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CONTACTOS

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

IMAGEM

NATUREZA  
DO RELATÓRIO

ENQUADRAMENTO

O Relatório Integrado (o Relatório) contém informação 
financeira e não-financeira da Brisa Auto-Estradas de 
Portugal, S.A. (Brisa ou Empresa), referente ao ano de 2021. 
Em linha com as melhores práticas de reporte de dados 
financeiros e não financeiros, a Brisa presta informação 
numa perspetiva ‘ESG’ (Environmental, Social, Governance) 
sobre a forma como a estratégia combina rentabilidade de 
longo prazo com progresso social e preservação ambiental, 
numa ótica de criação de valor sustentável. 
 
O reporte integrado é a solução de report responsável 
perante todas as partes interessadas da Empresa.

É também descrita a análise dos riscos inerentes à atividade 
da Empresa. 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 Brisa baseada nos valores 
corporativos Ética, Excelência, Inovação, Pessoas  
e Sustentabilidade – sugere, no entanto, 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 
Individuais e Consolidadas apresentadas foram preparadas 
de acordo com as disposições das Normas Internacionais 
de Relato Financeiro (IFRS), conforme adotados na União 
Europeia. Os dados não-financeiros são apresentados em 
conformidade com as diretrizes GRI Standards da Global 
Reporting Initiative (GRI), para a opção “De acordo - Essencial”.

VERIFICAÇÃO EXTERNA

As Demonstrações Financeiras anexas a este Relatório foram 
auditadas pela entidade externa (PricewaterhouseCoopers 
& Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
Lda), de acordo com o Relatório de Auditoria existente no 
final do Relatório. A informação de sustentabilidade reportada 
foi submetida a verificação externa pela mesma entidade, 
de acordo com o Relatório Independente de Garantia de 
Fiabilidade, também disponível no final deste Relatório.

STAKEHOLDERS

O Relatório tem como objetivo prestar informação e contas 
a todas as partes interessadas, sobre o negócio da Brisa e 
sobre o respetivo desempenho. As categorias de partes 
interessadas identificadas para a Brisa são o Estado, o 
regulador, os parceiros sociais, os acionistas, os clientes, os 
colaboradores, as comunidades locais e a opinião pública.

A informação divulgada demonstra o empenho da Brisa na 
implementação contínua de medidas que potenciam a 
criação de valor sustentável e na prossecução do objetivo 
de ser um operador de mobilidade, que alia a capacidade 
de gestão de infraestruturas rodoviárias com a capacidade 
de desenvolvimento e gestão de novas soluções de 
mobilidade.
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DECLARAÇÃO 
DE CONFORMIDADE
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias,  
o Conselho de Administração submete à apreciação dos 
acionistas as demonstrações financeiras individuais  
e consolidadas e o relatório integrado referentes ao 
exercício 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 das empresas incluídas na 
consolidação, e que o relatório integrado expõe fielmente 
as informações exigidas. 
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MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

VASCO DE MELLO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

   |    |  

Neste contexto adverso, a Brisa conseguiu ter um desempenho assinalável, com excelentes resultados, 
aproximando-se dos níveis pré-pandemia, e mantendo os elevados níveis de qualidade de serviço e 
de resposta ao cliente que a distinguem, bem como o forte compromisso com a sustentabilidade, 
que lhe mereceu pela terceira vez consecutiva o reconhecimento internacional como operadora de 
autoestradas mais sustentável da Europa.

A empresa deu um passo importante para o seu futuro, ao aprovar o plano estratégico Vision25, que 
renova o seu compromisso com o desenvolvimento de Portugal, ao definir um plano de crescimento 
para o período 2021-2025, suportado também num reforço da sustentabilidade.

A concretização da ambição da Brisa depende muito das suas equipas, que ao longo do ano foram 
preparadas para poder executar a visão definida, no contexto de importantes alterações organizativas. 
A relação positiva existente entre os acionistas e o excelente alinhamento que estes têm na visão 
para a empresa são uma importante garantia e um forte estímulo para que todos se comprometam, 
com dedicação e determinação.

Vivemos anos marcados por um contexto global onde os desafios se acumulam - antes a crise sanitária, 
agora o ambiente de tensão e de guerra na Europa – cujas repercussões em Portugal e no mundo 
são estruturais, relevantes e disruptivas, para a sociedade e para as empresas.

A nova equipa de gestão, no seu primeiro ano de mandato, demonstrou uma forte capacidade para 
superar as adversidades, como as com que nos confrontamos agora. A guerra na Ucrânia, além do 
elevado custo humano, está a ter repercussões económicas graves, em especial o custo da energia 
e dos combustíveis, a que se junta a pressão inflacionista.

No ano em que comemora 50 anos, a Brisa entra preparada para, mais uma vez na sua história, 
enfrentar um novo contexto desafiante e de grande incerteza. 

A equipa de gestão saberá conduzir e tirar partido do empenho e competências das equipas das 
diferentes áreas e unidades de negócio para dar resposta, através da inovação contínua e do foco 
no cliente, a quem procura serviços de mobilidade de excelência.

Nesta ocasião, gostaria de agradecer ao Conselho de Administração, à equipa de gestão e às restantes 
equipas da Brisa, o espírito colaborativo e o desempenho excelente de que deram provas em 2021.

Num ano exigente como foi o de 2021, marcado pelas 
restrições à mobilidade que, no primeiro semestre, 
condicionaram a nossa atividade e penalizaram a conjuntura 
macroeconómica do país, a Brisa deu novamente provas da sua 
capacidade de resiliência e de superação.

O alívio gradual, ocorrido a partir do segundo semestre, 
suportado no sucesso da vacinação contra a Covid-19, criou 
a expectativa de, existirem não apenas condições para 
ultrapassar a pandemia, mas também de poder ocorrer uma 
recuperação progressiva da economia, que cresceu 4,9% em 
2021, contrariando a queda de 8,4% no ano anterior.
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Em Maio de 2021, o Conselho de Administração aprovou o plano estratégico da Brisa – Auto-estradas 
de Portugal (“Brisa”), denominado “ Vision 25”,  bem como a definição do Propósito, que inspira 
a nossa actividade e a de todos os quadros e trabalhadores:

 
Um Propósito que deve ser perseguido, tal como define a nossa Missão, em permanente colaboração 
com os stakeholders. Aproveito, por isso mesmo, a introdução deste Relatório Integrado da Brisa, 
para saudar todos os stakeholders: clientes, Estado e entidades reguladoras, acionistas, entidades 
financeiras, parceiros, fornecedores e todos os trabalhadores das empresas do grupo Brisa.  É a todos 
estes que prestamos contas da nossa atividade em 2021, não apenas na perspetiva do desempenho 
financeiro, mas, também, na da gestão dos restantes impactos.

O plano estratégico “Vision 25” tem o seu foco no crescimento e desenvolvimento da Brisa, no 
aproveitamento das capacidades das pessoas e visa a transformação e a eficiência do Grupo, recorrendo 
a quatro alavancas: Digital & Inovação, Sustentabilidade, Organização & Competências e Gestão 
Financeira. 

Como se antecipava há um ano atrás, a atividade da Brisa durante o ano de 2021 ainda esteve sujeita 
aos efeitos da pandemia COVID-19 e às restrições à circulação e à mobilidade impostas pelos sucessivos 
Estados de Emergência, decretados pelo Governo entre Janeiro e Abril, não obstante o beneficio da 
recuperação sentida a partir do segundo semestre. 

Apesar do cenário adverso e de incerteza, a Brisa demonstrou uma enorme capacidade de adaptação, 
espelhada na resiliência das suas equipas, bem como na credibilidade e aceitação dos seus produtos 
e serviços junto de clientes. Tendo sido possível assistir, face a 2020, a uma subida do tráfego médio 
diário em todas as concessões rodoviárias que operamos, e também a um crescimento dos resultados 
da Via Verde, da A-to-Be, da Controlauto e da Brisa Áreas de Serviço, os valores de tráfego global 
ficaram, ainda assim, 13% aquém dos verificados em 2019, último ano completo antes da pandemia.
Os proveitos operacionais da Brisa atingiram 721 milhões de euros, melhorando o alcançado em 
2020 (+15,5%), mas, ainda assim, aquém dos resultados de 2019 (-7,7%). O resultado líquido recuperou, 
face a 2020, para 191,3 milhões de euros.

Mesmo em contexto de incerteza, a Brisa manteve um nível elevado de investimento  na sua atividade, 
que ascendeu a um total de 54,7 milhões de euros. Uma parte significativa deste investimento (41,6 
milhões de euros) destinou-se a manutenção de segurança e conforto das autoestradas e o restante 
(13,1 milhões de euros) a inovação, mobilidade e tecnologia.

A  resiliência da Brisa tem eco nas notações de rating positivas atribuídas ao seu principal ativo, 
a Brisa Concessão Rodoviária, pela Fitch (A-, com Outlook “Estável”) e pela Moody’s (Baa2, com 
revisão do Outlook de “Positivo” para “Estável”).

DINAMISMO DOS NEGÓCIOS
A Brisa caracteriza-se, também, pela capacidade de antecipação das tendências relevantes para 
o setor da mobilidade.

Em 2021, celebrámos os trinta anos do sistema pioneiro de cobrança eletrónica de portagem criado 
pela Via Verde. A Via Verde Portugal, onde a Brisa no ano em análise reforçou a sua participação para 
75% do capital, tem peso na história do Grupo e um papel preponderante no seu futuro. Alinhada 
com a estratégia de digitalização, a Via Verde está a transformar-se num ecossistema digital de serviços 
de mobilidade, com uma nova app focada na melhoria da experiência do utilizador, que conta com 
mais de 2,6 milhões de descarregamentos. Hoje, cerca de 70% das novas adesões aos serviços da 
Via Verde são efetuadas através dos canais online. Estes números comprovam a capacidade desta 
empresa em ir ao encontro das necessidades e das exigências dos seus 2,9 milhões de clientes. 

A BCR inovou novamente, na vertente dos serviços prestados aos seus clientes. Em primeiro lugar, 
na frente da descarbonização da mobilidade, com o arranque da construção da rede Via Verde 
Electric, de carregamentos elétricos rápidos e ultrarrápidos, que já está implementada a 60%. Em 
segundo lugar, merece referir-se a parceria única com a Lidl para a abertura de uma Zona de Comércio 
de Conveniência na Área de Serviço de Oeiras, na A5, visitada usada por milhares de pessoas, e que 
responde a uma necessidade específica do tráfego pendular nas autoestradas urbanas. Apesar das 
limitações à atividade, impostas pelos confinamentos, a Brisa Áreas de Serviço demonstrou uma 
grande resiliência.

Uma referência à A-to-Be, empresa de infratech da Brisa, que presentemente tem uma operação 
sobre mais de 3200 quilómetros de autoestrada, 1500 vias de portagem e mais de 220 parques de 
estacionamento, e que tem como principal mercado alvo os Estados Unidos, que representam um 
terço do mercado mundial de sistemas inteligentes de transportes. Em 2021, a A-to-Be conseguiu, 
apesar das dificuldades da cadeia logística e do aumento dos preços, contratos relevantes no Texas, 
na Virgínia e no Illinois, aumentando a sua presença para 12 Estados norte-americanos. 
Finalmente a Controlauto, que conseguiu em 2021 o melhor ano de sempre, traduzido em 1,4 milhões 
de inspeções e um crescimento de 8%.

REFORÇO DA SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade ocupa um lugar central no Plano Estratégico Vision 25, dando alento adicional ao 
compromisso de décadas da Brisa na adoção e concretização das melhores práticas ESG. 
A sustentabilidade integra, desde 2021, os nossos valores corporativos.

A segurança rodoviária continua a ser a prioridade principal da Brisa. O plano estratégico fixa como 
objetivo reduzir o número de mortos e feridos graves, nas nossas autoestradas, em 50% até 2030, 
face a 2020, sempre com a ambição de atingir o limite de Zero Mortos. A análise de materialidade, 
realizada durante o exercício em reporte, corrobora esta decisão ao identificar a segurança rodoviária 
como o tema mais relevante para os stakeholders externos e internos. Entre 2010 e 2021, o número 
de vítimas mortais em acidentes na rede BCR desceu 63%.

A segurança das nossas pessoas e das nossas equipas é outro objetivo relevante para o qual foi 
desenvolvido trabalho relevante e inovador, designadamente com o lançamento da implementação 
da norma ISO 45001 e, ainda, através de um projeto de revisão profunda de todos os procedimentos 
e soluções adotados nas operações em autoestrada.

No plano social, a concretização da igualdade de género é um objetivo relevante da estratégia ESG 
da Brisa, que até 2025 pretende ter 30% dos cargos de liderança exercidos por mulheres e duplicar 
o seu número em cargos de gestão de primeira linha (face a 2020).

No plano ambiental, a Brisa consolidou a sua ambição através dos objetivos de redução em 60% das 
emissões de gases com efeito de estufa até 2030 (face a 2010) e de atingir o NetZero Impact até 
2045, de adoção e implementação de uma estratégia de regeneração da biodiversidade e dos 
ecossistemas, e de implementação a 100% da Economia Circular nos nossos processos. Os recentes 
acontecimentos internacionais poderão ditar uma acrescida ambição no plano da eficiência energética 
e, também, da autonomia energética. É de assinalar a este respeito o desempenho do Grupo que 
em 2021 conseguiu reduzir a sua Intensidade Energética de 18 para 16 tCO2eq/M€.

O compromisso ESG da Brisa é consistente e mereceu, pela terceira vez consecutiva, o reconhecimento 
como “operador de autoestradas mais sustentável da Europa”, pelo credível ranking de sustentabilidade 
do setor de infraestruturas GRESB. É um resultado muito motivador para a continuidade 
e o compromisso acrescido com a sustentabilidade.

O novo ano começou com novos desafios globais, causados por uma indesejável guerra na Europa, 
de impactos imprevisíveis, e que incita a encarar o futuro com renovada atenção e objetividade.

A Brisa celebra 50 anos em 2022, que festejará com a dignidade que a data merece e enquanto 
empresa que soube sempre responder aos desafios de cada momento. Prepara-se para entrar num 
novo ciclo confiante nas capacidades de gestão e técnicas  dos seus quadros e trabalhadores, a quem 
agradecemos o esforço e os resultados de 2021.

“Transformar a qualidade de vida das comunidades que 
servimos, ligando as Pessoas através de uma mobilidade 
simples, segura e sustentável “
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PERFIL
DA BRISA

TECNOLOGIAS 
PARA MOBILIDADE

SERVIÇOS 
DE INSPEÇÃO 
AUTOMÓVEL

ÁREAS 
DE SERVIÇO

OUTROS

CONCESSÕES DE 
AUTOESTRADAS

SERVIÇOS 
E PAGAMENTOS 
DE MOBILIDADE

1.1

A Brisa é um operador de mobilidade 
com uma sólida experiência e 
desempenho na gestão de 
concessões de autoestradas, 
disponibilizando aos seus clientes 
uma oferta alargada de serviços de 
mobilidade com a marca Via Verde.
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PRINCIPAIS
INDICADORES

1.2

1 549KM 12,2milhões

1 124 km: Concessionados à BCR  
425  km: Total da rede das outras 
concessões participadas

Km patrulhados pelas  
carrinhas de assistência 
rodoviária

€532M €721M €55M
EBITDA Proveitos Operacionais Investimento Realizado 

1,4milhões

De inspeções automóveis

4,5milhões

Identificadores Via Verde

23
Unidades  
Colibri Via Verde (13 áreas de serviço)

2 727
Colaboradores

16mtCO2eq/M€
Intensidade Emissões GEE 
(âmbito 1 e 2)

RATING BCR

Baa1

A-

(MOODY’S)

(FITCH)

TITULARES DO CAPITAL (%) 

81,1%
Rubicone BidCo S.A.

16,7%
José de Mello 

Capital, S.A.

2,2%
Outros 

acionistas

NOTA: Na Assembleia Geral realizada no dia 14 de janeiro 
de 2021 foram extintas as ações próprias

Indicadores reportados a 31 de dezembro de 2021

(Percentagem de capital e direitos de voto)

  |  
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BCR

BCR

BRISA BCR

BRISA

VIA VERDE

BCR

BRISA

Apresentação dos Resultados Anuais de 2020

Conclusão da estabilização de um talude de aterro no 
Sublanço Almada-Fogueteiro (A2) 
e de um talude de aterro no Sublanço Estádio 
Nacional (A5/A9)-Queluz (A9)

Reembolso do empréstimo obrigacionista ‘Bond abril 2021’ 
(€300M, cupão de 3,875%)

Inauguração do primeiro posto de carregamento elétrico Via Verde 
Electric, na rede BCR, na área de serviço de Almodôvar, na A2

Disponibilização do serviço de carregamento elétrico Via Verde 
Electric, na área de serviço de Santarém, sentido Norte-Sul, na A1

Conclusão da estabilização de um talude escavação no Sublanço 
Fátima-Leiria (A1) e de um talude de escavação no Sublanço 
Ermesinde-Valongo (A4)

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’

Redução do capital social para € 5 526 473,86, 
mediante a eliminação da totalidade das ações 
próprias

Contratação de uma linha de crédito, com 
garantia de subscrição, no montante de 
€50M e maturidade de 3 anos

Distribuição de €0,228/ação aos acionistas, 
totalizando €126M

Lançamento do serviço Via Verde Estacionar em Chaves

Conclusão da estabilização de vários taludes, no Sublanço Linda-a-Velha-Estádio Nacional 
(A5), da reabilitação de um talude no emboquilhamento do Túnel de Carenque, no 
Sublanço Queluz-Radial da Pontinha (A9) e da reabilitação e reforço de 3 PH’s (Passagem 
Hidráulica), no Sublanço Radial da Pontinha-Radial de Odivelas (A9)

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

Transmissão da totalidade das ações representativas 
do capital social da AEDL a favor dos seus credores. 
Esta transmissão foi acompanhada da desistência 
de todos os litígios pendentes (envolvendo a Brisa, a 
AEDL e os credores da AEDL)

FEV.

ABR.

JAN. MAI.MAR.

DESTAQUES
E EVENTOS
DO ANO

1.3
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BRISA

BCR

BCR

BCR

BRISA E VIA VERDE

BCR

BRISA BRISA

VIA VERDE

VIA VERDE

BCR

VIA VERDE

BCR

BRISA

Apresentação do novo Plano Estratégio 
2021-2025, “Vision 25”

Disponibilização do serviço de carregamento elétrico 
Via Verde Electric, na área de serviço de Grândola, na A2

Conclusão do alargamento e beneficiação do sublanço 
Águas Santas-Ermesinde, da A4

Inauguração e entrada ao serviço da Zona de Comércio 
de Conveniência (Lidl) na área de serviço de Oeiras 
na A5

Emissão de obrigações colocada por oferta 
particular no montante de €75M, a taxa variável, 
e com reembolso final em janeiro de 2026

Manutenção do rating da BCR pela Fitch em  
‘A-’ com perspetiva ‘Estável’

Disponibilização do serviço de carregamento 
elétrico Via Verde Electric, na área de serviço da 
CREL, na A9, na área de serviço de Vendas Novas 
e de Montemor, na A6

Disponibilização do serviço de carregamento elétrico 
Via Verde Electric, na área de serviço de Leiria, na 
A1, na área de serviço de Seixal na A2 e nas áreas de 
serviço de Salvaterra e do Montijo na A13

Conclusão das beneficiações localizadas do 
pavimento nos sublanços Figueira da Foz-Vila 
Verde-A14/A17, da A14

Conclusão da estabilização de um talude no sublanço 
Viaduto Duarte Pacheco-Cruz das Oliveiras (A5)

Brisa e  Via Verde Portugal participam na nova edição 
do Portugal Mobi Summit, um evento de mobilidade 
com oradores Brisa/Via Verde

Apresentação dos Resultados Semestrais de 2021

Conclusão da beneficiação do pavimento entre o Viaduto 
sobre a Ribeira de Muge e Almeirim, no sublanço Almeirim-
Salvaterra de Magos, da A13

Disponibilização do serviço de carregamento elétrico Via 
Verde Electric na área de serviço de Santarém, sentido 
Norte-Sul, na A1

Campanha de Segurança Rodoviária, com o endosso da Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária, “Não se deixe embalar. Pare para 
descansar”

Aumento da participação da Brisa na Via Verde Portugal para 75%  
e reforço da parceria tecnológica entre SIBS e Via Verde Portugal 

Lançamento do serviço Via Verde Electric, na app Via Verde, uma 
solução digital para pagamento dos carregamentos elétricos da rede 
Mobi.E. Permite acesso a mais de 2 000 carregadores elétricos

Via Verde participa no Grande Prémio do Moto GP em Portimão, 
apoiando o seu embaixador Miguel Oliveira, com ativação de marca 
no recinto

Campanha de celebração dos 30 anos da Via Verde

Revisão em alta do rating da BCR pela Moody’s de ‘Baa2’ para ‘Baa1’ 
com perspetiva ‘Estável’

Disponibilização do serviço de carregamento elétrico Via Verde Electric, 
na área de serviço de Penafiel, na A4

Conclusão da estabilização de um talude de escavação no Sublanço 
Famalicão-Cruz (A3)

Parceria com o piloto de motociclismo Miguel Oliveira, 
como novo embaixador da marca Via Verde 

Lançamento do serviço Via Verde Estacionar em Gondomar

Disponibilização do serviço de carregamento elétrico 
Via Verde Electric, na área de serviço de Barcelos, 
sentido Norte-Sul, na A3, e na área de serviço de 
Estremoz, na A6 Brisa participa na Volta a Portugal, sendo 

copatrocinadora oficial com a RTP da Etapa da Volta, 
etapa dedicada a amadores ou semi-profissionais

JUN.

AGO.

DEZ.

OUT.

JUL.
SET. NOV.

BRISA
Distribuição de €0,118/ação aos acionistas, 
totalizando €65,2M
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PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS
EXTERNOS

1.4

BRISA LIDERA RANKING EUROPEU
DE SUSTENTABILIDADE GRESB 2021
Pelo terceiro ano consecutivo, o GRESB atribuiu o rating Cinco Estrelas 
à Brisa pelos excelentes resultados da Empresa nos três critérios ESG 
– Environmental, Social e Governance. A Brisa mantém assim a liderança 
como operador europeu de infraestruturas rodoviárias mais sustentável.

BRISA O&M ELEITA MELHOR EMPRESA DO ANO 
E DO SETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
Na edição de 2021 das 500 Maiores e Melhores Empresas, um prémio 
da Revista Exame em parceria com a Informa D&B e a Deloitte, a Brisa 
Operação e Manutenção foi distinguida com o prémio “Melhor Empresa 
do Setor de Logística e Transportes” e com o prémio “Melhor das 
Melhores”.

O GRUPO BRISA CONSOLIDOU A CERTIFICAÇÃO 
DE EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL 
(EFR), ATRIBUÍDA PELA FUNDAÇÃO 
MASFAMILIA
Esta certificação tem como objetivo responder a temas relacionados 
com a conciliação da vida pessoal, familiar e laboral. A Brisa tem vindo 
a desenvolver e implementar diversas metodologias e ações, melhorando 
continuamente a gestão desta conciliação para os seus colaboradores.

MARCA VIA VERDE LÍDER DE REPUTAÇÃO NA 
MOBILIDADE
A Via Verde voltou a ser reconhecida como a marca com maior reputação 
na mobilidade, pelo índice de relevância e reputação emocional da 
OnStrategy. Este é um estudo anual, que avalia o posicionamento e a 
reputação de mais de 2000 marcas em Portugal, baseado em atributos 
associados à notoriedade, confiança, preferência e recomendação das 
marcas.
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CONTEXTO 
MACROECONÓMICO

2.1

ATIVIDADE ECONÓMICA

das mesmas em ocasiões especiais (como aconteceu no 
período natalício), foi-se observando um gradual 
desconfinamento à medida que o processo de vacinação 
avançou, com o consequente impacto positivo na 
economia.

Embora com menor intensidade em Portugal do que o 
verificado noutros países, o ano ficou igualmente marcado 
pelo ressurgimento de pressões inflacionistas, como 
consequência do desequilíbrio entre uma procura 
suportada pela libertação de poupanças e pela manutenção 
de estímulos orçamentais e uma oferta afetada pelo 
impacto dos confinamentos mais ou menos severos, 
impostos nos vários países e em diferentes fases da 
pandemia.
 
Para 2022-23, a projeção do Banco de Portugal para os 
indicadores económicos com maior influência na atividade 
da BCR aponta para que se mantenha um forte dinamismo 
no crescimento do PIB (suportado pelo consumo privado) 
e que a inflação se mantenha em níveis elevados em 
2022, baixando para níveis inferiores a 2% em 2023.

2021 foi novamente um ano caracterizado pela imposição de 
restrições à mobilidade em muitos países, embora com 
impactos mais limitados do que os verificados no ano anterior. 
A intensidade e a duração destas medidas restritivas variaram 
em função do processo de vacinação, o qual foi avançando de 
forma mais decisiva nos países mais desenvolvidos, do 
aparecimento de novas variantes do coronavírus e do contínuo 
desafio que os decisores públicos enfrentaram para atingir um 
equilíbrio entre a necessidade de recuperar a normalidade da 
atividade económica e o risco inerente à sobrecarga dos 
sistemas de saúde.

Portugal não foi exceção, tendo o início de 2021 ficado marcado 
por um novo “Estado de Emergência” decretado pelo Governo, 
com o consequente condicionamento na circulação de pessoas 
e no livre exercício de atividades económicas. Contudo, ao 
longo do ano, e não obstante a continuidade de algumas das 
medidas restritivas impostas pelo Governo ou o reforço pontual 

No seu Boletim Económico de março 2022, e na sequência 
da incerteza acrescida associada ao conflito na Ucrânia, 
o Banco de Portugal reviu em baixa as estimativas para 

Evolução do PIB e Consumo Privado em Portugal 
(2018-2023e)

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico Março 2022

4,4%
3,6%

1,9%

2,9%4,9%

  |  
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MERCADOS FINANCEIROS
Em 2021 assistiu-se a uma valorização generalizada dos ativos 
de maior risco, com os principais índices acionistas a registaram 
máximos históricos. A retoma da atividade económica a nível 
mundial e a manutenção de políticas monetárias fortemente 
expansionistas ao longo do ano acabaram por ter um maior peso 
no sentimento dos investidores do que a diminuição progressiva 
dos estímulos monetários em vigor (por parte, por exemplo, da 
Reserva Federal norte-americana, do Banco Central Europeu  
e do Banco de Inglaterra), o aumento da inflação, os novos surtos  
e variantes de COVID-19 ou a persistência de disrupções nas 
principais cadeias de distribuição. 

Sendo a BCR um dos maiores emitentes de obrigações em 
Portugal, este bom desempenho foi também visível ao nível do 
prémio de risco que o mercado exige para a dívida emitida pela 
BCR, tendo o spread do empréstimo obrigacionista com maturidade 
em 2025 caído 8 pontos base, de 0,51% para 0,44%.

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS
Em 2021, o preço médio anual de venda ao público da gasolina 
aumentou 15,5% face ao ano anterior. O preço do gasóleo também 
registou um aumento, embora ligeiramente inferior (14,1%).

0,9€

1,0€

1,1€

1,2€

1,3€

1,4€

1,5€

1,6€

1,7€

1,8€

1,9€

Gasolina

Gasóleo

Preço médio anual de venda ao público dos 
Combustíveis Rodoviários, Portugal (2020-2021)

2020 Variação2021

    1,45 € 15,5%
    1,25 € 14,1%

    1,68 € 
    1,42 € 

Fonte: DGEG, Direção Geral de Energia e Geologia

O volume de vendas de combustíveis registou um aumento de 
3,1%, suportado pelo aumento da venda de gasolina (+5,9%).

MERCADO AUTOMÓVEL
Em 2021 foram vendidos cerca de 180 mil veículos em Portugal, 
o que corresponde a um aumento de 1,9% face a 2020. 

Venda de Combustíveis Rodoviários, Portugal 
(2020-2021)

Evolução mensal acumulada das vendas de Veículos Novos, Portugal, 
(2020-2021)

Fonte: DGEG, Direção Geral de Energia e Geologia

Fonte: APCAP, Associação Automóvel de Portugal

1,9%

-60%

20%

-40%

40%

-20%

60%

80%

0%

21,3%

1,4%

J        F        M        A        M        J        J        A        S        O        N        D

o crescimento da economia portuguesa e em alta as suas previsões 
para a inflação, prevendo que o PIB cresça 4,9% em 2022 e 2,9% 
em 2023. A inflação deverá ser de 4,0% em 2022, como reflexo da 
subida do preço das matérias-primas e dos constrangimentos nas 
cadeias de abastecimento globais, e reduzir-se para 1,6% em 2023.
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MODELO
DE NEGÓCIO

2.2

NOVO CICLO ESTRATÉGICO
Em outubro de 2020, o consórcio internacional composto por 
APG, Swiss Life AM e NPS adquiriu 81% do capital da Brisa, 
mantendo o Grupo José de Mello uma participação de 17%.

A nova estrutura acionista da Brisa identificou, numa perspetiva 
de longo prazo, as seguintes prioridades de atuação:

Neste contexto, foi nomeada uma nova equipa de gestão,  
a qual procedeu a uma reflexão estratégica para perspetivar 
o horizonte 2025. Este plano estratégico foi aprovado pela 
estrutura acionista e denominou-se “Vision25”.

Cooperação com os parceiros Estado e Autarquias na 
construção da agenda de mobilidade
Aposta num novo ciclo de crescimento e desenvolvimento
Liderança na agenda ESG (Environment, Social, 
Governance)
Reforço do investimento na modernização, digitalização 
e segurança da rede de autoestradas

PROPÓSITO
O Plano Estratégico Vision25 definiu as novas linhas 
diretoras de estratégia da Brisa, tendo como principal 
foco o crescimento, a transformação e a eficiência, 
alicerçados em 4 principais alavancas: Digital & Inovação, 
Sustentabilidade, Organização & Competências e Gestão 
Financeira.

Com o Vision25 foi definido um novo propósito para este 
novo ciclo da Brisa:

Transformar a qualidade de vida das comunidades, 
ligando as pessoas através de uma mobilidade 

simples, segura e sustentável
   |    |  
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VALORES E MISSÃO

Missão da Brisa Valores da Brisa

A Brisa é um operador de mobilidade com uma forte experiência 
nacional e internacional na operação de infraestruturas 
rodoviárias. Tem uma base sólida no desenvolvimento e gestão 
de serviços de mobilidade, sob a marca comercial Via Verde

A Brisa desenvolveu uma cultura fortemente vocacionada para a promoção da mobilidade e da 
acessibilidade, assente nos valores da Ética, Excelência, Inovação e Pessoas, aos quais foi acrescentado 
um novo valor – Sustentabilidade –, com importantes benefícios económicos e sociais para as atividades 
e comunidades que serve.

Em parceria 
com os principais stakeholders, 

desenvolver e gerir eficientemente 
infraestruturas 

de transporte e soluções 
de mobilidade, sustentáveis 

e inovadoras, 
que melhor sirvam os nossos 

clientes

Ética Excelência Inovação

Sustentabilidade

Pessoas

   |    |  
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PRINCIPAIS TENDÊNCIAS COM IMPACTO NA MOBILIDADE DO FUTURO

EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE

Abrangência e sofisticação 
de serviços

Cliente no centro 
e experiência integrada

MODERNIZAÇÃO 
DA 

INFRAESTRUTURA

Sensorização e conectividade 
da infraestrutura

Práticas avançadas de gestão 
e operação de ativos

DIGITALIZAÇÃO

Transição físico-digital dos 
serviços de mobilidade

Aceleração da adoção de 
tecnologia e dados

SUSTENTABILIDADE

Segurança rodoviária 
como prioridade

Descarbonização e 
transição energética

FOCO NA 
CONVENIÊNCIA

Jornada de mobilidade mais 
dispersa e complexa

Evolução da jornada 
da mobilidade 

e multi-modalidade

   |    |  



MAIOR OPERADOR PRIVADO DE 
INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS EM PORTUGAL

PLATAFORMA DE MOBILIDADE 
DO FUTURO, PARA SERVIR A COMUNIDADAE

A Brisa distingue-se a nível nacional e internacional pela procura de excelência e eficiência em todas as dimensões do seu negócio

REDE DE AUTOESTRADAS ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADA, LIGANDO 
POPULAÇÃO, INDÚSTRIA E ZONAS DE LAZER

CRIAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE NOVOS NEGÓCIOS E DE GANHOS 
DE EFICIÊNCIA PARA O CORE BUSINESS

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

Plataforma de mobilidade para servir as empresas 
e famílias portuguesas

Referência internacional na gestão e operação de 
infraestruturas rodoviárias inovadoras e sustentáveis

Desenvolvimento de negócios assentes na mobilidade do 
futuro e com elevado potencial de crescimento

Gestão financeira prudente, disciplinada e eficiente Foco no Cliente, através do desenvolvimento de soluções 
de mobilidade e acessibilidade inovadoras e eficientes

Concessões
de Autoestradas

Serviços 
de Inspeção 
Automóvel

Serviços e
pagamentos
de mobilidade

Tecnologias para 
a mobilidade

Áreas 
de Serviço
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ABORDAGEM DA BRISA: DA INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE DO FUTURO 
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SEGMENTOS DE NEGÓCIO
O modelo de negócio da Brisa é sustentado numa abordagem integrada dos principais segmentos de negócio. Cada segmento tem o seu modelo 
característico, o qual requere diferentes tipologias e intensidades de capital. Juntos promovem um crescimento sustentável da Brisa.

PARTICIPAÇÃO NOUTRAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

CONCESSÃO 
ATLÂNTICO (AEA) 50% CONCESSÃO LITORAL 

CENTRO (BRISAL) 
SUBCONCESSÃO DO 
LITORAL OESTE (AELO) 70% 15%SUBCONCESSÃO AUTOESTRADAS 

DO BAIXO TEJO (AEBT) 36,85%

BRISA 
CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

70%

BRISA GESTÃO DE 
INFRAESTRUTURAS 

(BGI)

100%

BRISA 
O&M (OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO)

100%

VIA VERDE 
PORTUGAL (VVP) 

75%

VIA VERDE 
SERVIÇOS (VVS)

 

100%

410 MIL
Transações cobradas pela Via Verde

46
Centros Operacionais

€45,1M
Proveitos Operacionais

€35,6M
Proveitos Operacionais

Gestão de concessões de autoestradas e 
serviços transversais de suporte, incluindo 
O&M, gestão de ativos e outros serviços de 

engenharia

Concessões de
Autoestradas

Garantia de qualidade em serviços 
complementares ao percurso do cliente 
da rede BCR, na operação das Áreas de 

Serviço 

Concessões de 
Áreas de Serviço

Desenvolvimento e comercialização de
soluções tecnológicas para a gestão 

eficiente das infraestruturas e da 
mobilidade

Tecnologias para 
a Mobilidade

Gestão e cobrança eletrónica de serviços 
em infraestruturas rodoviárias e outras

Ecossistema integrado de prestação de 
serviços e soluções avançadas de

mobilidade

Serviços e Pagamentos 
de Mobilidade

Prestação de serviços relacionados com 
o setor automóvel, incluindo inspeção e 

outros serviços adjacentes 

Serviços de Inspeção 
Automóvel

1 124 km
Rede Concessionada

13
Áreas de Serviço Colibri

€752,0M
Proveitos Operacionais

€21,5M
Proveitos Operacionais

€15,0M
Proveitos Operacionais

BRISA ÁREAS DE 
SERVIÇO (BAS) 

35,7%

CONTROLAUTO 
(CTA) 

74%

A-TO-BE 

83,21%

11
Projetos de inovação nas áreas de V2X

   |    |    |    |    |  
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VISÃO 2025 E PILARES ESTRATÉGICOS

VISÃO 2025
Ser líder em Portugal e uma referência mundial, com uma presença internacional crescente, na gestão 

de infraestruturas de transportes e soluções de mobilidade de elevada eficácia e sustentabilidade

Modernização, digitalização e 
conectividade das infraestruturas
Reforço substancial do investimento 
na rede
Segurança como prioridade máxima

Consolidação do ecossistema Via Verde 
como referência em Portugal e 
evolução desta plataforma para um 
ecossistema de mobilidade ágil 
e moderno
Desenvolvimento dos negócio de Áreas 
de serviço e de Serviços de inspeção 
automóvel, modernizando e reforçando 
as nossas operações oferta de cliente
Posicionamento da A-to-Be como 
referência mundial de tecnologia de 
infraestruturas e fornecedor de 
soluções digitais de mobilidade de 
ponta

Consolidação da posição da Brisa 
enquanto parceiro do Estado e das 
comunidades na agenda da mobilidade 
em Portugal
Posicionamento da Brisa como gestor 
de infraestruturas e de serviços de 
mobilidade português com escala 
global, alavancando e replicando a 
excelência e resultados do seu modelo 
de gestão

Modernização e investimento com 
foco na segurança rodoviária

Objetivo de atingir as metas da UE 
de redução da sinistralidade em 
50% no horizonte 2020-2030

POTENCIAR 
O NEGÓCIO 
PRINCIPAL
CONCESSÕES 
DE AUTOESTRADAS

PLATAFORMA 
DE MOBILIDADE

INTERNACIONAL 
E EM PORTUGAL

IMPULSIONAR OS 
NEGÓCIOS
EXISTENTES

PROCURAR NOVAS   
OPÇÕES DE 
CRESCIMENTO

  |    |   
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ALAVANCAS DE TRANSFORMAÇÃO

Reforçar talento e competências chave 
para suportar as metas de modernização  
e de crescimento
Evoluir para modelo híbrido de 
colaboração, suportado por ferramentas 
digitais e por novas formas de trabalho

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)

Adotar as tecnologias mais avançadas 
e eficientes às operações e tomada de 
decisões
Garantir uma infraestrutura moderna 
e de elevada qualidade e desempenho

Assegurar gestão financeira prudente, 
disciplinada e eficiente 
Garantir gestão eficiente das necessidades 
de financiamento e de investimento

Preparar a macroestrutura, 
governance, talento/capacidades e 
saúde organizacional

Reforçar a Sustentabilidade como prioridade, 
ancorando a cultura e o modelo de negócio 
da Brisa

Intensificar a Transformação Digital 
e a Inovação

Otimizar a Estrutura 
de Capitais

ORGANIZAÇÃO 
& COMPETÊNCIAS

SUSTENTABILIDADE 
(ESG)

DIGITAL 
& INOVAÇÃO

GESTÃO 
FINANCEIRA

  |    |   
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ALAVANCAS DE TRANSFORMAÇÃO

SUSTENTABILIDADE 
(ESG)
A Sustentabilidade tem vindo a ganhar uma importância crescente na estratégia da Brisa, tendo sido 
definidas metas claras nas diferentes componentes ESG (Environment, Social e Governance)

Redução em 60% [1] das emissões de carbono 
(âmbitos 1 e 2) até 2030 (vs.2010), e ser Carbono 
Zero até 2045

Recuperação e regeneração da biodiversidade e dos 
ecossistemas

Implementação de economia circular a 100%, nas 
compras e fornecimentos, até 2030

Redução em 50% do número de mortos e feridos 
graves em acidentes rodoviários até 2030, com vista 
a atingir o objetivo Zero Mortos

Conciliação da vida profissional com a vida pessoal 
e familiar (EFR+)

Cumprimento de todos os processos e cadeia de valor 
dos compromissos assumidos de direitos humanos 
das Nações Unidas

[1] Objetivo de redução em revisão, em linha com os atuais requisitos da Science Based Targets initiative

Meta de 30% dos cargos de liderança exercidos por 
mulheres e duplicar o número de mulheres em cargos 
de gestão de 1ªlinha até 2025

Ano-base: 2020

ENVIRONMENT

SOCIAL

GOVERNANCE

Segurança Rodoviária
(# mortes) 

Emissões de carbono
(‘000 ton equiv. CO2)

Rede Carregadores Elétricos 
(% cobertura da Rede)

22

24

37%

2020

2010

2020

2030

2030

2021-2025

2045+

2045+

11

10

100%

0

0

-50%

-60%

~3X

  |    |   
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CRIAÇÃO DE VALOR
Através do seu modelo de negócio, a Brisa pretende criar valor para todos os seus stakeholders a nível financeiro, humano, tecnológico, social e ambiental.

Orientação estratégica focada na 
gestão eficiente das infraestruturas 
rodoviárias concessionadas, nos 
serviços de mobilidade e tecnologia, 
no cliente e na sustentabilidade do 
negócio

Gestão financeira prudente, 
eficiente e sustentável

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

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

Foco alargado gradualmente  
à cadeia de fornecedores

Negócio

IN
PU

T
O

U
TP

U
T

Pessoas

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

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

Comunidade

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

Ambiente

€55M 
Investimento 

(CAPEX)

2 727 
Colaboradores

€1,5M 
Investimento

em I&D

Observatório 
de Segurança

Rodoviária

17% 
Viaturas 

eletrificadas
da frota Brisa

€477M 
EBITDA-CAPEX

11 
Start-ups

selecionadas
para piloto / possível 

piloto

-4% 
Taxa sinistralidade 

face a 2020

7,3 tCO2e/km 
Intensidade emissões 

(âmbito 1 e 2)

€191M 
Distribuições 
aos acionistas

76% 
Colaboradores

avaliados

1x 
Rácio do salário base

entre mulheres e 
homens

efr 
Certificação Empresa

Familiarmente 
responsável

21 
Softwares 
registados

6,6 minutos 
Tempo médio
de resposta [3]

-4% 
Consumo de água 

captada face a 2020

€106M 
Imposto sobre 
o rendimento

16 
Registos de design 

[1]
30 

Instituições e 
comunidades

envolvidas

73% 
Resíduos

valorizados
[4]

Rating BCR
A- (Fitch)

Baa1 (Moody’s)

2
Patentes 

[2]

60
Carregadores

elétricos em Áreas 
de Serviço

€330M 
Liquidez

17,2 
Número médio 

de horas de 
formação por 
colaborador

2 
Projetos de
colaboração 

com grupos de 
investigação 

universitários

Legenda:
[1] 13 registos de design na Europa e 3 registos de design nos EUA;  [2] Patentes internacionais pendentes;   [3] Tempo médio entre a chegada da solicitação do cliente ao CCO e a chegada do meio de assistência rodoviária ao local;  [4] Considerando a produção de resíduos resultante da atividade própria da Brisa.

Rede de
carregamento 

elétrico

Projeto de 
Transição 
Energética 

das 
Operações

€1 456M 
Financiamento 

(Dívida 
financeira 

líquida)

129 
Novas

contratações

€320m 
Recebidos 
de fundos 
europeus

€370m 
Donativos e

Serviço Público

Dashboard
de indicadares 

ambientais

  |    |   
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ANÁLISE DE 
MATERIALIDADE

2.3

A análise interna incidiu sobre os seguintes pontos:

Este processo permitiu confirmar a estrutura da matriz 
de stakeholders estratégicos da Brisa e identificar os 

No período de reporte, com o apoio de uma entidade 
independente, a Brisa realizou um processo de análise da sua 
materialidade, através de uma metodologia conforme as 
orientações e diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI)  
e ao framework <IR> do International Integrated Reporting 
Council (IIRC).

Este processo permitiu identificar os temas económicos, 
sociais, ambientais e de governance com impacto na atividade 
da Brisa, 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. 

principais temas com relevância e impacto no desempenho 
da Empresa.

Numa segunda fase, apoiada por uma entidade 
independente, a Brisa realizou um mapeamento de 
stakeholders e uma análise de sustentabilidade, que 
envolveram dois grupos:

Levantamento da situação atual dos termos do 
relacionamento com partes interessadas (stakeholder 
engagement), com foco nos temas considerados 
relevantes;

Integração das normas e regulamentos aplicáveis às 
empresas em matéria de informação não financeira;

Benchmark de empresas congéneres, nacionais  
e internacionais, nos setores de infraestruturas e de 
operação de serviços públicos;

Identificação de outros temas relevantes através 
de estudos de reputação, de media & social media 
relations e de valor da marca.

1. Interno, que incluiu a gestão, complementada por 
uma amostra representativa de diretores e quadros 
superiores;

2. Externo, que procurou construir uma amostra 
representativa dos stakeholders da Brisa entre 
administração pública, bancos, clientes, entidades 
reguladoras, concedente, fornecedores, mercado 
financeiro, parceiros, seguradoras, comunidades 
locais e media.

  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
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TEMAS COM MATERIALIDADE MÉDIA E ELEVADA
A matriz de materialidade, obtida através desta auscultação, revela a posição dos temas materiais em função da importância combinada 
atribuída pelos stakeholders internos e pelos stakeholders externos.

Esta auscultação de stakeholders, em matéria de sustentabilidade, 
teve como objetivos:

Em termos globais, os resultados demonstram que a Brisa é 
percecionada pelos stakeholders como uma organização com 
uma visão clara das suas responsabilidades nas três dimensões 
de sustentabilidade – económica, ambiental e social. Tendo em 
conta o objetivo inicial de resposta, a taxa de cumprimento desse 
objetivo foi de 100%.

Para a Brisa, o processo de auscultação é uma ferramenta 
importante de informação para a gestão. Os resultados obtidos 
permitem não só identificar as expectativas e preocupações dos 
seus stakeholders, mas também identificar tanto os temas 
materiais relevantes a abordar no relatório anual como um 
conjunto de oportunidades de melhoria em relação à estratégia 
e atividade da Empresa.

Compreender a perceção dos stakeholders relativamente à 
visão da Brisa sobre as suas responsabilidades económicas, 
ambientais e sociais;

Identificar a importância atribuída pelos stakeholders aos 
28 temas de sustentabilidade identificados na primeira fase 
e o respetivo nível percecionado de desempenho da Brisa;

Avaliar a importância da contribuição da Brisa para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ODS) e, simultaneamente, quais os mais relevantes 
para os stakeholders;

Identificar oportunidades de melhoria no desempenho e 
reporte da Brisa acerca de informação de sustentabilidade.

IMPORTÂNCIA DO TEMA PARA OS STAKEHOLDERS INTERNOS

MATERIALIDADE MÉDIA MATERIALIDADE ELEVADA

MATRIZ DE MATERIALIDADE  – BRISA

Satisfação dos clientes

Segurança Rodoviária

Mobilidade Sustentável

Desempenho económico e eficiência operacional

Modelo de GovernoAlterações climáticas

Relacionamento com partes interessadas

Proteção da biodiversidade e do território

Ecoeficiência e economia circular

Saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores

Estratégia de negócio e de sustentabilidade

Inovação em produtos e serviços

Ética, práticas anti-corrupção e comportamento anti-competitivo

100%70%

70%

100%
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TEMAS COM MATERIALIDADE MÉDIA E ELEVADA
Como resultado desta análise, os temas materiais revistos, que fundamentam a definição das áreas estratégicas de atuação de 
iniciativas de sustentabilidade são:

 SEGURANÇA RODOVIÁRIA

ECOEFICIÊNCIA E ECONOMIA 
CIRCULAR

ÉTICA, PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E 
COMPORTAMENTO ANTICOMPETITIVO

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO  
E SUSTENTABILIDADE

DESEMPENHO ECONÓMICO  
E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
E DO TERRITÓRIO

SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR  
DOS COLABORADORES

RELACIONAMENTO COM  
AS PARTES INTERESSADAS

MODELO DE GOVERNO

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

INOVAÇÃO EM PRODUTOS 
E SERVIÇOS SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
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TEMAS MATERIAIS ABORDAGEM DE GESTÃO (DMA) CORRESPONDÊNCIA COM OS ODSs CORRESPONDÊNCIA COM 
OS 10 PRINCÍPIOS DO  
UN GLOBAL COMPACT

KPIs

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

   Qualidade e segurança das autoestradas, 
   do meio ambiente que as rodeia e dos 
   serviços prestados

A Segurança Rodoviária é um dos pilares da mobilidade sustentável  
e uma prioridade para a BCR, que se concretiza através de: 
a) elevados níveis de serviço de operação e assistência, conseguidos  
     através da adoção e melhoria de sistemas inteligentes de gestão de tráfego; 
b) a manutenção programada de toda a infraestrutura; 
c) a análise sistemática da sinistralidade; 
d) a colaboração com os poderes públicos no desenvolvimento de soluções  
     de melhoria da segurança rodoviária; 
e) a realização de ações e campanhas de comunicação dedicadas.

Redução em 50% do número 
de mortes e acidentes graves 
até 2030, convergindo para 
zero mortes (em relação a 
2020.

ÉTICA, PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO  
E COMPORTAMENTO ANTICOMPETITIVO 

• Ética 
• Modelo de Governo da Sociedade 
• Práticas anticorrupção 
• Comportamento anticompetitivo 
• Privacidade do cliente

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

10. Combate à corrupção em todas 
as suas formas

• Atualizar a Política de Direitos 
Humanos
• Aprovação do novo Código 
Ética
• Sistema de Comunicação de 
Irregularidades

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

• Gestão de tráfego inteligente
   Parceria com o Estado

A Brisa definiu um novo propósito no âmbito do Vision25: transformar a qualidade 
de vida das comunidades, ligando pessoas através de uma mobilidade simples, segura 
e sustentável. Como operador de mobilidade, a Brisa vai continuar a desenvolver 
ativamente os principais temas com impacto na mobilidade do futuro: experiência 
do utilizador; foco na conveniência; modernização da infraestrutura; digitalização e 
sustentabilidade.

7. Promover maior  
responsabilidade ambiental ;
9. Encorajar o desenvolvimento  
e a difusão de tecnologias 
amigas do ambiente.

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO  
E SUSTENTABILIDADE

• Integração das dimensões financeira 
   e não-financeira

Desde sempre, a Brisa integrou na sua estratégia de negócio as dimensões financeira
e não financeira, tendo em vista a criação de valor económico, ambiental e social. 

O plano estratégico Vision25 definiu as novas linhas diretoras de estratégia da Brisa, 
tendo como principal foco o crescimento, a transformação e a eficiência, alicerçados 
em 4 principais alavancas: Digital & Inovação, Sustentabilidade, Organização & 
Competências e Gestão Financeira.

Adotar políticas e processos 
ambiciosos de proteção da 
natureza e recuperação da 
biodiversidade.

DESEMPENHO ECONÓMICO  
E  EFICIÊNCIA OPERACIONAL

• Criação de Valor 
• Eficiência Operacional

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

ABORDAGEM DE GESTÃO
Disclosure on Management Approach (DMA)

  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
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TEMAS MATERIAIS ABORDAGEM DE GESTÃO (DMA) CORRESPONDÊNCIA COM OS ODSs CORRESPONDÊNCIA COM 
OS 10 PRINCÍPIOS DO  
UN GLOBAL COMPACT

KPIs

INOVAÇÃO EM PRODUTOS E SERVIÇOS

• Responder com soluções inovadoras às necessidades
   dos clientes, atuando em dimensões como o modelo  
   de negócio, os produtos, os processos, os sistemas 
   ou a cultura de atendimento e serviço ao cliente 
• Integração da digitalização, dos modelos   
   colaborativo e das transformações comportamentais 

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

Por isso mesmo, a Digitalização & Inovação é uma das atuais alavancas de 
transformação para alcançar a mobilidade do futuro.

9. Encorajar o desenvolvimento e 
a difusão de tecnologias amigas do 
ambiente

Investir 17.4 milhões de euros 
para implementar a Agenda de 
Sustentabilidade Brisa

MODELO DE GOVERNO

• Modelo de Governo da Sociedade

O modelo de governo societário adotado pela Brisa é o de Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal.
Nos termos estatutariamente definidos, o Conselho de Administração é composto 
por onze membros, com um mandato de três anos. O mandato atualmente em 
curso é o de 2020-2022.

1. As empresas devem apoiar 
e respeitar a proteção dos 
direitos humanos, reconhecidos 
internacionalmente
2. Garantir a não participação em 
violações dos direitos humanos
3. As empresas devem apoiar 
a liberdade de associação e 
o reconhecimento efetivo à 
negociação coletiva
10. Combate à corrupção em 
todas as suas formas

Assegurar o cumprimento em 
todos os processos e cadeia 
de valor dos compromissos 
assumidos de direitos humanos 
das Nações Unidas

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

• Ecoeficiência (Energia / Emissões) 
• Descarbonização dos transportes e da mobilidade 
• Resposta às alterações climáticas 
• Resiliência das infraestruturas 
• Transição energética

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

7. As empresas devem apoiar 
uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais 
8. Realizar iniciativas para 
promover a responsabilidade 
ambiental

Alinhar o atual objetivo de 
redução de GEE com a Science 
Based Target Initiative

ECOEFICIÊNCIA E  
ECONOMIA CIRCULAR

• Aplicação dos princípios de economia circular
   à gestão de resíduos e materiais na atividade de
   operação e manutenção
• Soluções inovadoras na gestão das infraestruturas
   rodoviárias que integrem critérios de circularidade
   de materiais

No âmbito do Vision25 foi definido um objetivo estratégico sobre este tema. 9. Encorajar o desenvolvimento  
e a difusão de tecnologias 
amigas do ambiente

Implementar a circularidade 
em 100% do processo de 
compras  
e da cadeia de valor até 2030
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TEMAS MATERIAIS ABORDAGEM DE GESTÃO (DMA) CORRESPONDÊNCIA COM OS ODSs CORRESPONDÊNCIA COM 
OS 10 PRINCÍPIOS DO  
UN GLOBAL COMPACT

KPIs

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE  
E DO TERRITÓRIO 

• Recuperação e regeneração da 
   biodiversidade e dos ecossistemas

A Brisa reconhece na sua Política Ambiental o compromisso de respeitar a 
diversidade das espécies biológicas e dos ecossistemas, vendo a biodiversidade 
como uma área estratégica da gestão ambiental.
Com a aprovação do objetivo estratégico no âmbito da agenda da Sustentabilidade - 
assegurar a recuperação e regeneração da biodiversidade e dos ecossistemas, 
a Brisa tem como objetivo para 2022 definir uma estratégia de médio prazo 
(2022-2030) para a biodiversidade, capital natural e serviço dos ecossistemas.

8. Realizar iniciativas para 
promover a responsabilidade 
ambiental

Estabelecer uma estratégia 
efetiva de impacte positivo na 
natureza até 2030

SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR 
DOS COLABORADORES

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

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

Este alinhamento foi reforçado pelo plano estratégico Vision25, que tem como 
uma das alavancas de transformação a Organização & Capacidades.

3. As empresas devem apoiar 
a liberdade de associação e 
o reconhecimento efetivo à 
negociação coletiva
4. A abolição de todas as formas 
de trabalho forçado e obrigatório
5. Abolição efetiva do trabalho 
infantil
6. Eliminação da discriminação no 
emprego

Até 2025 duplicar o número 
de mulheres em cargos de 
liderança.

Ter 30% dos cargos de 
liderança exercidos por 
mulheres e duplicar o número 
de mulheres em cargos de 
gestão de 1ª linha até 2025

RELACIONAMENTO COM AS PARTES 
INTERESSADAS

• Desenvolvimento de projetos colaborativos
• Diálogo com as partes interessadas
• Contratação de Fornecedores Locais/Contratação                      
   de Recursos Locais/Impactos da Atividade nas  
   Comunidades Locais
• Resiliência das infraestruturas

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

CIONAMENTO COM AS PARTES 
INTERESSADAS

• Manutenção/Melhorias de Infraestruturas
• Impacto do Congestionamento de Trânsito
• Comunicação e marketing responsável

A gestão e satisfação do cliente são um foco da estratégia da Brisa, em 
linha com o modelo de negócio. É nesse sentido que monitorizamos a 
satisfação dos clientes e buscamos a melhoria contínua dos nossos
produtos e serviços, nas infraestruturas e na mobilidade.
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OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são a prioridade da estratégia de sustentabilidade da Brisa, juntamente com a descarbonização. Com base numa análise e avaliação interna cruzada com o 
mapeamento de stakeholders e análise de materialidade realizados em 2021. A Brisa isolou onze ODS que têm uma maior relação com os benefícios, os impactos e as perspetivas do negócio.

OS ODS PRIORITÁRIOS DA BRISA

ODS3 
SAÚDE E BEM-ESTAR 
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 Brisa 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. Para esta meta específica sobre Segurança Rodoviária, a Brisa 
investiu €47M em 2021 na conservação e manutenção da sua rede de autoestradas, prosseguiu elevados 
padrões de assistência e gestão de tráfego, promoveu ações de comunicação e sensibilização e colaborou com 
os poderes públicos na melhoria dos sistemas de prevenção e mitigação de acidentes.

ODS8 
TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO 
A Brisa desenvolveu um programa de conciliação da vida profissional com a vida pessoal 
e familiar, e desenvolve uma atividade permanente no domínio da higiene segurança e 
saúde no trabalho, junto também dos seus fornecedores e prestadores de serviços, com 
vista à redução da sinistralidade laboral.

ODS9 
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS 
A Brisa investe anualmente na manutenção e atualização das autoestradas que integram 
a sua concessão, garantindo a utilidade das infraestruturas como fator de acesso e de 
desenvolvimento das comunidades que serve. A Brisa investe de forma continuada na 
inovação das suas infraestruturas, nos domínios dos equipamentos e serviços, bem como 
dos sistemas de informação e da conectividade.
A Brisa desenvolveu uma nova rede de pontos de carregamento elétricos rápidos e 
ultrarrápidos que entraram em serviço ao longo deste ano, permitindo contribuir para 
a transição para a mobilidade elétrica como solução para a descarbonização do tráfego 
nas suas autoestradas.
 

ODS11 
CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

A Brisa, que representa cerca 43% do sistema de autoestradas português  
e garante o bom funcionamento de uma rede de autoestradas seguras e eficientes, 
promovendo a coesão territorial e as condições necessárias para o desenvolvimento 

e a inclusão social.

ODS12 
PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS 

No âmbito da agenda de sustentabilidade definida em 2021, foi aprovado o 
objetivo estratégico de implementar a economia circular a 100% nas compras e 
fornecimentos, até 2030. Nesta sequência, a Brisa tem em curso o desenvolvimento 
de estudos e soluções que visam contribuir para a economia circular dos seus 
processos, onde se destaca o estudo sobre pavimentos sustentáveis com a 

incorporação de plásticos reciclados.

ODS13 
AÇÃO CLIMÁTICA 

A Brisa 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 final de 2021 arrancou 
com o projeto de caraterização de riscos & oportunidades climáticos, prevendo-se 
em 2022 a divulgação dos mesmos de acordo com as recomendações do TCFD. 
Adicionalmente, em 2022 vai alinhar o atual objetivo de redução de GEE com  

a Science Based Target Initiative.

ODS15 
PROTEGER A VIDA TERRESTRE 

A Brisa sempre teve 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. 
Por isso mesmo, no âmbito da agenda de sustentabilidade definida em 2021, foi 
aprovado o objetivo estratégico de assegurar a recuperação e regeneração da 

biodiversidade e dos ecossistemas.

ODS17 
PARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS 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.

ODS5 
IGUALDADE DE GÉNERO 
A  Brisa está empenhada na concretização da igualdade de género, tendo como objetivo 
até 2025 duplicar o número de mulheres em cargo de liderança.

ODS10 
REDUZIR AS DESIGUALDADES 
Atualmente a rede de infraestruturas da Brisa abrange a “espinha 
dorsal” do Sistema rodoviário português  contribuindo através 
da sua atividade para ligar o interior ao litoral, reduzindo as suas 
desigualdades, ao promover a inclusão social, económica e política 
de todos.
A Brisa está ainda empenhada em garantir a igualdade de 
oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados através 
da disponibilização do novo Código de Ética e do rácio salarial.

ODS7 
ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 
No Transição Energética das Operações a Brisa definiu um conjunto de princípios 
estratégicos, onde se destaca, entre outros, a combinação de soluções de eficiência 
energética, a implementar de forma faseada e programada. Neste âmbito, em 2021,  
a Brisa arrancou com o projeto de implementação de Eficiência Energética da iluminação 
pública na Concessão principal (BCR): substituição dos atuais equipamentos de iluminação 
por tecnologia LED.
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DIÁLOGO COM AS PARTES INTERESSADAS

ORGANIZAÇÕES DE REFERÊNCIA

A Brisa valoriza muito uma relação construtiva e de dialogo com todas as suas partes interessadas, 
tendo uma experiencia de quase 50 anos na auscultação e identificação dos temas críticos das 
pessoas e entidades as quais presta serviços, sobre as quais produz impactos ou de quem 
depende.

Na Brisa, as partes interessadas mais relevantes são identificadas com base no impacto da Brisa 
na parte interessada e no impacto desta sobre a Brisa.

A identificação das expectativas de cada parte interessada e a respetiva resposta, encontram-se 
articuladas com a analise de materialidade anteriormente referida e sistematizada com referencia 
a Norma AA1000APS e aos 4 princípios: inclusão, relevância, capacidade de resposta e impacto.

A Brisa participa ativamente num conjunto de organizações, de setor ou dedicadas aos temas do 
desenvolvimento e da sustentabilidade.

A Brisa participa nos órgãos sociais de algumas destas entidades, assinaladas com

Para cada parte interessada, a Brisa dispõe de canais de auscultação das respetivas expetativas, 
aptos a definir os temas materiais de cada uma delas e a promover a respetiva resposta.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

A Brisa e signatária do United Nations Global Compact, desde Abril de 2007, o qual considera uma 
iniciativa fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável. A Brisa incorpora os 
valores consagrados nos 10 princípios do United Nations Global Compact, conforme descrito nas 
paginas para onde remetemos os Princípios:

1. Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos (p. 137-138)

2. Impedir violações dos direitos humanos (p. 137-138)

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho (p. 17; 22; 29-30; 95-99)

4. Abolir o trabalho forçado (p. 137-138)

5. Abolir o trabalho infantil (p. 137-138)

6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho (p. 17; 24; 26-31; 104; 115; 136-137)

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais (p. 7; 17; 22-23; 26-31; 85-88)

8. Promover a responsabilidade ambiental (p. 7; 17; 22-23; 26-31; 85-88)

9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente (p. 17-19; 21-22; 86-87)

10. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e suborno (p. 26-30; 104-105; 
140-141)

  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
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FORMAS DE AUSCULTAÇÃO (FASE 1) EXPECTATIVAS (FASE 2) RESPOSTA (FASE 3) TEMAS MATERIAIS 

•  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 áreas de serviço;
•  Cliente Mistério nas obras de alargamento e nas  
    Áreas de Serviço ;
•  Avaliação da Qualidade e Higiene Alimentar das Áreas de Serviço; 
•  Inquéritos a clientes; 
•  Canais de atendimento disponíveis: sites, número de apoio  
     ao cliente ;
•  Sistema de Gestão de Reclamações.

•  Segurança, conforto e fluidez do tráfego ;
•  Qualidade da infraestrutura e do serviço prestado,  
     necessidade de perceção de valor recebido; 
•  Contacto acessível e transparente.

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, sinais de 
     alerta e câmaras de trânsito na app Via Verde,  
     rádios, comunicados de imprensa, folhetos distribuídos,...) ;
•  Rede de lojas, Áreas de Serviço e Quiosques de Informação; 
•  Número Assistência e Informação;
•  Sítio internet.

•  Segurança Rodoviária ;
•  Gestão Ativa de Tráfego ;
•  Serviço ao Cliente.

•  Gestão ativa do Contrato de Concessão ;
•  Reuniões prévias, formais e informais.

•  Cumprimento do Contrato de Concessão .

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

•  Cumprimento do Contrato  
     de Concessão.

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

•  Estabilidade de emprego ;
•  Perspetivas de progresso profissional ;
•  Condições de trabalho ;
•  Equilíbrio vida profissional, familiar e pessoal.

•  Processos de gestão de colaboradores e prestadores de serviços 
    diretos, exemplo: 
    – Gestão do desempenho 
    – Carreiras 
    – Compensação 
    – Formação 
    – Canais de comunicação 
    (ver canais referidos na coluna “Formas de Auscultação”)

•  Gestão de talento ;
•  Saúde e segurança ;
•  Cultura empresarial ;
•  Desenvolvimento profissional  
     e práticas laborais ;
•  Conciliação entre trabalho  
     e vida familiar e pessoal.

•  Gestão ativa de acompanhamento das obrigações contratuais; 
•  Contacto permanente.

•  Cumprimento do Contrato de Concessão .

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

•  Cumprimento do Contrato  
     de Concessão;
•  Ética e Transparência.

REGULADOR*

ESTADO

COLABORADORES

ÉTICA

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

CLIENTES

  |    |    |    |    |   
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FORMAS DE AUSCULTAÇÃO (FASE 1) EXPECTATIVAS (FASE 2) RESPOSTA (FASE 3) TEMAS MATERIAIS 

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

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

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

•  Eco-sistema de Inovação; 
•  Ética e Transparência.

•  Site Brisa, e-mail, telefone •  Informação transparente e rigorosa.

•  Informação regular através dos canais disponíveis;
•  Relatório Integrado informação financeira e não-financeira;
•  Site Brisa, e-mail, telefone;
•  Reuniões e eventos específicos, como a Assembleia Geral.

•  Desempenho económico ;
•  Ética e Transparência; 
•  Eco-eficiência e Gestão    
    Operacional;
•  Satisfação de clientes.

•  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.

•  Transparência e qualidade da informação. •  Transparência e qualidade da informação.

•  Ética e Transparência; 
•  Eco-eficiencia e Gestão
     Operacional ;
•  Satisfação ao cliente.

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

•  Contributo para o desenvolvimento local ;
•  Soluções de mobilidade e de acessibilidade.

•  Contributo para o desenvolvimento local ;
•  Soluções de mobilidade e de acessibilidade ;
•  Elaboração de Relatórios.

•  Envolvimento das 
     Partes Interessadas ;
•  Externalidades Positivas ;
•  Contributo dos Colaboradores.

•  Realização de inquéritos;
•  Sites do Grupo Brisa, e-mail e telefone.

•  Informação transparente e rigorosa;
•  Investimento na área de ESG.

•  Informação regular através dos canais disponíveis;
•  Relatório Integrado (informação financeira e não-financeira) e 
     informação financeira das subsidiárias do Grupo Brisa;
•  Sites do Grupo Brisa, e-mail, telefone;
•  Reuniões e eventos específicos;
•  Maior divulgação das iniciativas e da estratégia de sustentabilidade.

•  Desempenho Económico;
•  Ética e Transparência;
•  Modelo de Governo;
•  Estratégia de negócio e de 
     sustentabilidade.

COMUNIDADES LOCAIS

OPINIÃO PÚBLICA

FINANCIADORES

PARCEIROS SOCIAIS

ACIONISTAS

  |    |    |    |    |   
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IDENTIFICAR RESPONDER E REVERAVALIAR

Processo
de Gestão
de Risco

Monitorização 
do controlo 

de risco

Monitorização 
contínua dos 

controlos

Mudanças 
ao 

ambiente 
interno e 
externo

Atividade 
regular 
cíclica

Identificação 
do Risco

Avaliação 
do Risco

Materialidade 
do Risco

Apetite ao 
Risco

Implementar 
novas 

medidas de 
controlo

Rever 
eficácia das 
medidas de 

controlo

Ajustar se 
necessário

GESTÃO
DE RISCO

GESTÃO INTEGRADA DO RISCO NA BRISA
A gestão integrada de risco na organização 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, estando o processo de gestão e controlo do risco assente nas seguintes fases:

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

2.4

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

A Administração da Brisa é responsável pela aprovação  
e monitorização da Política de Enterprise Risk Management 
(ERM), de modo a assegurar a adoção de uma efetiva cultura 
de risco na organização.

Enquanto 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 impacto e a probabilidade, e identificando, 
sempre que possível, oportunidades de melhoria e/ou 
retorno.

  |    |     
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MATRIZ DE RISCO
Seguidamente apresentam-se distribuídos pelas categorias acima descritas, os riscos mais relevantes 
identificados e avaliados no decorrer de 2021. Para além de medidas de controlo e mitigação, são 
definidos planos de ação que permitem responder de forma eficaz aos riscos.

OPERACIONAIS

COMPLIANCE
Risco associado ao 

cumprimento da legislação, 
de regulamentos, 

procedimentos internos ou 
contratos.

Os riscos mais relevantes para a organização, acompanhando as tendências do setor, centram-se 
essencialmente no tráfego, na segurança rodoviária, na cibersegurança, na vertente ESG, na gestão 
financeira (taxas de juro) e no aumento das obrigações legais e regulamentares.

Os riscos identificados encontram-se categorizados da seguinte forma:

ESTRATÉGICOS
Risco associado à definição 

e implementação da 
estratégia e à capacidade 
de resposta, em tempo 
útil, a eventos internos 
e externos que podem 

afetar significativamente a 
posição competitiva.

OPERACIONAIS
Risco associado à gestão 
operacional decorrente 

das atividades que possam 
ter impacto significativo na 
continuidade do negócio.

FINANCEIROS
Risco associado à gestão 
financeira da sociedade, 

nomeadamente, liquidez, taxa 
de juro ou risco de crédito 
das principais contrapartes 
para possíveis transações 

financeiras.

OPERACIONAIS

COMPLIANCE

FINANCEIROS

ESTRATÉGICOS

Legal

Regulatório

Fiscal

M&A

Taxa Juro

Contraparte Bancária

Liquidez

Refinanciamento

Reputação

Mobilidade

Alteracões Climáticas

Evolução Tecnológica

Parcerias

ESG

Tráfego

Segurança Rodoviária

Supply Chain

Cibersegurança

Gestão e Manutenção de Infraestruturas

Segurança e Saúde no Trabalho

Pessoas

  |    |     
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RESPOSTA DA BRISA AOS RISCOS IDENTIFICADOS

TRANSFORMAR A QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES,  
LIGANDO AS PESSOAS ATRAVÉS DE UMA MOBILIDADE 
SIMPLES, SEGURA E SUSTENTÁVEL.

Objetivo estratégico Categoria de risco Risco Contributo Brisa

Objetivo estratégico Categoria de risco Risco Contributo Brisa

Estratégico Evolução
tecnológica

Alinhamento com as melhores práticas de mercado
Política de parcerias com universidades e empresas
Investimento em novas soluções (e.g. connected 
infrastructures)
Contacto permanente com organismos de financiamento  
de I&D (nacionais e comunitários)
Monitorização automática das infraestruturas (e.g. túneis  
e obras de arte)

ADN Inovação
Intensidade digital

Estratégico

ESG

Alterações 
climáticas

Comité ESG
Business Intelligence & Advocacy (participação em fóruns 
da especialidade - WBCSD, BCSD, ASECAP)
Compromisso Net Carbon Zero
Promoção de critérios de Inclusão e Equidade (Diversity, 
Equity and Inclusion – DEI)
Adoção das recomendações da Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD), Task Force on Nature-
related Financial Disclosures (TNFD) e a aprovação dos 
objetivos da Science Based Targets initiative (SBTi) 
Descarbonização: Eletrificação da Frota, Transição 
Energética das Operações, Racionalização da Gestão dos 
Recursos Hídricos, Gestão de Resíduos e Economia Circular
Certificação efr
Código de Ética e Provedor de Ética
Canal de irregularidades

Responsabilidade 
Social e Corporativa

Redução pegada 
ambiental

Descarbonização
do tráfego

Mobilidade
Promoção mobilidade 
elétrica

Estratégico Mobilidade

Analise de mercado e da concorrência
Service Level Agreements (SLAs) com parceiros tecnológicos
Equipas multidisciplinares
Implementação da metodologia “Design Thinking”
Alocação de gestores de produto
Revisão estratégica da dependência de parceiros tecnológicos
Testes pré go-live

Desenvolvimento de 
parcerias

Estratégico Parcerias

Expansão da rede de parceiros, evitando dependências
Definição de Service Level Agreements (SLAs), potenciando a 
transferência/partilha do risco
Avaliação permanente da qualidade dos serviços prestados 
(desempenho vs. qualidade vs. custo)
Monitorização da governance dos parceiros estratégicos

Relacionamento com 
o cliente

Estratégico Reputação

Eficiência nos processos de processamento de transações     
e cobrança
Campanhas de comunicação e consciencialização:
» Via Verde Estacionar
» Via Verde Electric
Promoção de meios de comunicação e suporte ao cliente:
» E-mail marketing 
» Redes sociais 
» Newsletters

Compliance
Legal/

Regulatório

Pesquisa regular de alterações legais na legislação nacional e 
consequente disclosure para as Unidades de Negócio
Suporte técnico que fornece orientações legais (e.g. 
jurisprudência)
Articulação com o Conselho Legal
Evolução das tendências de regulação nacionais e 
internacionais
Lei de Operadores de Serviços Essenciais
Assessoria e apoio jurídico através da emissão de estudos, 
pareceres e informações

Regulamentar

Fiscal

Consultoria e apoio fiscal
Capacidade técnica e conhecimentos de consultores fiscais 
especializados
Formação contínua em regulamentação fiscal
Estrutura interna especializada
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Objetivo estratégico Categoria de risco Risco Contributo Brisa

Inclusão, Equidade 
e Diversidade

Gestão equipa
Operacional

Pessoas

Segurança 
e Saúde no 

Trabalho

Estratégia de retenção de quadros chave
Participação em eventos e fóruns/feiras da especialidade
Medidas efr
Programas de desenvolvimento de técnicas e metodologias 
de trabalho (e.g. Certificação Scrum, Programa de 
Digitalização e Aceleração)
Flexibilidade do trabalho
Implementação de ferramentas de trabalho colaborativo, 
agile

Formação e procedimentos de Segurança e Saúde no 
Trabalho
Investimento em equipamentos e na imagem/visibilidade 
da frota (Manutenção e Assistência Rodoviária)
Implementação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional

Operacional

Segurança 
de Sistemas 

e de 
Informação

Política de Segurança e de Sistemas de Informação 
Monitorização de tráfego, comportamentos e acessos
Encriptação/classificação de informação 
Segmentação e Virtualização da Rede
Multi Factor Authorization (MFA) 
Backups, 
Testes de penetração
Formação colaboradores (ex.: ciberseguranca, proteção  
de dados)

Cibersegurança

Operacional Segurança 
Rodoviária

Observatório de Segurança Rodoviária
Promoção de eventos sobre Segurança Rodoviária
Parcerias com entidades reguladoras (e.g. ANSR, ANPC, 
GNR, Bombeiros)
Patrulhamento das autoestradasRedução da 

sinistralidade

Operacional

Gestão e 
manutenção 

das 
infraestruturas 

Sistemas de Gestão de Ativos
Planeamento das intervenções e operações
Cumprimento do Plano de Controlo de Qualidade (PCQ)

Planeamento e antecipação de necessidades
Conservação 
da rede Supply chain 

Objetivo estratégico Categoria de risco Risco Contributo Brisa

Gestão financeira

Financiamento
Financeiro

M&A

Contraparte

Realização de due-diligences
Assessoria jurídica externa
Implementação de mecanismos de cobertura de risco
Envolvimento de equipas multidisciplinares

Aplicações financeiras:
        Política de investimento para aplicação dos excedentes  
        de tesouraria, a qual determina o limite máximo de   
        exposição por instrumento financeiro e contraparte   
        bancaria
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)

Liquidez

Taxa juro

Aplicação de limites aos montantes que podem ser 
aplicados em instrumentos financeiros ilíquidos
Contratualização de depósitos com possibilidade de 
mobilização antecipada

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

OS PRÓXIMOS PASSOS NA GESTÃO DE RISCO DA ORGANIZAÇÃO FOCAM-SE EM:
 Analisar as tendências do setor, antecipar e mitigar as ameaças, procurar oportunidades,  
 identificando as considerações chave, ferramentas e técnicas disponíveis que permitam criar  
 e proteger valor.
 Promover junto das equipas as ferramentas e técnicas necessárias para serem efetivos na sua  
 atividade, através de formação, qualificação e empowerment.
 Manter uma cultura de risco ‘tone-at-the top’.

  |    |     
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Concessões de
Autoestradas

Concessões de 
Áreas de Serviço

Tecnologias para
a Mobilidade

Serviços de Inspeção 
Automóvel

OutrosServiços e 
Pagamentos de 

Mobilidade

BRISA GESTÃO DE
INFRAESTRUTURAS

BRISA 
O&M

VIA VERDE 
SERVIÇOS

BRISA 
CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA

BRISA 
ÁREAS DE  
SERVIÇO

A-TO-BE VIA VERDE 
PORTUGAL CONTROLAUTO

SERVIÇOS DE APOIO 
LOGÍSTICO E DE 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA

Organograma simplificado a 31 de dezembro de 2021

SEGMENTOS
DE NEGÓCIO

3.1

A BRISA GERE UM 
ALARGADO PORTFOLIO 
DE ATIVOS, DIVIDIDO EM 
DIFERENTES SEGMENTOS 
DE NEGÓCIO:
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CONCESSÕES DE AUTOESTRADAS

BRISA
CONCESSÃO RODOVIÁRIA

(BCR)

PERFIL DA CONCESSÃO
A rede concessionada à BCR integra 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 
depende da sua localização.

A rede cobre todo o país, abrangendo os seus principais 
eixos rodoviários incluindo importantes vias radiais  
e circulares das Áreas Metropolitanas de Lisboa  
e do Porto. De acordo com o Contrato de Concessão 
celebrado com o Estado Português, a concessão 
termina em 31 de dezembro de 2035.

A atualização das tarifas de portagem é automática, 
estando indexada à inflação (Índice de Preços no 
Consumidor português excluindo habitação, referente 
ao mês outubro). Parte das receitas desse aumento 
(8,5%) reverte a favor do Estado.

A BCR É A DETENTORA DA MAIOR 
CONCESSÃO DE INFRAESTRUTURAS 
RODOVIÁRIAS EM PORTUGAL, A QUAL 
CONSTITUI O PRINCIPAL EIXO 
RODOVIÁRIO DO PAÍS

A BCR foi criada 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. Tem uma rede concessionada de 1 124 
km, sendo detida em 70% pela Brisa.

Porto

A2

A1

A3

A4

A14

A12

A10
A6

A13

A5
A9

Lisboa
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A1 - Auto-estrada do Norte

A3 - Auto-estrada Porto - Valença

A5 - Auto-estrada da Costa do Estoril

A9 - Circular Regional Externa de Lisboa

A12 - Auto-estrada Setúbal - Montijo

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

A2 - Auto-estrada do Sul

A4 - Auto-estrada Porto - Amarante

A6 - Auto-estrada Marateca - Elvas

A10 - Auto-estrada Bucelas - Carregado - IC3

A13 - Auto-estrada Almeirim - Marateca

Total

Autoestradas

Estrutura da Concessão por Autoestrada em operação

Sem Portagem

17,4

11,5

8,1

0,0

4,3

13,1

9,6

3,0

19,1

0,0

0,0

86,1

Com Portagem

279,1

101,3

16,9

34,4

24,8

26,8

225,2

48,3

138,8

39,8

78,7

1 014,1

Total

296,5

112,8

25,0

34,4

29,1

39,9

234,8

51,3

157,9

39,8

78,7

1 100,2

2x1 vias

1,3

0,0

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

2x2 vias

156,2

91,6

2,3

0,0

5,2

39,9

202,8

48,3

157,9

7,4

78,7

790,3

2x3 vias

131,7

12,8

22,7

34,4

19,6

0,0

32,0

3,0

0,0

32,4

0,0

288,6

2x4 vias

7,3

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

ESTRUTURA FINANCEIRA E CONTRATUAL
No âmbito da referida reorganização societária concluída em 2010, a BCR assumiu a forma de um Special Purpose Vehicle (SPV) e adotou 
uma estrutura contratual e financeira baseada no Common Terms Agreement (CTA), a qual é comum a todos os credores seniores  
e proporciona um efetivo “ring-fencing” da BCR. O CTA permite que a exposição dos financiadores seja limitada à BCR, conferindo ainda 
a todos os credores financeiros uma forte proteção através da imposição de um conjunto de mecanismos protetores (security package) 
e de obrigações (covenants).

A BCR mantém uma gestão financeira prudente e conservadora. Os quatro covenants sob a forma de rácios financeiros a que a Empresa 
está sujeita ao abrigo do CTA encontram-se, à data de 31 de dezembro de 2021, significativamente dentro dos limites estabelecidos. 
O rácio Dívida Líquida / EBITDA situou-se nos 3,50x, ou seja, 1,50x abaixo do limite máximo de 5,00x definido para o respetivo nível de 
trigger event. O rácio Historic ICR era, no final de dezembro de 2021, de 9,07x, ou seja, muito acima do limite mínimo de 2,25x definido 
para o respetivo nível de trigger event.

Rating

Em setembro a agência de rating Moody’s reviu em alta o rating 
da BCR de “Baa2” para “Baa1” mantendo a perspetiva “Estável”. 
Em dezembro a agência de rating Fitch manteve inalterada  
a notação de rating da BCR.

EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO NA REDE BCR
2021 foi novamente um ano caracterizado pela imposição de 
restrições à mobilidade de pessoas e bens, como consequência 
da pandemia da COVID-19, embora com impactos mais limitados 
do que os verificados no ano anterior. 

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 (mês em que os efeitos da 
pandemia se começaram a sentir em Portugal). 

Nos meses seguintes, as medidas restritivas para conter  
a pandemia foram sendo progressivamente levantadas, o que 
originou uma recuperação consistente nos níveis de tráfego ao 
longo do ano. De referir que o 2º trimestre de 2021 beneficiou 
do facto do 1º lockdown imposto em Portugal ter vigorado entre 
meio de março e maio de 2020.

Moody’s

Fitch

Rating BCR Perspetiva BCR

Baa1 Estável
A- Estável

Covenants
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Crescimento trimestral da circulação 
(YoY; v.km)

-31,7%

67,7%

13,2%
32,6%

15,7%

1T21 2T21 3T21 4T21 2021

O Tráfego Médio Diário (TMD) no ano foi de 18 550 veículos / dia, a que corresponde uma variação positiva de 16,0% face a 2020, 
encontrando-se ainda 13,2% abaixo dos níveis pré-pandemia.

A circulação aumentou 15,7%, ligeiramente menos do que o TMD, uma vez que 2020 foi um ano bissexto. A variação do tráfego orgânico 
foi de 14,8%.

Todas as autoestradas da concessão registaram crescimentos de procura positivos. 

Tráfego Médio Diário por Autoestrada

30 253

16,5% 16,5% 16,2% 13,0% 12,6%
22,3% 13,2% 16,5% 11,0%

26,1%
8,6% 16,0%

28 88518 25915 262

60 227

5 1655 044 4 97219 289 7 171 19 326 18 550

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A12 A13 A14 BCR

A análise do tráfego por tipo de veículo mostra uma evolução mais 
favorável dos veículos ligeiros face aos pesados. O crescimento do 
TMD registado nos veículos ligeiros foi de 16,3% e nos veículos 
pesados de 12,0%.

Crescimento Pesados/Ligeiros
(YoY)

16,3%

Ligeiros

12,0%

Pesados

Estrutura de Tráfego

6,8%

Pesados

93,2%

Ligeiros
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INVESTIMENTO (CAPEX)
Durante o ano de 2021, no total de investimentos do Grupo 
Brisa, a BCR executou €41,6M, com o intuito de assegurar  
a manutenção do elevado nível de segurança e conforto de 
quem viaja nas autoestradas. Este montante inclui €24,1M 
referente a grandes reparações (pavimentos, obras de arte, túneis  
e taludes), tratados contabilisticamente como provisão ao abrigo 
do IFRIC 12, e não como investimento amortizável. O valor dos 
alargamentos totalizou €6,9M. As restantes rubricas, incluídas 
em Outros, ascendem a €10,6M, referentes essencialmente  
a Equipamentos e Sistemas, Fiscalização e diversos trabalhos de 
melhorias na rede (edifícios e infraestruturas).

Beneficiação e reforço do pavimento do sublanço Torres 
Novas (A1/A23) – Fátima, da A1, numa extensão de 20,6 km
 
Beneficiação e reforço do pavimento dos sublanços Elvas 
Poente – EN246 – Elvas Central, da A6, numa extensão de 
9,0 Km 

Inspeções periódicas às infraestruturas, bem como  
a auscultação de pavimentos, observação e monitorização 
de taludes e estruturas de contenção e inspeção de obras 
de arte, cuja informação servirá de apoio aos estudos de 
beneficiação, estabilização e/ou reforço estrutural dos 
mesmos

Reabilitação e reforço estrutural do viaduto da Ribeira 
do Alberginho (A2), do viaduto sobre a EN 308 (A3) e da 
passagem hidráulica 379 (A1)

Investimento em projetos em curso:

Alargamento (para 2x4 vias) e beneficiação do sublanço 
Águas Santas (A4/A3) – Ermesinde, da A4, tendo sido excluído 
do âmbito desta intervenção a reabilitação dos atuais túneis 
de Águas Santas

Reparação de pavimentos na A13 no troço Almeirim – 
Salvaterra (até Ribeira Muge) e várias intervenções na A14 

Beneficiação do pavimento da via direita no sublanço 
Montijo - Pinhal Novo, da A12, numa extensão de 8,6 Km 
que terminou em 2021

Intervenções na A1, A2, A3, A4, A5 e A9 para a estabilização 
de taludes

Empreitadas de construção de Barreiras Acústicas na A1 e A2

Investimento em projetos concluídos:
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CONCESSÕES DE AUTOESTRADAS

BRISA O&M 
(OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO)

As equipas da Brisa O&M têm como principais objetivos 
proporcionar aos clientes das autoestradas as melhores 
condições de segurança, com elevados níveis de serviço 
(maior qualidade no atendimento e menor tempo de 
resposta) e uma condução confortável.

A qualidade e a formação constante das equipas,  
a procura e incorporação das mais recentes tecnologias 
e a revisão permanente dos seus processos são 
fundamentais no desempenho da sua atividade.

A BRISA O&M PRESTA SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO A 
CONCESSIONÁRIAS DE AUTOESTRADAS E 
OUTRAS INFRAESTRUTURAS

A Brisa O&M opera atualmente a Brisa Concessão Rodoviária 
(BCR), a Concessão Atlântico (AEA) – apenas com serviços 
de assistência rodoviária -, a Concessão Douro Litoral 
(AEDL), a Concessão Litoral Centro (Brisal), a Subconcessão 
Autoestradas do Baixo Tejo (AEBT) e a Subconcessão do 
Litoral Oeste (AELO), num total de cerca de 1 604 km.

18
CENTROS OPERACIONAIS

1 604 km
REDE DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
OPERADAS PELA BRISA O&M 

24h/365 dias 
POR ANO EM OPERAÇÃO 

12 177 805 km
PATRULHADOS EM 2021 PELAS 

CARRINHAS DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA

150 371
INCIDÊNCIAS DE OPERAÇÃO ARTICULADAS COM O CENTRO DE 

COORDENAÇÃO OPERACIONAL
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A BRISA O&M ATUA EM 3 GRANDES ÁREAS:

Através do 18 Centros Operacionais espalhados por todo o país e do Centro 
de Coordenação Operacional (CCO), a Brisa O&M coordena todos os meios 
necessários à gestão ativa do tráfego da rede que opera: 

Socorro 
e Proteção 

Assistência 
ao Cliente 

Trabalhos 

Outros 

Vigilância e
Patrulhamento 

Sinalização de Emergência e balizamento, limpeza, 
desimpedimento de vias e acionamento de meios de socorro. 
65 940 incidências (vs 57 551 em 2020 e 70 483 em 2019)

Auxílio e prestação de informação diversa, incluíndo a 
desempanagem (intervenção eletro/mecânica e abastecimento 
de combustíveis, óleo, água e ar). 
7 194 incidências (vs 6 306 em 2020 e 8 347 em 2019) 

 Operações de manutenção e/ou reabilitação das insfraestruturas, 
equipamentos e sistemas de suporte à operação de rede. 
22 135  (vs 20 557 em 2020 e 23 527 em 2019) 

 Registos das filas de trânsito, ações das Autoridades 
Policiais, informações das condições meteorológicas, anomalias 
nas infraestruturas e atos de vandalismo, incêndios no exterior 
com impactos na segurança da circulação ou na infraestrutura. 
55 102 incidências (vs 50 533 em 2020 e 44 480 em 2019) 

 Verificação do estado das infraestruturas e das condições de 
circulação do tráfego. 
12 177 805 km percorridos (vs 12 448 685 em 2020 e 12 584 631 
em 2019)

3,9 SATISFAÇÃO GLOBAL DO CLIENTE*

6,6 MINUTOS TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA**

*Numa Escala de 1 a 4
**Tempo médio entre a chegada da solicitação do cliente ao CCO e a chegada do 

meio de assitência rodoviária ao local.

1. 3.2.GESTÃO 
DE TRÁFEGO

 
MANUTENÇÃO

COBRANÇA 
DE PORTAGENS

A Brisa O&M assegura a cobrança nas 121 portagens das concessionárias 
em que opera.

Os sistemas de pagamento são uma área estratégica da eficiência e 
qualidade do serviço ao cliente, existindo três modalidades que permitem 
uma maior comodidade e facilidade em todo o processo: 
i) automático – Via Verde, ii) semiautomático com equipamento E-toll e iii) 
manual com portageiro.

Controlo de Tráfego e Receita 
O apuramento do tráfego e da receita das várias concessões é uma tarefa 
diária que tem como objetivo prestar informação às concessionárias, 
garantir a integridade de todos os dados recebidos, bem como a melhoria 
permanente da eficácia na cobrança.
Ao longo de 2021, a Brisa O&M registou na totalidade das redes de 
autoestradas por si operadas mais de 209 milhões de transações, o que 
representou um acréscimo de 13,6% face ao ano anterior. 

O peso do sistema Via Verde atingiu os 82,6%, um acréscimo de 0,9pp 
face aos 81,7% registados em 2020.

5,6% 11,8% 82,6%

TRANSAÇÕES POR TIPO DE VIA PERCENTAGEM (%)

Via Manual com Portageiro
Via Manual Semi-Automática
Via Verde

A atividade de consevação e manutenção de infraestruturas e respetiva 
monitorização é subcontratada pela Brisa O&M à BGI - Brisa Gestão de 
Infraestruturas, descrita nas paginas seguintes deste Relatório.

Certificação: A Brisa O&M detém, desde 2010, a certificação do seu sistema de gestão de qualidade. Desde 2017 esta certificação tem como referencial a NP EN ISO 9001:2015 para o âmbito “Controlo de Circulação e Operação, 
Monitorização e Conservação de Infraestruturas e Assistência Rodoviária”.

|    



SEGMENTOS DE NEGÓCIO E INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

RELATÓRIO INTEGRADO 2021

01
02

03
04

05

47

CONCESSÕES DE AUTOESTRADAS

BRISA
GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS

(BGI)

A BGI PRESTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA E DE ENGENHARIA DE 
MANUTENÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS E 
SUBCONCESSIONÁRIAS DE 
AUTOESTRADAS E A OUTRAS 
INFRAESTRUTURAS.

A BGI é uma empresa de referência na gestão eficiente  
e integrada das infraestruturas rodoviárias. A sua missão  
é a gestão integrada e sustentável das infraestruturas 
rodoviárias dos seus clientes, com o objetivo de maximizar  
o desempenho dos ativos ao longo do ciclo de vida, 
otimizando a sua disponibilidade e o seu custo, e garantindo, 
em contrapartida, a conformidade, a segurança e a gestão 
de risco. 

A BGI foi dotada dos meios e recursos necessários 
para poder exercer a sua atividade com eficácia.  
A organização foi desenhada tendo em consideração  
a cadeia de valor da Empresa, assentando numa 
estrutura pouco hierarquizada, privilegiando 
a comunicação entre equipas e a partilha de 
conhecimento, com um modelo de gestão assente 
nas seguintes 3 principais áreas: 

A atividade da BGI em 2021, embora ainda sofrendo 
os efeitos de mercado relacionados com a pandemia 
COVID-19, foi parcialmente normalizada através da 
recuperação de alguns trabalhos de manutenção 
que não foram realizados no ano anterior devido às 
restrições pandémicas e ao acentuado decréscimo 
de tráfego.

Decorrente da alteração da estrutura acionista do 
Grupo Brisa, foi desencadeado um processo de reflexão 
estratégica global para o período de 2021-2025, em 
que as equipas da BGI foram desafiadas a repensar  
a sua atividade, em termos de eficiências, digitalização e 

com a responsabilidade de definir um 
modelo de intervenção nas infraestruturas 
rodoviárias suportado na gestão de risco

com atribuições de planeamento, sistemas 
de gestão e elaboração de projetos de 
especialidade

com atribuições de gestão e fiscalização de 
empreitadas, manutenção de infraestruturas 
e equipamentos

sustentabilidade dos seus processos nos três pilares ESG 
(Environmental, Social e Governance). Deste processo 
resultaram medidas que foram implementadas ainda 
em 2021 e outras que começaram a ser estudadas, 
testadas e preparadas para implementação até 2025.

No âmbito do projeto de Sistema de Gestão de Ativos, 
foi concluída este ano a digitalização do processo de 
manutenção de obra civil. 

Os serviços prestados pela BGI abrangem um total 
de cerca de 1 450 km de infraestruturas rodoviárias, 
integrantes das seguintes concessões e subconcessões:

Desde 2020 que todas as atividades desenvolvidas 
pela BGI no âmbito da sua prestação de serviços estão 
abrangidas pela Certificação da Qualidade e Ambiente, 
pelo referencial EN ISO 9001:2015 e 14001:2015. 
Paralelamente, a Empresa mantém a acreditação de 
33 ensaios no seu laboratório, segundo a norma NP 
EN ISO 17025:2018.

Planeamento Integrado 

Engenharia Especializada 

Engenharia de Manutenção 
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Em 2021 a BGI teve como principais atividades:

Coordenação de cerca de 20 estudos e projetos relacionados com a melhoria das condições de 
circulação nas autoestradas do Grupo Brisa e com o alargamento na A4;

Preparação e lançamento de 41 concursos para empreitadas de beneficiação/reforço de pavimentos, 
beneficiação de obras de arte, reformulação de drenagens, estabilização de taludes, substituição 
de sinalização vertical e repintura de sinalização horizontal;

Monitorização regular da infraestrutura, nomeadamente através da auscultação de pavimentos, 
da observação e monitorização de taludes e estruturas de contenção, e da inspeção de obras 
de arte. A informação obtida aquando da realização destes trabalhos suportou o planeamento 
de intervenções na infraestrutura e os respetivos estudos e projetos de beneficiação, reforço e/
ou estabilização;

Fiscalização e acompanhamento de cerca de 50 empreitadas de construção;
 
Execução dos Planos Gerais de Monitorização do Ambiente (PGMA) de forma a assegurar  
o cumprimento dos parâmetros a que as Concessões e Subconcessões estão contratualmente 
obrigadas;

Coordenação de segurança e saúde para a fase de projeto e de obra, sendo de salientar que não 
ocorreram acidentes mortais, mas ocorreram dois acidentes graves. No que respeita a indicadores 
de sinistralidade, o índice de gravidade registou um aumento de 7% e o índice de frequência 
registou um decréscimo de 2% face a 2020.

Acompanhamento da atividade de Segurança Interna das empresas do Grupo Brisa, tendo-se 
registado, face a 2020, uma diminuição tanto do índice de frequência como de gravidade, de 
11% e 23% respetivamente;

Conservação e manutenção de toda a infraestrutura rodoviária, nomeadamente nas áreas 
de pavimentos, obras de arte, túneis, drenagens, equipamentos de segurança, sinalização 
vertical e horizontal, edifícios, ambiente, revestimento vegetal, iluminação, infraestrutura de 
telecomunicações, portagens e telemática.

Quantificam-se em seguida algumas atividades desenvolvidas:

‘21‘20‘19

Selagem de fissuras 
em pavimentos

Remarcação de 
sinalização horizontal

Substituição de 
sinalização vertical

Reparação de pavimentos 
danificados

Reparação de juntas de 
dilatação

Intervenções de manutenção 
elétrica e eletrónica 

28 388 m

14 600 m2

1 084 m

59 493   
equip

28 303 m

4 805 m2

782 m

57 868  
equip

92 112 m

2 073 m2

1 033 m

59 616 

equip

332 km

2 194 sinais

168 km

195 sinais

276 km

0 sinais

19 nós ligação

422 painéis

33 nós ligação

114 painéis

0 nós ligação

0 painéis
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DESEMPENHO OPERACIONAL DO SEGMENTO
Como referido anteriormente, o ano de 2021 foi ainda bastante impactado pela pandemia da COVID-19. 
O início do ano caracterizou-se pela declaração de um novo “Estado de Emergência“, que voltou  
a impor restrições à livre circulação de pessoas e bens e, já perto do final do ano o aparecimento de 
uma nova variante do vírus voltou a ter um impacto negativo na mobilidade. Os proveitos operacionais 
deste segmento totalizaram €752M. Apesar da recuperação de 13,7% face a 2020, a qual reflete  
o crescimento do tráfego na rede BCR, os proveitos operacionais do segmento ainda se encontram 
aquém dos níveis pré-pandemia.

Face às adversidades criadas pela pandemia da COVID-19 continuaram a ser implementadas medidas 
de otimização e racionalização da estrutura de custos, as quais foram essenciais para o controlo dos 
custos operacionais (subida de 1,0% face a 2020, em linha com a inflação).

O EBITDA registou assim um crescimento face a 2020, refletindo a recuperação da atividade associada 
ao já referido controlo dos custos operacionais.

PERSPECTIVAS DO SEGMENTO

Em 2022, a BCR manterá o foco na segurança, operacionalidade e qualidade da rede, procurando 
servir da melhor forma os clientes, a comunidade e os stakeholders.

Espera-se que o presente ano permita uma mitigação dos impactos da pandemia da COVID-19, 
que se pode refletir em menores níveis de restrição à circulação de pessoas e bens. Esse cenário 
contribuiria para aliviar a forte penalização que a pandemia e restrições associadas causaram sobre 
os resultados da Empresa em 2020 e 2021.

Perspetiva-se que 2022 seja assim um ano de transição face ao contexto enfrentado desde o início de 
2020, mantendo-se, todavia, ainda um nível relevante de incerteza, tanto mais que não são conhecidos 
na totalidade os impactos de médio prazo da pandemia sobre a economia Portuguesa. Em paralelo,  
a evolução de variáveis económicas específicas, como o desempenho do setor do turismo ou os 
preços dos combustíveis e matérias-primas, podem ter impacto relevante sobre a atividade da BCR.

Os custos operacionais deverão evoluir em linha com a inflação e com o plano de atividades da 
Empresa. A segurança, sustentabilidade e modernização da infraestrutura serão áreas de foco do 
investimento da BCR no ano de 2022. A empresa manterá a sua forte posição financeira, estudando 
e implementando as soluções de financiamento mais eficientes na atual e futura conjuntura.

A Brisa O&M continuará focada nas pessoas, na sua formação, na transformação digital e na 
descarbonização das operações, atividades que se têm revelado fundamentais para garantir  
a resiliência e robustez da empresa num período fortemente caracterizado pela pandemia. Em 2022 
perspetiva-se dar continuidade, desenvolver e aprofundar as políticas atrás referidas, encarando  
o futuro com confiança.

O investimento em infraestruturas rodoviárias no Grupo Brisa, e mais propriamente na concessionária 
BCR, registou uma retração nos últimos 2 anos devido às restrições direta e indiretamente relacionadas 
com a pandemia da COVID-19. Para a BGI, os próximos exercícios deverão ser de recuperação, muito 
direcionada para a beneficiação e reabilitação da rede existente e para os alargamentos decorrentes 
dos níveis de tráfego. Com o envelhecimento da rede, o nível de manutenção torna-se mais exigente, 
o que se reflete diretamente na atividade de monitorização e de conservação sob responsabilidade 
da empresa. 

Em 2022, a BGI prosseguirá a sua missão, consubstanciada na gestão integrada e sustentável das 
infraestruturas rodoviárias dos seus clientes. Será também um ano que traz o desafio adicional de 
implementação das medidas de eficiência, digitalização e sustentabilidade que resultaram do processo 
de reflexão estratégica global para o período de 2021-2025.

CONCESSÕES 
DE AUTOESTRADAS

Proveitos Operacionais 
Milhões de euros (€M)

EBITDA 
Milhões de euros (€M)

661,6
426,3

2020 20202021 2021

752,0
514,4

+13,7%
+20,7%
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CONCESSÕES DE ÁREAS DE SERVIÇO

BRISA
ÁREAS DE SERVIÇO

(BAS)

A pensar nas pessoas, na comodidade, no conforto e no 
serviço de excelência, os restaurantes oferecem opções 
alimentares variadas, com qualidade e rapidez. Desde 
2017 que a BAS tem renovado as áreas de serviço da 
rede BCR tornando-as mais modernas e confortáveis, 
dotando-as de vários conceitos de Food&Beverage, 
adaptados ao perfil dos clientes que visitam os espaços. 

ATIVIDADE EM 2021
O ano 2021 foi marcado por enormes desafios 
relacionados com a crise pandémica. A atividade da 
BAS registou uma redução significativa de vendas 
durante os vários meses em que o país adotou medidas 
restritivas à mobilidade e à frequência/operação 
de espaços de restauração. Contudo, e apesar dos 
condicionalismos impostos pela pandemia, verificou-
se o regresso de muitos clientes, que retomaram as 
suas viagens e mantiveram a confiança nos espaços 
Colibri para fazer uma pausa segura usufruindo das 
possibilidades que os espaços oferecem para descansar, 
trabalhar remotamente ou usufruir dos serviços de 
alimentação.

O foco da empresa centrou-se na procura de soluções 
que visassem a sustentabilidade do negócio e ao 
mesmo tempo a garantia de condições de segurança  
a clientes e funcionários. As diversas medidas 

O conceito Colibri adotou um novo padrão de 
qualidade: os espaços tornaram-se mais amplos, as 
instalações sanitárias foram melhoradas, as crianças 
passaram a ter zonas dedicadas, como o fraldário e 
o espaço infantil. O espaço central de restauração é 
complementado com zona de loja, onde se encontram 
artigos de conveniência, opções regionais e zonas de 
vending.

Foram também criadas zonas de “Café Express” para 
servir quem procura apenas uma paragem rápida, 
antes de seguir viagem em segurança.

COLIBRI VIA VERDE, MARCA COMERCIAL 
COM QUE A BAS SE APRESENTA AOS 
CLIENTES, É RESPONSÁVEL PELA GESTÃO 
DAS UNIDADES DE RESTAURAÇÃO E 
ESPAÇOS COMUNS DAS ÁREAS DE 
SERVIÇO.

A BAS gere um total de 19 áreas de serviço, estando  
o conceito Colibri já presente em 13 (num total de 23 
unidades/zonas de restauração), continuando a afirmar-se 
como parte integrante da experiência em autoestrada 
permitindo usufruir de espaços agradáveis durante as 
pausas nas viagens. 
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decretadas pelo Governo, ao longo do ano, com impacto na 
operação e frequência de espaços comerciais e de restauração 
exigiram um enorme esforço de adaptação contínuo aos diversos 
cenários de operação possíveis. 

Mantiveram-se em vigor, ao longo do ano, exigentes requisitos 
de proteção, higiene e segurança direcionados aos clientes  
e colaboradores, e a todas as vertentes operacionais e do espaço 
que tinham sido reforçados em 2020, no início da pandemia. 
As equipas receberam ampla formação e foram equipadas com 
os todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários  
à laboração em contexto de pandemia. De forma a minimizar riscos 
e para maior segurança e conforto, as unidades Colibri mantiveram  
e incentivaram a possibilidade de o cliente adquirir os seus 
produtos, devidamente embalados, e consumir fora do espaço 
Colibri, em regime take-away. Para os clientes que preferiam o 
consumo no local, foi sempre garantido um adequado serviço 
com as devidas restrições e distâncias de segurança.

No período do verão, de pico de atividade nas áreas de serviço, 
foram implementados pontos de venda no exterior das unidades 
(foodtrucks), para permitir um consumo em segurança e o reforço 
da oferta. Foram também dinamizadas iniciativas com as equipas 
com o intuito de relançar o negócio e motivar os colaboradores 
que, de forma resiliente e dedicada, superaram vários meses de 
desafios operacionais.

SUSTENTABILIDADE

1. Substituição dos plásticos
Em 2021 a BAS promoveu uma ampla substituição dos 
materiais dos consumíveis e embalagens que disponibiliza 
aos seus clientes. As antigas louças de plástico destinadas  
a uma utilização única, bem como os consumíveis feitos  
a partir de plástico oxodegradável e poliestireno expandido, 
como sejam, as palhinhas, pratos, paletinas, entre outros, 
foram eliminados dos espaços Colibri. Em alternativa, passaram  
a utilizar-se outros materiais de serviço e acondicionamento, 
como a louça de vidro, ou alternativas mais sustentáveis em 
situações de take-away. 

2. Combate ao desperdício alimentar
As lojas Colibri Via Verde, da Brisa Áreas de Serviço, e a Phenix, 
empresa líder no combate ao desperdício na Europa, juntaram-
se no combate ao desperdício alimentar, num projeto de 
solidariedade social e de economia circular.

Ao abrigo desta parceria, as lojas Colibri, através do programa de 
Doações da Phenix, fizeram doações a 14 instituições privadas 
de solidariedade social de produtos alimentares não vendidos 
nas suas unidades de restauração das Áreas de Serviço. Desta 
forma, contribuíram para dar resposta às necessidades de 
comunidades locais carenciadas, tendo doado um total de  
8 000kg de produtos alimentares, o que representa mais de 
15 000 refeições.

Esta parceria incluiu ainda a venda de cabazes, em duas 
lojas Colibri, compostos por produtos excedentes, a preços 
reduzidos, para o público em geral através da aplicação contra 
o desperdício alimentar da Phenix.

3. Carregadores elétricos
Em resultado do lançamento do Via Verde Eletric, a maior 
rede privada de pontos de carregamentos elétricos rápidos  
e ultrarrápidos das autoestradas portuguesas, no final de 2021, 
as áreas de serviço operadas pela BAS passaram a oferecer aos 
seus clientes zonas de carregamento para veículos elétricos 
instaladas junto aos espaços de restauração Colibri, para que 
o condutor tenha, durante o período de recarga, o descanso 
e o conforto de um serviço de qualidade.
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Durante o ano de 2021, foram preparados os projetos dos próximos espaços de restauração a serem 
renovados em 2022, com a implementação do conceito Colibri. Mapa Áreas de Serviço Colibri

19

23

ÁREAS DE 
SERVIÇO

UNIDADES 
COLIBRI
VIA VERDE

sob gestão

(13 áreas de serviço)

5,5 MILHÕES

de clientes

Penafiel

Santarém

Aveiras

Crel N

Alcácer Sal

Grândola

Aljustrel

Almodôvar

Antuã

Palmela

Montemor

Vendas Novas

Estremoz

Leiria

Gaia

Mealhada

Pombal

Barcelos
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DESEMPENHO OPERACIONAL DO SEGMENTO
O segmento de negócio das Áreas de Serviço foi particularmente afetado pela pandemia da COVID-19, 
uma vez que o negócio de concessão de áreas de serviço inclui - entre outras - a exploração direta 
das áreas de restauração ao longo da rede de autoestradas, as quais estiveram sujeitas a diversos 
condicionalismos ao normal desenvolvimento da sua atividade nos últimos 2 anos.

Apesar das restrições existentes na área da restauração, os proveitos operacionais deste segmento 
de negócio totalizaram €21,5M em 2021, registando um crescimento de 25,4% face a 2020  
e evidenciando alguns sinais de retoma no setor.

Ao longo do ano a BAS conseguiu adaptar-se aos diferentes contextos provocados pela evolução 
da pandemia, mantendo o foco na resiliência operacional e na eficiência da estrutura de custos 
operacionais, os quais caíram 6,0% face ao período homólogo, para cerca de €21M.

O EBITDA registou assim uma recuperação face a 2020, atingindo um valor positivo de €0,5M.

PERSPECTIVAS DO SEGMENTO
Na BAS prevê-se que o ano de 2022 seja um ano de recuperação face aos anos anteriores, altamente 
impactados pelo contexto pandémico, com a normalização da atividade nas áreas de serviço, atingindo 
níveis próximos do período pré-pandemia. Embora os primeiros meses possam ainda ser afetados 
pela evolução do surto, a expectativa é de um ano sem restrições ao nível da circulação e operação de 
espaços de restauração.

A gestão do negócio irá focar-se em iniciativas para aumentar o número de clientes e potenciar  
a atividade. Esta expectativa de regresso à normalidade será ainda marcada pelo retomar do plano de 
renovações e de expansão da marca Colibri na rede BCR, completando a renovação dos espaços da 
A1 e A2.

CONCESSÕES DE  
ÁREAS DE SERVIÇO

Proveitos Operacionais 
Milhões de euros (€M)

EBITDA 
Milhões de euros (€M)

17,2

-5,2

2020 20202021 2021

21,5 0,5

+25,4%
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TECNOLOGIAS PARA A MOBILIDADE

A-to-Be

Com presença e referências na Europa e Estados 
Unidos da América (EUA), a sua oferta abrange: 

sistemas de portagem automáticos, manuais 
e eletrónicos suportados por um backoffice de 
mobilidade capaz de integrar vários operadores 
e várias modalidades de transportes e cobrança;

sistemas de acesso e pagamento de 
estacionamento subterrâneo e de superfície, 
combustível, restaurantes e farmácias drive-thru, 
transportes públicos e controlo de acessos;

sistemas avançados de gestão de tráfego  
e operação;

desde 2021: acesso e pagamento de sistemas de 
carregamento de veículos eléctricos.

A A-to-Be detém integralmente o capital da A-to-Be 
USA LLC, empresa de direito Norte-Americano fundada 
em 2015 para dar resposta às muitas necessidades 
deste mercado geográfico, que representa 1/3 do 
mercado mundial, e onde se tem vindo a afirmar 
como uma empresa de referência no desenvolvimento  
e fornecimento de soluções de mobilidade.

A A-to-Be é uma referência internacional relevante na 
investigação, desenvolvimento, integração, instalação  
e manutenção das soluções tecnológicas de ITS 
(Intelligent Transportation Systems) para os seus 
clientes. Como centro tecnológico de excelência, 
procura maximizar a qualidade e eficiência nas soluções 
desenvolvidas e entregues, investindo continuamente 
em Investigação e Inovação.

Principais vantagens competitivas da A-to-Be:

A A-TO-BE É A EMPRESA DA BRISA 
RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO 
E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS DE MOBILIDADE

A A-to-Be opera no segmento Business to Business (B2B), 
tendo uma experiência de mais de quatro décadas no 
desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos 
críticos para a mobilidade e transportes a nível nacional e 
internacional. A sua operação estende-se hoje ao longo de 
mais de 3 200 kms, 1 500 vias de portagem e mais de 220 
parques de estacionamento. 

A A-to-Be beneficia da experiência 
e conhecimento de uma rede global 
de parceiros certificados para 
garantir produtos que otimizam 
sistemas de mobilidade em todo 
o mundo.

Entre muitas outras inovações a 
A-to-Be desenhou e implementou 
o primeiro sistema de cobrança 
eletrónica de portagens em 
Portugal.

A tecnologia A-to-Be apresenta 
sistemas de arquitetura aberta, 
com soluções que permitem 
uma implementação e integração 
simples e sem interrupções.

As soluções de mobilidade A-to-Be 
regulam e otimizam eficiência em 
mais de 40 autoestradas espalhadas 
pela Europa e EUA.

A A-to-Be trabalha de forma única e 
customizada com cada cliente para 
oferecer soluções de mobilidade 
integradas, mas com foco em 
necessidades específicas.

A A-to-Be satisfaz as necessidades 
do mercado, acompanhando a 
sua evolução e apostando em 
investigação e desenvolvimento 
(I&D) de forma contínua e dedicada.

1

4

2

5

3

6

Soluções 
Interoperáveis

Esperiência
Internacional

Foco 
no Cliente

Inovação
Dedicada

Parcerias 
Globais

Pioneiros
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ÁREAS DE NEGÓCIO E ESTRUTURA DE PRODUTO
A A-to-Be cobre uma ampla gama de soluções, como a conceção, desenvolvimento, integração, 
manutenção e suporte de sistemas críticos, adaptados às necessidades tecnológicas dos operadores 
de portagens e mobilidade, gestores de infraestruturas rodoviárias e fornecedores de serviços de 
mobilidade (exemplo: Via Verde).

Desde a sua criação, a A-to-Be tem vindo a conceber e desenvolver sistemas inteligentes de transporte, 
sistemas de gestão de informação e sistemas de controlo que permitiram ao Grupo Brisa uma gestão 
eficiente do tráfego em todas as suas infraestruturas rodoviárias e operações. A A-to-Be serve os seus 
clientes para que eles ofereçam tempo, segurança, conforto e conveniência aos utilizadores finais 
das soluções - cidadãos -, quando estes se deslocam do ponto “A” para o ponto “B”.

A oferta organiza-se de acordo com três linhas de produto, que por sua vez englobam produtos com 
aplicações de mobilidade e portagens de acordo com as necessidades especificas de cada cliente.

Para os operadores rodoviários:

Para os operadores de pontes:

Para as cidades inteligentes:

As soluções da A-to-Be possibilitam uma gestão de tráfego e de operações integradas, 
integrando o fornecimento dos equipamentos de suporte no terreno com implementação 
de sistemas transacionais e de gestão de portagens;

A oferta neste segmento inclui também um backoffice que garante uma gestão e cobrança 
eficiente das transações, mas também sistemas (físicos) de portagem automáticos, manuais 
ou eletrónicos, ou outros alternativos de cobrança digital e financeiramente mais sustentáveis, 
como é o caso do Road Usage Charging (RUC);

As Automatic Toll Payment Machines (ATPM) e as Automatic Coin Machines (ACM) da 
A-to-Be, para pagamento automático de portagens com dinheiro, cartão ou smart devices, 
continuam a ser um produto relevante, sobretudo nos EUA. 

Foi desenhada uma oferta totalmente personalizada e única, de forma a que recorrendo  
a estas soluções os clientes consigam implementar sistemas de portagem, suportados por 
um backoffice próprio com gestão de tráfego eficiente e integrada. Esta solução tem estado 
na base de uma parte significativa dos contratos mais recentes da A-to-Be. 

A A-to-Be entrega soluções que visam a otimização das infraestruturas e operações existentes, 
direcionando as políticas de mobilidade de acordo com a jurisdição da cidade e reconhecendo 
que os cidadãos estão cada vez mais exigentes. As soluções da A-to-Be permitem a integração 
de múltiplos serviços de mobilidade – estacionamento de rua e em garagem, portagens 
no acesso a cidades e carregamentos de veículos elétricos, entre outros – numa mesma 
plataforma de gestão de clientes.

SOLUÇÕES A-TO-BE E APLICABILIDADE DA OFERTA AOS SEGMENTOS DE 
MERCADO

Um backoffice para a mobilidade:

desenhado a pensar na experiência final do viajante, este sistema central permite 
aos operadores de mobilidade oferecer um serviço de qualidade em termos de 
gestão operacional e comercial.

A ligação ao terreno:

sempre que exista uma interação entre o viajante e a infraestrutura dos operadores 
de mobilidade, esta solução assegura a integração de todos os serviços e operadores 
necessários. Para uma experiência final fluida, livre de interrupções.

Sistema avançado de gestão de operações:

pensado para resolver a gestão do tráfego em cenários de operação integrada 
em redes de infraestruturas complexas, atuando sobre diferentes sistemas e 
disponibilizando ferramentas para coordenação operacional.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES EM 2021 

Investigação & Desenvolvimento (I&D)

Na área de investigação tecnológica, e em conjunto com os seus 
parceiros da comunidade científica e tecnológica, a A-to-Be deu 
continuidade e iniciou um conjunto de 11 projetos de investigação 
nas áreas da visão computacional, gestão da mobilidade e sistemas 
cooperativos (V2X). 

A empresa continuou a sua aposta em programas de financiamento 
europeus no âmbito do programa Horizonte 2020 apesar das 
dificuldades da pandemia, tendo inclusive ganho um novo projeto.

PROJETO C-ROADS PORTUGAL: 
Com o objetivo de potenciar a interoperabilidade V2X, foram 
realizados e validados os testes de interoperabilidade V2X 
entre diferentes parceiros portugueses, e espanhóis (testes 
transfronteiriços) tendo a A-to-Be usado e validado as suas 
soluções para todos os componentes testados, nomeadamente o 
sistema central (A-to-Be MOBICS), as unidades de beira de estrada 
e no veículo (RSU e OBU) e a interface humana no veículo (A-to-Be 
V2X App). O projeto terminou no final de 2021, tendo os objetivos  
a que a A-to-Be se propôs sido alcançados. 

PROJETO 5G-MOBIX: 
Em setembro, a A-to-Be esteve envolvida nos primeiros testes de 
estrada em Espanha com a APP V2X da A-to-Be. Para o cenário 
de High Definition Maps, foi concluída a integração de sensores  
e implementadas soluções de inteligência artificial para identificar 
sinais de trânsito e obstáculos a partir de dados de vídeo e LIDAR. 
Foram ainda realizados testes transfronteiriços envolvendo  
a solução HD Maps da A-to-Be, sendo que outros testes continuarão 
no primeiro semestre de 2022.

PROJETO EUROPEU C-STREETS: 
Uma iniciativa do Programa Connecting Europe Facility, onde  
a A-to-Be integra o consórcio que irá participar durante os próximos  
2 anos no desenvolvimento de uma solução para veículos 
conectados responsável por processar um conjunto de dados 
para suportar diferentes casos de uso, que suporte serviços de 
valor acrescentado que beneficiem o utilizador.

PROJETO EUROPEU TANGENT: 
Este projeto iniciado em setembro de 2021, no âmbito do Programa 
Horizonte 2020, tem como objetivo o desenvolvimento de 
ferramentas complementares para otimizar as operações de tráfego 
de forma coordenada e dinâmica numa perspetiva multimodal  
e considerando veículos autónomos, transporte de passageiros  
e de mercadorias.

Durante o ano, a A-to-Be deu continuidade ao desenvolvimento 
de uma nova geração da solução de Open Road Tolling (ORT)  
e reforçou o investimento na tecnologia de visão para as 
soluções de identificação, deteção e classificação de veículos. 
Adicionalmente foram acrescentadas novas funcionalidades  
à solução de backoffice (MoveBeyond). Em termos de soluções de 
portagem self-service, continuou a enriquecer o seu portefólio, 
contribuindo para aumentar a penetração da A-to-Be no mercado 
dos EUA, reforçando a sua posição como um produto inovador 
de referência nesse mercado.

ATIVIDADE NO MERCADO NACIONAL
A A-to-Be prevaleceu em 2021 como fornecedor de reinvestimentos 
em equipamentos de portagem e de telemática rodoviária para 
as concessões BCR, BRISAL, AEA, AEBT e AELO dentro do Grupo 
Brisa, e também para a Infraestruturas de Portugal (IP), Scutvias/
Globalvia. No que diz respeito à gestão centralizada das operações 
rodoviárias, a A-to-Be continuou a evoluir os sistemas de gestão 
de tráfego (através do produto Atlas) instalados na Lusoponte  
e no grupo Brisa.

Como principal fornecedor tecnológico do Grupo Brisa, manteve 
também o seu apoio tecnológico ao ecossistema Via Verde em 
Portugal, prestando serviços de eficiência operacional em parques 
de estacionamento, postos de abastecimento, drive-thrus, ferries 
e controlo de acessos. Salienta-se a instalação e operação de 16 
novos parques de estacionamento no país, tendo sido alcançado 
o “marco” de 224 parques em Portugal, bem como a colocação 
em funcionamento do produto A-to-Be drive-thru em mais  
1 farmácia em Sacavém. A A-to-Be continua a ser o principal 
parceiro tecnológico da Via Verde na exploração de novos 
serviços associados à mobilidade sustentados no seu 
produto LinkBeyond Mobile, uma plataforma multisserviços 
preparada para a realidade das aplicações móveis. Como 
resultado dessa parceria, foi desenvolvida a solução VV Electric 
disponibilizada a todos os clientes Via Verde, um dos projetos 
âncora de 2021. Com o Via Verde Electric, os condutores 
podem carregar os veículos através de um processo simples  
e eficiente: navegar no mapa, escolher o carregador, clicar no 
botão “start” e esperar que o veículo esteja totalmente carregado. 
O custo do carregamento está associado à conta Via Verde 
Mobilidade que integra também outros serviços de mobilidade 
de valor acrescentado já lançados.

No domínio das portagens tradicionais, destaca-se a continuidade 
na implementação de tecnologia e soluções que proporcionam 
ganhos de eficiência e melhoria de experiência do utilizador. 
Adicionalmente, foi feito uma atualização das interfaces de 
utilizador das aplicações de portagem (Toll Management System) 
permitindo uma nova experiência.
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ATIVIDADE NO MERCADO INTERNACIONAL
Durante o ano de 2021 continuou a acentuar-se uma tendência 
crescente na conversão dos sistemas de portagem em All Electronic 
Tolling (AET), assim como o crescimento de soluções de Managed 
Lanes combinando algoritmos de Dynamic Pricing, Trip Building  
e HOV Lanes com o intuito de melhorar a eficiência das 
infraestruturas rodoviárias.

Com a conversão destas infraestruturas em AET, a exploração de 
soluções alternativas de pagamento para melhorar a experiência 
do utilizador e permitir o pagamento de portagens para utilizadores 
sem transponders torna-se vital para reduzir as ineficiências na 
cobrança de receita.

Para estes desafios, a A-to-Be tem acompanhado e respondido 
às necessidades do mercado com soluções inovadoras de AET 
que podem adotar diferentes características assim como a oferta 
de soluções mobile como alternativa ou complementaridade 
ao tradicional transponder. Adicionalmente, a A-to-Be continua  
a fornecer soluções alternativas para pagamento de portagens em 
dinheiro através das soluções de ATPM (Automatic Toll Payment 
Machine e Automatic Coin Machine) incluindo funcionalidades 
contactless.

Por último, a A-to-Be tem vindo a investir no seu posicionamento 
como um player de Road Usage Charging (RUC), fornecendo 
soluções inovadoras de backoffice para o efeito.

O período de 2021 foi de recuperação com o ressurgimento de impactos da pandemia. Apesar da instabilidade na cadeia logística, do aumento 
de preços nos materiais e da mão de obra, a A-to-Be demonstrou resiliência nos seus resultados. A A-to-Be conseguiu relevantes contratos 
nos Estados de Texas, Virginia e Illinois, alargando o número de contratos ativos para 10 em 9 estados dos EUA. Com o reforço do pacote de 
investimento (“Infrastructure Bill”) na melhoria de estradas e pontes nos USA num valor de cerca de €101 bi, antecipa-se que a A-to-Be continue  
a reforçar a sua posição na entrega de soluções de Tolling e Mobilidade.

Contratos A-to-Be nos EUA (31 de dezembro de 2021)

v Indiana Toll 
Road 
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Roadside.
ATPM
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Chicago 
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DESEMPENHO OPERACIONAL DO SEGMENTO
Durante o exercício de 2021, o contributo do segmento de Tecnologias para a Mobilidade para os 
proveitos operacionais consolidados do Grupo Brisa totalizou €15,0M, o que representa um aumento 
de cerca de €2,8M face ao ano anterior. O mercado dos Estados Unidos representa cerca de 40% 
do total dos proveitos operacionais, tendo sido o principal responsável pelo crescimento registado.

Apesar do aumento dos custos operacionais, relacionado essencialmente com o aumento de atividade, 
o EBITDA do segmento melhorou cerca de €0,2M como resultado da racionalização na utilização dos 
recursos disponíveis, iniciada em 2020, e que teve como objetivo precaver os efeitos penalizadores 
na receita esperada como consequência da pandemia da COVID-19.

TECNOLOGIAS 
PARA A MOBILIDADE

Proveitos Operacionais 
Milhões de euros (€M)

EBITDA 
Milhões de euros (€M)

PERSPECTIVAS DO SEGMENTO

Em 2022, a A-to-Be irá continuar a apostar nos programas em curso, reforçando a sua aposta na 
expansão internacional e propondo-se responder com excelência às necessidades dos mercados em 
contínua transformação. 

12,2

-3,4

2020 20202021 2021

15,0

-3,2

+23,0%
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SERVIÇOS E PAGAMENTOS 
DE MOBILIDADE

Tem também presença em serviços de mobilidade 
digital, no estacionamento on-street (superfície), através 
da App Via Verde Estacionar ou nos carregamentos 
elétricos, através do serviço VV Electric na App Via 
Verde.

O ano de 2021 ficou marcado por um contexto de 
abrandamento da pandemia da COVID-19, com 
retoma da mobilidade das pessoas e mercadorias, 
embora ainda com alguns períodos de confinamento 
e respetivas restrições à circulação. Tal contexto 
resultou na recuperação de alguns serviços Via Verde, 
totalizando 410 mil transações cobradas pela VVP,  
o que representa um crescimento agregado de 15%, 
face a 2020.

Também se destaca em 2021 a afirmação plena da 
alteração do modelo de negócio da Via Verde, objeto de 
alterações contratuais, cuja implementação foi iniciada 
no início de dezembro, com a comunicação a todos 
os clientes Via Verde. Esta alteração pretende garantir  
a sustentabilidade do modelo de negócio da Via Verde, 
nomeadamente em todos os serviços complementares 
em que a transição tecnológica se encontra em curso, 
com pressão concorrencial crescente e em que  
a Via Verde pretende manter o seu carácter inovador  
e diferenciador na mobilidade das pessoas.

ALTERAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO
Para materializar o desafio de alteração do seu 
modelo de negócio para uma lógica de prestação 
de serviços, e cumprindo a sua responsabilidade 
ambiental na reciclagem de identificadores, a Via Verde 
descontinuou a modalidade de compra em todos os 
canais, exceto lojas Via Verde, a 31 de junho de 2021. 
Em 2021, mais de 92% das novas adesões foram feitas 
nas modalidades de subscrição.

A VIA VERDE É UMA DAS EMPRESAS MAIS 
EMBLEMÁTICAS DO GRUPO BRISA, 
AFIRMANDO-SE, CADA VEZ MAIS, 
ATRAVÉS DO SEU CRESCIMENTO, COMO 
BENCHMARK MUNDIAL DO SETOR.

A Via Verde Portugal, detida em 75% pela Brisa, desenvolve 
a sua atividade no âmbito do acesso e cobrança eletrónica 
de serviços em autoestradas e outras infraestruturas 
rodoviárias. 

Está disponível em todos os sistemas de cobrança eletrónica 
de portagens existentes em Portugal, com uma rede 
integrada de mais de 3 000 km. Disponibiliza também outros 
serviços complementares, tais como o estacionamento  
off-street (parques cobertos), o pagamento eletrónico nos 
postos de abastecimento de combustíveis da rede Galp, nos 
restaurantes da rede McDonalds, no Atlantic Ferries, no 
controlo de acessos a zonas históricas e ainda nas farmácias 
“Farmadrive”. 

+ de 92%
das novas adesões através da modalidade 
de modelo de subscrição

+ de 68%
das novas adesões através do canal online

Aumento de 5%
em identificadores e clientes face a 2020

VIA VERDE
PORTUGAL

(VVP)

Outra grande aposta da Via Verde foi o canal online 
que registou 68% das novas adesões, resultado não 
só das condicionantes impostas pela COVID-19 nos 
canais presenciais (lojas próprias Via Verde e rede de 
Parceiros), mas também por via do esforço de incentivo 
que tem sido feito para a digitalização dos Clientes 
Via Verde.

No final de 2021, foram registados 4,5 milhões de 
identificadores, para um total superior a 2,9 milhões 
de clientes, o que representa um crescimento 
homólogo de 5% em ambas as componentes, o que 
é particularmente relevante no contexto de pandemia 
que afetou grande parte do ano.
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Ferries
Pagamento de Ferries através 
do identificador Via Verde

McDrive 
Pagamento de produtos nos 
restaurantes drive-thru através 
do identificador Via Verde

FarmaDrive
Pagamento de produtos em 
farmácias drive-thru através 

do identificador Via Verde

Parques de Estacionamento
Pagamento de parques através do 

identificador Via Verde Zonas Históricas
Entrada em zonas históricas com 
acesso condicionado através do 
identificador Via Verde

Portagens
Pagamento de portagens com 
identificador Via Verde

Via Verde Electric
Pagamento de carregamentos 
elétricos através da App Via 
Verde 

Postos de Abastecimento Galp
Pagamento de combustível através 

do identificador Via Verde

Via Verde Estacionar
Pagamento do estacionamento de 
superfície através da App Via Verde 
Estacionar

PORTFOLIO DE SERVIÇOS DA VIA VERDE PORTUGAL (VVP)

Via Verde Transportes
Pagamento de viagens em 
transportes públicos através da 
App Via Verde Transportes
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REFORÇO NO NEGÓCIO DE AUTOESTRADAS
O número de transações cobradas em portagens registou um 
crescimento de 14% face a 2020. Assim, a Via Verde aumentou 
a taxa de penetração em 0,7 p.p., o que corresponde a uma taxa 
de 84,9%, reforçando a sua posição como referência no setor a 
nível mundial.

EXPANSÃO DO NEGÓCIO DE ESTACIONAMENTO
Em 2021 a Via Verde passou a estar presente em 224 Parques 
(face a 211 em 2020), dispersos de norte a sul do país e com o 
envolvimento de 87 operadores. Como consequência, registou-
se um crescimento de 21% nas transações Via Verde em 
estacionamento off-street.

No estacionamento de rua, o serviço Via Verde Estacionar passou 
a operar em 32 municípios. Este serviço registou um crescimento 
no número de transações em 72% face ao período homólogo, 
tendo sido o único serviço Via Verde que ultrapassou a atividade 
pré-pandémica.

NOVOS SERVIÇOS

Via Verde Electric:

Foi lançado em setembro de 2021 o serviço Via Verde Electric, 
que permite que os clientes Via Verde possam carregar os seus 
veículos elétricos e/ou híbridos através da App Via Verde, para 
além de poderem identificar postos de carregamento disponíveis 
a nível nacional e iniciar e terminar sessões de carregamento. 

Modalidade “visitors”:

Desenvolveu-se o pacote de serviços dedicado exclusivamente ao 
segmento de estrangeiros, serviço este que foi denominado por 
Modalidade “Visitors”. Depois do lançamento do PMV (Produto 
Mínimo Viável) em 2020, garantiu-se que os estrangeiros que 
visitam o nosso país em carro próprio, passem a poder aderir 
à Via Verde no canal online, utilizando cartão de crédito como 
forma de pagamento e com o identificador a ser entregue no 
estrangeiro.

2

2
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5

4

12

12

8

112

3

4

48
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Lisboa
Oeiras

Sintra
Cascais

Almada

Amadora
Loures

Mafra

Torres Vedras

Ourém

Leiria

Pombal

Figueira da Foz

Aveiro e Viseu

Espinho
Vila Nova de Gaia

Porto e Gondomar

Maia, Guimarães e Braga

Penafiel e Amarante

Bragança

Chaves
Vila Real

Lagos

Portimão
Loulé Tavira

V.R.Sto. António
Incl. Monte Gordo

32 
Municípios

224 
Parques
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SERVIÇOS E PAGAMENTOS DE 
MOBILIDADE

Em 2021, as interações digitais representaram mais 
de metade do total de interações com os clientes:

Site:
No final de 2021, a Via Verde contava com mais de 2 
milhões de clientes online – um crescimento de cerca 
de 14% face a 2020. Mensalmente, o site Via Verde 
registou cerca de 760 mil sessões.

A VVS TEM COMO MISSÃO DESENVOLVER 
E IMPLEMENTAR SOLUÇÕES INOVADORAS 
DE ATENDIMENTO E PROMOVER A 
MÁXIMA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES.

CANAIS DE ATENDIMENTO

A equipa de Gestão de Atendimento e Clientes continuou 
a apostar num serviço melhor e mais eficiente, com foco 
numa maior autonomia do cliente através da digitalização 
– tendência acelerada pela situação pandémica. 
A simplificação, eficiência dos processos e o foco na rapidez 
da resposta são as prioridades desta equipa. 

VIA VERDE
SERVIÇOS

(VVS)

* Em 2021 procedeu-se a uma revisão das métricas de comportamento do 
cliente, tendo esta nova metodologia de reporting sido aplicada aos anos de 
2020 e 2021.

Calibração da “Quota de selfcare”, de modo a melhorar a compa-
ração das interações entre Canais de Atendimento

“Backoffice” desagregado do Canal Escrito 

Atendimento presencial deixou de contar com Parceiros de Aten-
dimento

SELFCARE 

Para potenciar e facilitar o acesso, foi melhorado o 
processo de registo e login e foram implementados 
atalhos para as ações mais frequentes.

Nova App:
Para otimizar as funcionalidades, a experiência dos 
clientes e a utilidade da app Via Verde, foi disponibilizada 
em 2021 uma nova app, com dois objetivos principais: 
facilitar a gestão da conta Via Verde e criar uma 
plataforma integradora dos vários serviços, otimizando 
e potenciando o ecossistema digital existente. A app 
atual conta com mais de 2,6 milhões de downloads e 
cerca de 270 mil utilizadores mensais.

Redes Sociais:
Sob a marca Via Verde, o Grupo Brisa continua hoje 
presente no LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, 
Pinterest e Youtube. 

O atendimento ao cliente através do Facebook permite 
o usufruto de um canal disponível 24 horas por dia, a 
qualquer dia do ano. O cliente pode tratar de qualquer 
assunto, a qualquer hora.

Em 2021, registou-se um aumento de 17% das 
interações, face ao ano anterior.

Evolução das quotas dos canais de atendimento (%)*

30%

20%

10%

40%

50%

60%

0%

SELFCARE TELEFONE PRESENCIAL BACKOFFICEESCRITO

57%

26%

11%
4%
2%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nova metodologia 
de reporting
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O atendimento presencial está repartido pelas 7 lojas Via Verde  
e é complementado com presenças pontuais em eventos e Áreas 
de Serviço. Embora grande parte dos atendimentos presenciais 
esteja relacionado com o serviço pós-venda, este canal tem 
também um grande enfoque comercial. Apesar das limitações 
impostas pelo Estado de Emergência, este canal foi responsável 
por 37% das operações comerciais, 43% das quais corresponderam 
a adesões ao serviço Via Verde.

Em 2021, a VVS manteve a implementação de várias ações 
disruptivas no Atendimento Presencial, com destaque para:

Em 2021, o atendimento telefónico implementou um novo modelo 
IVR (Interactive Voice Response), disponibilizando ao cliente 
opções mais ajustadas às suas necessidades, permitindo um 
tratamento mais rápido e direto dos assuntos.

Apesar do regime de teletrabalho ter continuado a ser um desafio, 
a forte aposta na qualidade do atendimento permitiu um aumento 
significativo do desempenho. Com a nova matriz de avaliação 
implementada a partir de abril, com maior grau de exigência ao 
nível da qualidade, foi possível assegurar os níveis de serviço e 
de controlo de qualidade.  

O Atendimento Telefónico conseguiu manter os seus objetivos de 
satisfação do cliente (FCR, NPS e CSAT) e registou um aumento 
de procura, com mais de 1,3 milhões de chamadas atendidas 
(+38% do que em 2020).

Este Atendimento tem como principal atividade a análise, 
tratamento e resposta aos processos provenientes do Atendimento 
Presencial e Telefónico, e de todas as interações escritas, incluindo 
as provenientes do site. 

Em 2021, apesar das adversidades de mais um ano atípico, 
impostas pelas constantes alterações das condições de trabalho, 
foi possível manter a excelência na qualidade da resposta ao 
cliente, medida através do Índice de Qualidade Interna (IQI), 
bem como do tempo médio de resposta. 

Apesar do contexto adverso, as métricas de satisfação de 
atendimento (First Call Resolution (FCR), Net Promoter Score 
(NPS) e Customer Satisfaction (CSAT)) nas lojas mantiveram o 
nível de excelência do ano anterior, com particular destaque para 
o aumento da taxa de NPS.

Alargamento do novo tipo de atendimento - Selfcare –  
a todas as lojas. Recorrendo à utilização das ferramentas 
digitais, o cliente é acompanhado na resolução de 
problemas através do site e/ou app VV. Registou-se uma 
forte adesão a esta iniciativa, sendo que cerca de 17% 
dos atendimentos em Selfcare foram realizados em loja.

Ações comerciais por telefone para capitalizar as 
competências comerciais da equipa, em temas como  
a substituição de identificadores LDR (Low Data Rate) por 
MDR (Medium Data Rate), com uma taxa de conversão 
de 33%, e retenção de clientes com uma taxa de 97%.

Posto móvel de atendimento em áreas de serviço 
Colibri, durante 6 meses, com o modelo de atendimento 
Selfcare. Foram realizados cerca de 5 000 atendimentos 
com execução de 20 000 operações, 60% das quais 
comerciais.

ATENDIMENTO
PRESENCIAL 

ATENDIMENTO 
TELEFÓNICO 

ATENDIMENTO 
ESCRITO 

Métricas de Satisfação de Atendimento Presencial

98%

FCR

98%

90%

NPS

91%
9,8 9,8

CSAT
(escala de 1 a 10)20212020

Métricas de Satisfação do Atendimento Telefónico

85%

FCR

87%
71%

NPS

73%
9,4 9,5

CSAT
(escala de 1 a 10)20212020

Métricas da Qualidade da resposta ao cliente no Atendimento Escrito

91%

IQI

91%

2,7 2,4

TEMPO DE RESPOSTA
número de dias

20212020
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VIA VERDE CONNECTED CARS (VVCC)

No âmbito da mobilidade e dos veículos inteligentes, foi criada 
uma parceria com a Fidelidade, com vista a explorar os seguros de 
telemática. Para que a Brisa pudesse entrar no mercado segurador, 
foi criada a Via Verde Connected Cars (VVCC), que figura como 
mediadora exclusiva da Fidelidade. Dentro da estrutura do grupo 
a VVCC é apresentada como uma empresa participada da Via 
Verde Serviços.

App Smart Drive
A app Smart Drive foi criada internamente por equipas da A-to-
Be e tem por base um algoritmo de scoring (fornecido pela The 
Floow - uma empresa pertencente ao mesmo grupo da Fidelidade), 
que permite aos condutores avaliarem a sua condução. Com 
base na pontuação obtida, os condutores recebem propostas 
de seguros com descontos. A comercialização deste produto é 
feita através da VVCC, por meio de uma licença de utilização da 
app, fornecida pela VVS.

Apesar de ser um business stream da VVCC na venda de seguros, 
um dos seus pilares principais é a promoção e consciencialização 
da segurança rodoviária.

Via Verde Seguros
No decorrer da parceria com a Fidelidade, e com o objetivo 
de capitalizar a base de dados da Via Verde, foi identificada a 
oportunidade de criação de um simulador de seguros auto, 
dentro do ecossistema da Via Verde. Este produto tem por base 
três áreas: automóvel, moto e bicicleta.
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DESEMPENHO OPERACIONAL DO SEGMENTO

Em 2021, o segmento de Serviços e Pagamentos de Mobilidade contribuiu com €45,1M para os 
proveitos operacionais do Grupo Brisa e com €7,2M para o EBITDA. 

Apesar de 2021 ainda ter sido impactado pela pandemia, a implementação de várias medidas de 
otimização e racionalização da estrutura da custos aliada à melhoria da situação económica em 
Portugal, permitiu uma recuperação dos resultados face a 2020.

A Via Verde conta assim manter a tendência de inovação e de excelência de experiência do cliente 
no acesso e pagamento de serviços de mobilidade em Portugal.

Após mais um ano marcado pelas restrições impostas pela pandemia COVID-19, a Brisa através 
da VVS, continuará a reforçar o seu posicionamento de líder nacional no sector da mobilidade, 
desenvolvendo a sua oferta de serviços de mobilidade eficiente para as pessoas. O sucesso da adoção 
de novas modalidades de subscrição dos serviços Via Verde, bem como o crescimento da oferta no 
sector da mobilidade elétrica e dos serviços auto, só serão possíveis com um atendimento ao cliente 
mais simples, rápido e eficiente. A digitalização e a melhoria da experiência do cliente serão o foco 
principal de novas soluções de atendimento, em benefício dos clientes e da comunidade.

Concretizar a transformação do modelo de negócio da Via Verde;

Massificar a presença da Via Verde na jornada de mobilidade dos Clientes;

Implementar a transformação digital e organizacional da Via Verde

Aumentar eficácia e eficiência das operações;

Melhorar experiência do cliente com a Via Verde.

SERVIÇOS 
E PAGAMENTOS DE MOBILIDADE

PERSPECTIVAS DO SEGMENTO

2022 é o ano em que a Via Verde altera o seu modelo de negócio, assumindo, de forma praticamente 
exclusiva, uma oferta para os seus Clientes finais assente em modalidades de subscrição. 

A Via Verde tem como grande objetivo garantir uma experiência única no acesso à mobilidade em 
Portugal, reforçando o seu papel de líder nacional no sector, procurando ser o canal de acesso e de 
pagamento de mobilidade mais eficiente para os Clientes operadores e o mais conveniente para os 
Clientes finais. 

Desta forma, para 2022, foram definidos os seguintes cinco pilares estratégicos para a Via Verde:

Proveitos Operacionais 
Milhões de euros (€M)

EBITDA 
Milhões de euros (€M)

41,9

4,5

2020 20202021 2021

45,1

7,2

+7,8%

+60,7%

|    
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SERVIÇOS DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL

CONTROLAUTO

A CONTROLAUTO É A EMPRESA DA BRISA 
QUE TEM ATIVIDADE NO SETOR DAS 
INSPEÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS.

A Controlauto detém uma rede de 46 centros de inspeção 
distribuídos por todo o território português, estando 
presente em distritos que correspondem a aproximadamente 
90% do mercado. De acordo com o IMT, a Controlauto tem 
uma quota de mercado de 23% dos serviços de inspeções 
automóveis. 

A estratégia da Controlauto tem por base o foco no Cliente, 
na convicção de que num mercado regulado em termos de 
preço e atividade, esta é a forma adequada para  
a diferenciação e valorização da marca. A otimização de 
recursos e a eficiência são também componentes centrais 
para a criação de valor na atividade da empresa.

As inspeções são um processo iminentemente técnico, 
cujo principal objetivo é garantir a segurança rodoviária. 
Tendo em conta este objetivo, a Controlauto tem feito 
um esforço por melhorar a forma como comunica 
os seus serviços aos clientes melhorando o valor 
percebido pelos mesmos. 

A marca Controlauto tem como principais atributos 
a “Confiança” e a “Competência Técnica”. Para que 
os clientes mantenham esta perceção, são investidos 
aproximadamente 15 minutos por processo de inspeção 
de forma a garantir que se avalia adequadamente  
o estado de segurança do veículo.

Processo de Atendimento “COVID-19”
A Controlauto manteve e melhorou os seus 
processos, quer a nível do atendimento quer das 
próprias infraestruturas, que permitiram fazer 
face a um aumento significativo da procura dos 
seus serviços. Estas medidas contribuíram para 
uma melhoria do serviço prestado, satisfazendo 
assim a expectativa do cliente, com maior 
rapidez e conforto no atendimento e em todo o 
processo de interação nos centros Controlauto. 
Com toda a segurança.

Melhoria da Experiência Digital
Face ao atual contexto, a Controlauto continuou 
a promover a marcação de serviços online, 
no sentido de garantir uma experiência mais 
confortável, com tempos de espera reduzidos, 
e com um menor tempo de permanência nos 
centros, promovendo desta forma o necessário 
distanciamento social. 

Modernização de infraestruturas
Em 2021 foi prosseguido o plano de modernização 
dos centros Controlauto, melhorando o conforto 
de clientes e colaboradores e uniformizando 
simultaneamente a sua imagem de acordo com 
os valores e a ambição da marca. 

ATIVIDADE EM 2021

Num ano ainda muito marcado pela situação 
pandémica, onde o comportamento do consumidor 
se alterou drasticamente, com uma adesão exponencial  
à digitalização, a Controlauto apresentou resultados 
muito positivos. A segurança no atendimento e a 
rapidez na execução dos serviços foram fatores de 
diferenciação. 

A Controlauto tem continuamente trabalhado para 
proporcionar a melhor experiência ao cliente nos 
seus centros e, mesmo num contexto de elevada 
complexidade conseguiu melhorar de forma significativa 
os seus principais indicadores operacionais, e com 
isso reforçar a sua posição de liderança no setor das 
inspeções.

O crescimento significativo no Resultado Operacional 
foi alavancado pela proatividade da empresa na 
implementação de uma relação mais próxima com 
os clientes, resultado do grande empenho dos seus 
colaboradores e do investimento na melhoria do 
atendimento, dos processos e da modernização dos 
centros de inspeção.

|    
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46
CENTROS DE INSPEÇÃO

82%
NOTORIEDADE TOTAL

23%
QUOTA DE MERCADO

+ de 1,4 milhões
DE INSPEÇÕES

|    
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DESEMPENHO OPERACIONAL DO SEGMENTO

Em 2021, o segmento de serviços automóvel contribuiu com €35,6M para os proveitos operacionais 
do Grupo Brisa. A atividade de inspeções automóveis, ainda que afetada pela pandemia da COVID-19, 
voltou a registar um crescimento significativo no número de inspeções realizadas face ao ano anterior. 

A melhoria dos processos de relacionamento com o cliente e o bom desempenho da atividade de 
inspeções automóveis permitiram um aumento do EBITDA de 18% para €13,8M.

SERVIÇOS 
DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL

PERSPECTIVAS DO SEGMENTO

Com a projeção macroeconómica favorável para a economia portuguesa, a Controlauto tem uma 
perspetiva positiva para o ano de 2022.  Os bons resultados dos últimos anos e a confiança demonstrada 
pelos nossos clientes, associados a um ambicioso plano de marketing, permitem encarar o futuro 
com a ambição de manter e sustentar o seu crescimento.

Proveitos Operacionais 
Milhões de euros (€M)

EBITDA 
Milhões de euros (€M)

33,4

11,7

2020 20202021 2021

35,6

13,8

+6,5%

+17,7%

|    
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INVESTIMENTOS
FINANCEIROS

3.2

A Brisa detém participações em 4 concessões rodoviárias em regime de project finance. As concessões AEA, Brisal  
e a Subconcessão AEBT encontram-se consolidadas pelo método de equivalência patrimonial (conforme referido na 
nota 17 do anexo às demonstrações financeiras consolidadas). A Subconcessão AELO encontra-se valorizada ao custo, 
deduzido de perdas por imparidade estimadas (conforme referido na nota 17 (Pág. 211) do mesmo anexo).

Empresa Principais Características Evolução TMD

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

CONCESSÃO ATLÂNTICO 
(AEA)
Participação da Brisa: 50%

CONCESSÃO LITORAL CENTRO 
(BRISAL)
Participação da Brisa: 70%

SUBCONCESSÃO AUTOESTRADAS 
DO BAIXO TEJO (AEBT)
Participação da Brisa: 36,85%

SUBCONCESSÃO DO LITORAL 
OESTE (AELO)
Participação da Brisa: 15%

170 km
A8 (Lisboa/Leiria)
A15 (Caldas da Rainha/Santarém)
Concessão termina em 2028

92,7 km
A17 (lanço Marinha Grande/Mira)
Concessão termina entre 2026 e 2034

60,2 km
Construção e exploração da A33 (Palhais/Coina e 
Casas Velhas Palhais, incluindo ligações à Trafaria e ao 
Funchalinho)
O&M da A33 (Coina/Montijo (IP1), IC3 (Montijo  
(IP1)/ Alcochete), IC20 (Via rápida da Caparica) e IC21 
(Via Rápida do Barreiro)
Concessão termina em 2039

102 km
A19 (S. Jorge da Batalha/Leiria)
A8 (Leiria Sul/Leiria Ligação A1)
A8-1 (Leiria Ligação A1/Leiria Norte)
VPL (Via de Penetração em Leiria)
EN 242 (Variante da Nazaré)
IC9 (Nazaré/Tomar)
Concessão termina em 2039

15 020

6 547

6 273

27 446

13 333

5 583

5 803

25 357

+12,7%

+17,3%

+8,1%

+8,2%
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NEGÓCIO

4.1

Portugal vive em contexto de pandemia da COVID-19 desde 
2020, tendo o ano de 2021 ficado marcado pelas diferentes 
fases da evolução desta pandemia.
  
O 1º trimestre do ano caracterizou-se pela declaração de 
um novo “Estado de Emergência”, que voltou a impor 
limitações à livre circulação de bens e pessoas, como 
resultado de uma nova vaga de contágios. Ao longo do ano, 
o processo de vacinação e o abrandamento do número de 
contágios e internamentos permitiu, ainda que de forma 
gradual, o alívio de algumas medidas restritivas. 

No entanto, já perto do final do ano, o aparecimento de 
uma nova variante do vírus, mais contagiosa, mas 
menos agressiva, voltou a gerar dúvidas sobre a retoma 
da atividade económica.

Como referido anteriormente, a circulação na rede BCR 
aumentou 15,7% face a 2020, encontrando-se ainda 
consideravelmente abaixo dos níveis registados em 2019 
(maior detalhe sobre a evolução do tráfego no Cap. 3, 
(pág. 42 e 43).

Neste contexto particularmente desafiante e tendo 
presente a incerteza sobre a evolução da pandemia, 
a Brisa manteve-se fiel à sua orientação estratégica 
focada na gestão eficiente das infraestruturas rodoviárias 
concessionadas, nos serviços de mobilidade e tecnologia, 
no cliente e na sustentabilidade do negócio, mantendo 
a sua resiliência operacional.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Os proveitos operacionais da Brisa ascenderam a 
€721,0M, registando um aumento de 15,5% face a 2020. 
Apesar do crescimento verificado, o desempenho dos 
proveitos operacionais foi ainda reflexo do contexto 
pandémico, ficando aquém dos níveis pré-pandemia. 

EM 2021, OS RESULTADOS OPERACIONAIS 
DA BRISA CONTINUARAM A SER 
AFETADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. 
APESAR DA RECUPERAÇÃO DE 15,7% NO 
ANO, O TRÁFEGO NA REDE BCR AINDA 
SE ENCONTRA CERCA DE 13% ABAIXO  
DOS NÍVEIS PRÉ-PANDEMIA
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Evolução dos proveitos operacionais consolidados (2020-2021)
Milhares de euros (€M)

2020 2021Receitas de 
Portagem

Áreas de 
Serviço

Outros

20,03,173,7
624,1

721,0

O ano de 2021 ficou caracterizado pela definição de um novo plano 
estratégico focado, entre outros, na manutenção da resiliência 
operacional. Desta forma, continuou-se a implementar medidas 
de otimização e racionalização da estrutura de custos, as quais 
possibilitaram um decréscimo dos custos operacionais de 0,6%, 
para os €188,8M.

A recuperação da atividade associada ao controlo rigoroso dos 
custos permitiu que o EBITDA atingisse os €532,2M, registando um 
crescimento de €98M face a 2020. A margem EBITDA aumentou 
4,3 p.p. para os 73,8%.

A rubrica de amortizações e provisões, líquida de reversões, 
ascendeu a €161,4M (-5,8% face a 2020). O EBIT consolidado 
registou um crescimento de 41,1% para os €370,8M.

O resultado financeiro de 2021 foi negativo em €17,6M, registando-
se uma melhoria face a 2020, refletindo a redução do custo médio 
ponderado da dívida e da dívida consolidada líquida e o aumento 
dos resultados relativos a investimentos em empresas associadas.

O resultado antes de imposto (EBT consolidado), registou 
um crescimento de 68,3% para €353,2M. O resultado líquido 
recuperou relativamente a 2020, registando um crescimento de 
51,3% e situando-se nos €190,6M.

Proveitos Operacionais

Margem EBIT

EBITDA

EBT

Amortizações e Provisões

Imposto sobre o rendimento do exercício

Resultado Líquido

Custos Operacionais

Resultados Financeiros

Margem EBITDA

Margem EBT

EBIT

Interesses sem controlo

Demonstração dos Resultados Consolidados
Milhões de euros (€M) 

2020

624,1

434,2

171,4

190,0

69,6%

262,8

42,1%

209,8

48,0

126,0

-53,0

33,6%

35,8

2021

721,0

532,2

161,4

188,8

73,8%

370,8

51,4%

353,2

105,5

190,6

-17,6

49,0%

57,1

Variação%

15,5

22,6

-5,8

-0,6

4,3pp

41,1

9,3pp

68,3

119,6

51,3

-

15,4pp

59,7

INVESTIMENTO (CAPEX)

A melhoria contínua dos serviços prestados, garantindo  
a manutenção do elevado nível de conforto e segurança de quem 
viaja nas autoestradas é uma preocupação constante da Brisa. 
Em 2021 o investimento realizado na rede BCR totalizou €41,6M, 
tendo ainda sido investidos €13,2M com o objetivo de assegurar  
a inovação permanente e a adaptação aos novos desafios nas 
áreas de mobilidade e tecnologia.

GERAÇÃO DE CAIXA (EBITDA-CAPEX)

O indicador de geração de caixa (EBITDA-CAPEX) atingiu assim 
o montante de €477,4M, refletindo a recuperação da atividade 
económica e a implementação de medidas para garantir  
a manutenção da resiliência operacional do Grupo, não 
recuperando, contudo, os níveis pré-pandemia.

Brisa Concessão Rodoviária

Grandes Reparações

Outros

Total Investimentos

Alargamentos

Equipamentos

Outros Investimentos

Investimento 
Milhões de euros (€M)

2020

47,0

31,1

3,7

63,4

8,2

4,0

16,5

2021

41,6

24,1

7,5

54,8

6,9

3,1

13,2

Variação%

-5,4

-6,9

3,7

-8,6

-1,3

-0,9

-3,3
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

O total do Ativo no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ascendeu a €2 808,5M, refletindo 
uma diminuição de €46,3M face ao período homólogo. A dívida financeira contabilística da Brisa 
totalizava €1 786M no final do ano, tendo diminuído €48,7M. A Brisa terminou 2021 com uma forte 
posição de liquidez, traduzida numa posição de caixa de €330,3M.

Ativos

Ativos Intangíveis

Outros

Total Capital Próprio e Interesses que não controlam

Ativos por impostos diferidos

Passivo

Passivos Correntes

Ativos Correntes

Capital Próprio

Divida média e longo prazo

Outros

Total do Capital Próprio e Passivo

Caixa e equivalentes

Interesses que não controlam

Outros

Total do Passivo

Ativos Não Correntes

Ativos Tangíveis

Total de Ativos

Outros

Capital Próprio e Interesses que não controlam

Passivos Não Correntes

Divida curto prazo

Balanço Consolidado 
Milhões de euros (€M)

2020

2 436,1

56,0

2 854,8

162,6

1 833,7

372,5

305,9

77,1

371,5

2 381,8

2 102,6

112,8

473,0

114,8

548,2

418,7

395,9

1 462,1

175,6

2 854,8

2021

2 350,0

56,5

2 808,5

175,3

1 945,0

208,1

330,3

77,2

367,1

2 346,3

2 014,7

128,1

462,2

103,6

401,3

458,4

385,0

1 577,9

193,2

2 808,5

Variação

-86,1

0,5

-46,3

12,7

111,4

-164,4

24,4

0,1

-4,4

-35,5

-87,9

15,3

-10,8

-11,3

-146,8

39,7

-10,9

115,7

17,6

-46,3

INDICADORES FINANCEIROS

Os principais indicadores financeiros relativos a 2021 evidenciam a elevada solidez financeira da Brisa, 
apesar do impacto da pandemia da COVID-19. Destaque para a redução da Dívida Financeira Líquida 
e para a evolução favorável dos rácios de “Dívida Financeira Líquida / EBITDA” e “EBITDA / Encargos 
Financeiros”, os quais refletem a tendência de recuperação da atividade da empresa.

Indicadores Financeiros
Indicadores Financeiros Consolidados

Dívida Financeira Líquida (€M)

EBITDA / Encargos Financeiros

Resultado Líquido por Ação (€)

Dívida Financeira Líquida / EBITDA

Ação

2020

1 528,8

7,8x

0,228

3,55x

2021

1 455,7

11,1x

0,345

2,8x
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PESSOAS

4.2

Na Brisa, as pessoas são um dos ativos mais valiosos para 
a concretização da estratégia do negócio. A gestão das 
pessoas do Grupo Brisa é concretizada através de processos 
orientados para a criação de valor que assegurem  
a sustentabilidade e o desenvolvimento do potencial 
humano. Essas políticas traduzem-se na incorporação das 
melhores práticas, mas também no desafio permanente do 
desenvolvimento de processos inovadores que permitem  
a manutenção dos mais elevados padrões de desempenho. 
Destacam-se neste âmbito os Sistemas de Gestão de 
Desempenho e de Desenvolvimento Pessoal. 

No desenvolvimento do ciclo estratégico Vision25 foi 
definida uma nova aspiração para o negócio da Brisa, 
que implicou o redesenho e evolução da estrutura 
organizacional com particular incidência no core business 
(Brisa O&M e BGI), Via Verde e A-to-Be/Tecnologia, bem 
como a redefinição das funções e responsabilidades da 
estrutura geral e a reformulação dos mecanismos de 
gestão da força de trabalho.

Foi realizado um questionário de avaliação de clima 
e saúde organizacional pela consultora McKinsey & 
Co. - Organizational Health Index (OHI), com uma taxa 
de resposta considerada muito acima da média (85%), 
tendo a Brisa obtido um resultado final de 76%. Este 
resultado posicionou a Brisa no quartil superior de Saúde 
Organizacional do benchmark internacional da McKinsey.

Ainda no âmbito do Vision25, foram definidas várias 
iniciativas para suportar a transformação organizacional 
necessária, nomeadamente:

A Brisa promove o recrutamento através do seu site 
‘Pessoas’, onde assegura a divulgação das oportunidades 
num processo de candidaturas integralmente digital. 

AS PESSOAS SÃO O FATOR DISTINTIVO  
DA BRISA, SENDO OS SEUS VALORES, 
COMPETÊNCIAS E MOBILIZAÇÃO OS 
ALICERCES FUNDAMENTAIS PARA  
A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA  
DA EMPRESA.

Rejuvenescimento da organização através do 
reforço do recrutamento nos eixos da mobilidade, 
infratech e core business;

Incorporação de competências e perfis críticos 
(tecnologia e marketing);

Incentivo à retenção de talento jovem;

Preparação da sucessão.
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A destacar ainda o desenvolvimento de práticas de trabalho ágil 
(Agile working), a adoção de formas híbridas/remotas de trabalho 
e a co-localização das várias empresas do Grupo que permitirá  
o reforço da coesão e do trabalho colaborativo.

O reforço contínuo das condições de segurança no trabalho para 
todos os colaboradores da Brisa e dos seus parceiros, é um dos 
alicerces da atuação da gestão e dos seus responsáveis nos vários 
níveis de decisão. Com o propósito de reforçar estas condições 
de segurança dos colaboradores e dos clientes, a Brisa decidiu 
integrar veículos de proteção com atenuadores de impacto nos 
trabalhos a realizar nas vias. Estes equipamentos permitem uma 
maior visibilidade sobre os trabalhos que estão a ser feitos nas 
vias e uma proteção em caso de acidente.

Porque a COVID-19 continuou a marcar a agenda, a Brisa manteve 
os programas ‘Brisa Regresso Seguro’ e ‘Brisa Operação Segura’, 
todas as medidas de prevenção e materiais de comunicação sobre 
as regras de segurança definidas para manter os seus contextos 
de trabalho seguros e o desempenho da sua atividade com toda 
a confiança e proteção ao longo do ano.

A promoção das melhores práticas de conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal, manteve o seu dinamismo, com  
a adaptação do programa à nova edição da norma de certificação 
e alargamento à Controlauto. 

O desenvolvimento de competências dos colaboradores através 
da formação contínua e da promoção da participação em 
projetos pluridisciplinares é um dos aspetos essenciais para  
a Brisa, tendo 2021 sido palco de diversas iniciativas nesse sentido, 
nomeadamente, com recurso a plataformas digitais. A Brisa  
é certificada pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações 
do Trabalho) para as áreas da segurança e saúde, proteção de 
pessoas e bens e integração de colaboradores. 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

A abertura de um novo ciclo no futuro do Grupo Brisa implica 
novos desafios nomeadamente no desenvolvimento de diferentes 
capacidades organizacionais e na retenção de talento.

Nesse sentido tornou-se crucial a implementação de um novo 
modelo de desenvolvimento de pessoas que compreenda uma 
nova e diferente visão do trabalho, performance e aprendizagem.

Este processo tem como base o modelo 70:20:10, e permitirá 
acelerar e suportar o crescimento das pessoas através do 
envolvimento em experiências transformacionais, em que  
a Chefia tem um papel de Coach/Orientador. 

Complementa-se a aprendizagem através da formação, permitindo 
que as pessoas alvo do programa se possam desenvolver através 
de um Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP).

Capacidade e 
comportamentos 
necessários e observáveis

Atitudes, traços de personalidade, motivações e valores que influenciam o 
comportamento e decisões de carreira

Funções e Projetos 
passados ou Futuros 
considerados críticos 
para o desenvolvimento

Competências

Perfil

Experiências

Equilibrio da vida 
profissional

O PDP está assente em 4 componentes – Experiências, Competências, 
Formação e Work-Life balance, que irão permitir o estabelecimento 
de um plano de ação baseado em experiências, como por exemplo 
a execução de novas funções e responsabilidades, novos 
assignments e projetos desafiantes. Integra também componentes 
de aprendizagem com os outros (coaching, mentoring e feedback), 
bem como iniciativas de formação (cursos e programas de 
formação).

Assim, foi dado início ao 1º ciclo do processo de desenvolvimento 
de Quadros Superiores do Grupo, tendo como objetivo efetuar 
multi-ciclos anuais que permitam abarcar toda a população de 
Quadros Superiores em 2 anos.

FORMAÇÃO

Uma nova visão que configura orientações estratégicas claras, 
requer um alinhamento da formação como base do processo de 
melhoria e renovação das competências das suas pessoas. Assim, 
a formação contínua e a promoção para um maior envolvimento 
em projetos com abordagens abrangentes em várias disciplinas, 
são uma parte fundamental do processo de desenvolvimento das 
competências dos colaboradores do grupo Brisa.

Os processos formativos são adaptados às necessidades de 
desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos 
colaboradores, baseando-se em formatos mistos de aprendizagem. 
Em 2021, o recurso a plataformas digitais, nomeadamente 
o e-learning, pelas suas vantagens na maior flexibilidade geográfica 
e de horários, acessibilidade e possibilidade em se obter uma 
aprendizagem mais rápida, teve um destaque muito significativo, 
tendo sempre como foco a garantia da sua qualidade pedagógica. 
É de destacar formações na área da Segurança da Informação, 
Cibersegurança ou Sistemas de Gestão (Qualidade e Ambiente), 
temas transversais à organização, e ainda, em áreas especificas 
mais operacionais.
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Foram ainda desenvolvidos alguns cursos relacionados com 
temáticas emergentes, como a Sustentabilidade e Clima,  
a Anticorrupção e Fraude. 

No âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, deu-se continuidade 
ao reforço já iniciado da formação em procedimentos de segurança 
na operação, que a Brisa entende como parte da sua cultura 
organizacional. 

A Brisa manteve em 2021 a sua estreita relação com prestigiadas 
universidades portuguesas como a Universidade Católica 
Portuguesa, o Instituto Superior Técnico, entre outras. Assim, 
foi possível dar continuidade à concretização de uma formação 
de carácter qualificante nomeadamente com a participação de 
colaboradores no Doutoramento em Sistemas de Transporte,  
a participação no The Lisbon MBA Executive, ou ainda, no PAGE, 
no Programa de Contabilidade e Finanças, Contratação Pública, 
Direito dos Registos e Notariado, entre outros.  

O PROGRAMA “BRISA +VIDA” MANTÉM APOSTA NO  
BEM-ESTAR 

O Grupo Brisa desenvolveu, com base na metodologia Entidade 
Familiarmente Responsável (efr), os seus processos e a sua política 
de conciliação. No final de 2018 submeteu-se às auditorias 
necessárias e obteve o certificado de Entidade Familiarmente 
Responsável (efr).

O processo implementado tem permitido um método de evolução 
das práticas no domínio do equilíbrio vida profissional, familiar  
e pessoal, um melhor conhecimento, adequação às necessidades 
e valorização pelos colaboradores das práticas existentes. Ao longo 
do processo implementaram-se novas medidas, melhoraram-se 
os processos de comunicação, o conhecimento e a utilização das 
medidas. 

2021 foi marcado pela preparação do programa “Brisa +Vida” 
para incorporar a nova edição da norma de suporte a todo  
o processo (1000-1 – edição 5) e pela integração da Controlauto 
no processo de certificação.

Com o objetivo de reforçar a cultura de conciliação, a formação 
online “Essencial Brisa +Vida” no “My Brisa” está disponível  
a todos os colaboradores, permitindo o conhecimento sobre  
o programa “Brisa +Vida” e sobre as suas medidas de conciliação, 
nomeadamente, na integração de novos colaboradores.

Mantiveram-se as várias iniciativas que fazem parte do programa 
Brisa +Vida, realçando-se a iniciativa de entrega de relógios aos 
colaboradores que completaram os 25 anos ao serviço na empresa 
(adiada em 2020), a atribuição das bolsas de estudo, a entrega 
do Kit escolar aos filhos dos colaboradores que ingressaram 
no primeiro ano de escolaridade e do  Kit nascimento aos 
colaboradores que tiveram um filho.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Para a Brisa, 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 
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, 
com o envolvimento da Administração, de toda a estrutura 
dirigente e dos trabalhadores. O Sistema de gestão de Segurança 
no Trabalho tem como missão assegurar a identificação das 
melhores práticas para a implementação dos processos que 
assegurem os mais elevados padrões de segurança na consecução 
das atividades. 

Com o propósito de reforçar a robustez do sistema de segurança  
e saúde no trabalho, a Brisa decidiu iniciar um processo de 
revisão de todos os seus processos, procedimentos e rever o 
modelo de gestão de segurança e saúde no trabalho para garantir  
a integração das exigências da norma ISO 45001:  Sistemas de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho.
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Em 2021 a Brisa investiu na preparação de um pequeno lanço de 
estrada desativado, com cerca de 1 km, para a criação de uma 
pista de formação. Este espaço já foi palco de várias ações de 
formação em 2021 e vai permitir assegurar a componente prática 
do treino de procedimentos, nomeadamente, de sinalização e 
segurança rodoviária. 

A melhoria das condições de proteção e visibilidade dos trabalhos 
em vias abertas ao tráfego, com o reforço da visibilidade da 
sinalética e com a aquisição de veículos de proteção com 
atenuadores de impacto para proteger a zona de trabalhos a 
realizar nas vias, foi uma das prioridades em 2021.  Os novos 
equipamentos, representam um forte investimento da Brisa no 
reforço das condições de segurança, não só para os clientes que 
passam a ter maior visibilidade sobre os trabalhos que estão a 
ser realizados nas vias, como uma proteção em caso de acidente.

No que respeita a prestadores de serviço que intervêm nas 
empresas do Grupo Brisa, ou atuam na infraestrutura rodoviária, 
foram produzidas notas técnicas contendo os riscos inerentes 
aos locais de intervenção e as medidas de segurança a adotar 
pelos referidos empregadores. Ao nível das empreitadas sob  
o controlo das empresas do Grupo Brisa continuou a existir um nível 
de exigência elevado da Coordenação de Segurança de Projeto  
e Obra em estreita interligação com a Fiscalização.

A pandemia marcou ainda fortemente a atividade da empresa 
e por isso se mantiveram todas as regras de segurança e 
procedimentos sob o mote Brisa Regresso Seguro. O programa 
Brisa Operação Segura, concebido para as áreas operacionais, para 
garantir as medidas de segurança adequadas e a preparação dos 
colaboradores para a atividade do dia a dia, permitiu assegurar 
todas as condições necessárias para que os colaboradores 
mantivessem o despenho da sua atividade com toda a confiança 
e proteção. 

N.º de acidentes

Trabalhadores x horas trabalhadas

Índice de gravidade

Dias perdidos

Índice de frequência

N.º de óbitos resultantes de acidentes

Indicadores de Sinistralidade dos Trabalhadores do Grupo Brisa

2019

113

4 942 909

750,57

3 710

22,86

0

2020

106

5 028 277

699,64

3 518

21,08

0

2021

88

4 677 417

540,68

2 529

18,81

0

REPRESENTANTES DOS COLABORADORES

O Grupo Brisa tem 97% dos seus colaboradores abrangidos por 
Instrumentos de Regulamentação Coletiva: Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT Brisa) e a Convenção Coletiva Inspeção Automóvel.
O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT Brisa) é negociado anualmente 
desde 1989, sendo subscrito hoje por forças sindicais pertencentes 
às duas grandes organizações sindicais portuguesas (UGT e GCTP)  
e cobre a população ligada às atividades de exploração e 
conservação de autoestradas e serviços de mobilidade. Todos 
os anos foi conseguida a negociação do ACT com todas as partes.

A Comissão de Trabalhadores tem também um papel muito ativo, 
acompanha toda a atividade da empresa e reúne regularmente 
com as equipas de gestão.

A Paz Social tem sido mantida ao longo dos anos e é um dos fatores 
fortemente valorizado por todas as partes. Na gestão dos vários 
processos de desenvolvimento organizacional concretizados nos 
últimos anos foi sempre possível, com a elevada responsabilidade 
dos intervenientes, encontrar pontos de entendimento e de 
equilíbrio que muito têm contribuído para a sustentabilidade 
do Grupo.
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INOVAÇÃO

4.3

Neste sentido, a Brisa socorre-se de várias unidades do 
Grupo numa ótica de cooperação. A Via Verde, 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 ao Grupo.

O Grupo Brisa considera que os ativos intangíveis são 
um fator importante para empresas e a sua proteção  
é essencial no desenvolvimento do negócio num contexto 
global, destacando os seguintes indicadores:

Softwares registados na ASSOFT 
(Associação Portuguesa de 
Software)

Registos de Design 
na Europa

Registos de Design  
nos EUA

Patentes internacionais 
pendentes

A INOVAÇÃO É INERENTE AO MODELO  
DE NEGÓCIO DA BRISA. É FONTE DE UM 
ELEVADO NÍVEL DE SERVIÇO E DE UMA 
ELEVADA EFICIÊNCIA OPERACIONAL,  
DESDE O PROJETO E OPERAÇÃO  
DAS AUTOESTRADAS, ATÉ AO 
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS 
DE MOBILIDADE, PASSANDO PELA  
GESTÃO DO TRÁFEGO BASEADA EM 
SISTEMAS INTELIGENTES.

21

13

3

2
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O Grupo Brisa teve sempre uma preocupação em melhorar 
continuamente a sua intangibilidade, documentando e precavendo-
se do ponto de vista jurídico para que os seus ativos intelectuais 
permitissem gerar valor através de vantagens competitivas 
diferenciadoras (competências nucleares).

Em 2021, iniciou-se mais um projecto: Tangent, que tem como 
objetivo desenvolver uma ferramenta de apoio à tomada de 
decisão para otimizar as operações de tráfego de forma coordenada  
e dinâmica numa perspetiva multimodal. 

Estes projetos europeus colaborativos reforçam a postura de 
investimento contínuo que a Brisa tem adotado em inovação, 
com principal foco em:

INVESTIMENTO EM I&D: €1,5M

No ano de 2021 assistiu-se à consolidação dos projetos com 
cofinanciamento europeu em curso, nomeadamente:

MedTIS III, ArcAtlantique III, C-Roads Portugal, que ficaram 
concluídos no final do ano; 

C-Streets, Road Safety e 5G-MOBIX, que terão continuidade 
nos próximos anos.

Expansão da rede C-ITS (Cooperative Intelligent Transport 
Systems) 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).

O Smart Open Lisboa Green (SOL Green), com base local 
mas alcance internacional, levado a cabo através de uma 
parceria entre a Beta-i e a Câmara Municipal de Lisboa 
com o objetivo de integrar soluções na área do ambiente 
e sustentabilidade da cidade de Lisboa. Deste programa 
resultaram 2 possíveis pilotos com startups provenientes 
de França e da Índia;

E um outro programa de scouting interno e do qual 
resultaram 11 startups alvo de interesse e 3 projetos piloto 
que estão atualmente sob análise.

FINANCIAMENTO EUROPEU: €320m 

A 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. 

Adicionalmente, foi desenvolvida uma iniciativa, em colaboração 
com a universidade holandesa TIAS School for Business and 
Society, na qual foram recebidos os alunos de MBA executivo 
no âmbito da participação num workshop sobre estratégias de 
internacionalização.

Foi ainda estabelecida uma parceria com a universidade Nova 
School of Business and Economics no âmbito do mestrado em 
Business Analytics, desenvolvendo projetos de data science.

O Grow Mobility, enquadrado no Programa Grow do Grupo José 
de Mello, tem como foco diversas iniciativas de captação, apoio 
e acompanhamento de startups que operam nos domínios da 
mobilidade e inovação na gestão de infraestruturas. Alavancado 
no magnetismo acumulado das marcas Brisa, Via Verde,  
A-to-Be, Controlauto e Colibri, e com uma ambição de escalabilidade 
internacional das melhores ideias e dos projetos mais inovadores, 
o Grow Mobility tem contribuído para o desenvolvimento da 
inovação na Brisa e nas startups com as quais realiza projetos.

Colaboração com centros de investigação e universidades

colaborações com grupos de 
investigação das Universidades 
de Aveiro e Coimbra

2

Esta proposta de valor é concretizada através de um “Programa 
de Aceleração” que enquadra a atuação da Brisa na área 
da Mobilidade e Tecnologia e permite gerir e acompanhar  
o processo de atribuição de projetos piloto, mentores e eventuais 
investimentos, com uma orientação clara para resultados.

Em 2021, o Grow Mobility manteve o seu papel activo em eventos 
nacionais e internacionais do ecossistema empreendedor, não 
obstante todas as condicionantes inerentes à situação pandémica 
vivida.

Adicionalmente, o Grow Mobility esteve envolvido em dois 
programas de captação de startups:

É importante realçar que a investigação e prospeção de novas 
tecnologias continua a ser uma aposta do Grupo. Esta tendência 
é patente na atividade do Grow Mobility, tendo em 2021 
contabilizado as seguintes métricas:

Startups 
analisadas

Startups alvo 
de interesse185 28 11

Startups selecionadas 
para piloto/ possível 
piloto
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VIA VERDE ELECTRIC
Face à necessidade de acelerar a descarbonização do tráfego 
rodoviário, a Brisa desenvolveu uma rede de carregamentos 
elétricos rápidos e ultrarrápidos que facilitam a mobilidade elétrica 
ao utilizador de serviços Via Verde, permitindo de igual forma 
acompanhar a adoção de comportamentos mais sustentáveis por 
parte dos consumidores finais.

APP VIA VERDE
Em fevereiro de 2021, foi lançada a nova app Via Verde, plataforma 
que pretende funcionar como um assistente pessoal dos clientes, 
facilitando a gestão da sua conta. Para além desta componente de 
selfcare, a aplicação Via Verde pretende também facilitar o acesso 
dos clientes ao seu ecossistema digital, como é o caso do serviço 
Via Verde Electric, lançado em outubro e que permite o acesso  
e pagamento de carregamentos elétricos em qualquer posto público 
nacional.

PREVISÃO DE ESTACIONAMENTO DE RUA
Com foco no segmento de negócio de estacionamento, a Via Verde realizou uma prova 
de conceito com uma startup, onde demonstrou a fiabilidade da solução que, através 
de tecnologia agnóstica e da utilização de algoritmos avançados de inteligência artificial, 
permitiu aferir, com base na momento e viagem a realizar, a probabilidade de disponibilidade 
de estacionamento em duas zonas da cidade de Lisboa.

BIG DATA E MACHINE LEARNING 
PARA IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES 
DE MOBILIDADE
No seguimento da participação no EIC Procurers Day, foi identificada  
a oportunidade de realizar um projeto piloto nas áreas de serviço da Mealhada  
e Alcácer do Sal. Com foco no entendimento e previsão de padrões de mobilidade, 
a startup parceira do projeto providencia uma solução tecnológica capaz de 
realizar a extração e tratamento de dados relevantes, assegurando o necessário 
compliance com o RGPD, e gerando os insights necessários à caracterização de 
padrões associados à jornada do consumidor.

PROJETOS DE INOVAÇÃO DA BRISA 
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COMUNIDADE

4.4

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

A segurança rodoviária de todos os clientes das infraestruturas 
do Grupo é uma prioridade para a Brisa, que se concretiza 
através de uma rigorosa política de gestão ativa do tráfego, 
da manutenção e conservação das vias, da melhoria contínua 
dos equipamentos, dos sistemas e dos procedimentos,  
e ainda através de campanhas de sensibilização dirigidas  
a diferentes segmentos da população.

porque relaciona o número de acidentes rodoviários 
com o volume de tráfego que circula nas autoestradas.

A Brisa irá continuar a trabalhar para atingir o novo 
objetivo da União Europeia, para a década 2020-2030, 
de reduzir em 50% o número de mortos e feridos graves 
em acidentes rodoviários. A segurança nas autoestradas 
apresenta um desempenho de constante melhoria. Na 
rede BCR, é possível verificar este comportamento, no 
período 2010-2021, através da análise do desempenho da 
taxa de sinistralidade – principal indicador nesta matéria, 

AS PESSOAS SÃO UM DOS VALORES 
CORPORATIVOS DA BRISA E ESTÃO NO 
CENTRO DA AÇÃO DA EMPRESA, QUER 
NOS DOMÍNIOS DA SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES COMO 
TAMBÉM NA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS 
COMUNIDADES.

A Brisa respondeu ao desafio da União Europeia de reduzir 
em 50% o número de mortos em acidentes rodoviários, 
entre 2010 e 2020. Na rede da sua principal concessão –  
a Brisa Concessão Rodoviária (BCR), esse número teve 
uma redução de 63%, decrescendo de 51 para 19 no 
período de 2010 a 2021.

Redução da sinistralidade:
Objetivo estratégico UE

OBJETIVO ESTRATÉGICO E META BRISA

2020 2030

FUTURO
ZERO MORTOS

REDUÇÃO 50%
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Na rede BCR, apesar do número de acidentes em valor absoluto ter 
registado um aumento de 9,8% em 2021, a taxa de sinistralidade 
diminuiu 4,1%. Adicionalmente, registou-se também uma redução 
na taxa de acidentes com mortos (de 0,29 em 2020 para 0,23 
em 2021) e na taxa de acidentes com feridos graves (redução de 
4,5%, passando de 0,64 em 2020 para 0,61).

Estes indicadores revelam, de um modo geral, uma evolução 
favorável na sinistralidade na rede BCR.

Taxa de sinistralidade no período 2010-2021
(rede BCR)

40%

35%

30%

45%

50%

25%

47,9%

39,2%

38,0%

39,5%
41,1%

32,1%

32,3%

29,8%

32,8%
30,8%

27,6%
26,4%

2010 2012 2013 2015 2017 20192011 2014 2016 2018 2020 2021

Total de acidentes

Taxa de sinistralidade

Índice de sinistralidade

Taxa de acidentes com feridos graves

Taxa de feridos graves

Índice de gravidade

Taxa de acidentes com mortos

Taxa de mortos

Taxa de acidentes com feridos ligeiros

Taxa de feridos ligeiros

Principais Indicadores de Sinistralidade em 2021

2019

2 028

27,55

8,22

0,64

0,72

3,64

0,29

0,30

7,30

10,91

2020

2 227

26,44

7,97

0,61

0,81

2,83

0,23

0,23

7,14

10,90

Variação 
2021/2020

9,8%

-4,1%

-3,0%

-4,5%

12,5%

-22,2%

-19,4%

-23,1%

-2,1%

-0,1%

O trabalho realizado pela Brisa, para este progresso constante em 
matéria de segurança rodoviária nas autoestradas, materializa-se 
através de um conjunto de investimentos e atividades, entre as 
quais se destacam em 2021:

Para aumentar a sua capacidade de resposta a situações de 
emergência e aumentar a probabilidade de sucesso na assistência 
e no socorro aos clientes, a Brisa investe de forma continuada em 
sistemas de controlo, soluções técnicas e soluções de organização  
e de gestão, para responder a situações de emergência, protegendo 
os clientes e as comunidades locais que possam também ser 
afetadas.

Este trabalho e 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).

O Observatório de Segurança Rodoviária foi criado com vista 
a reforçar as capacidades e as competências da empresa em 
matéria de segurança. Tem a missão de emitir recomendações 
no âmbito da segurança rodoviária, a submeter à consideração 
da Comissão Executiva da Brisa, com vista a definir estratégias  
e iniciativas para a redução da sinistralidade.

O Observatório de Segurança Rodoviária, cuja equipa representa 
as diferentes áreas relevantes do Grupo, tem como principais 
atribuições:

Operação, Manutenção e Melhoria das Autoestradas

Resposta a Situações de Emergência

Observatório Brisa de Segurança Rodoviária

O Centro de Coordenação Operacional (CCO) da Brisa, 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);

A realização de intervenções nas infraestruturas: 
alargamentos; melhoria das condições de circulação; 
beneficiação/reforço 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.

Reunir informação estatística sobre as incidências 
verificadas na rede operada pela Brisa 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;
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Acompanhar a implementação de planos internos de 
segurança rodoviária.

A comunicação e a sensibilização para os riscos e as melhores 
práticas em matéria de segurança rodoviária é uma das atividades 
desenvolvidas pela Brisa Concessão Rodoviária, para uma efetiva 
redução da sinistralidade. A Brisa trabalha para promover a criação 
de uma cultura de segurança rodoviária em Portugal.

Em 2021, foram realizadas duas campanhas nacionais de segurança 
rodoviária, uma no período do Verão e outra no período de Natal  
e Ano Novo, dirigidas aos seus clientes e à opinião publica em 
geral.

As campanhas lançadas sob o lema “Não se deixe embalar. Pare 
para descansar”, tiveram como objetivo alertar os condutores 
para os riscos da fadiga na condução. A campanha de Verão 
contou com uma atividade de sensibilização nas Áreas de Serviço 
de Grândola, em ambos os sentidos da A2, com o endosso da 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Em 2005, a Brisa tomou a iniciativa de criar um programa de 
segurança rodoviária dirigido à população escolar do 1º ciclo 
do Ensino Básico (entre os 6 e os 10 anos), intitulado “Brisa nas 
Escolas”, e focado desde o início na prevenção rodoviária, com 
o programa Primeiro a Segurança.

Nos anos letivos 2020/2021 e 2021/2022, o Programa “Primeiro 
a Segurança” foi suspenso por força das medidas de contenção 
da pandemia da COVID-19.

Campanhas de Segurança Rodoviária

Programa Educativo “Brisa nas Escolas”

QUALIDADE DO SERVIÇO

A qualidade do serviço prestado aos clientes e utilizadores das 
autoestradas (e por acréscimo 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 da Brisa.

A Brisa Operação e Manutenção, através do CCO e da Assistência 
Rodoviária, são os agentes críticos da criação de valor social, 
juntamente com a Via Verde Serviços, que assegura uma função 
central no atendimento e na gestão da relação com os clientes.

Patrulhamento e assistência:

12 177 805 km percorridos pelas carrinhas de assistência 
rodoviária

150 371 eventos na rede (número de incidências articuladas 
com o CCO)

6,6 minutos de tempo médio de resposta a uma ocorrência

Número de apoio ao cliente:

BCR, Brisal, AEDL e AEBT 210 730 300

AELO 808 500 600

AÇÃO SOCIAL

Além do trabalho desenvolvido como operador de autoestradas 
e de serviços de mobilidade, a Brisa procura também contribuir 
para o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades que 
serve, através da ação social.

A intervenção social da Brisa está essencialmente baseada na 
prestação de donativos a instituições privadas de solidariedade 
social e outras entidades benévolas, na organização de um programa 
de voluntariado e em alguns projetos especiais de filantropia  
e desenvolvimento social.

Esta ação é orientada para resultados e é a expressão de uma 
vontade acrescida da empresa produzir impactos positivos nas 
comunidades, através das instituições que apoia.

Em 2021, a Brisa fez donativos à comunidade num total de 
€370m que beneficiaram mais de 30 instituições de todo o país, 
com um foco maior no combate à pobreza, na inclusão e na 
integração social (dando especial atenção à infância, à juventude 
e às pessoas portadoras de deficiência), e no apoio à cultura  
e ao conhecimento.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

A Brisa tem sido capaz, ao longo dos anos, de apoiar a atividade 
benévola dos seus colaboradores através de projetos de 
voluntariado, organizados na última década de forma integrada 
no programa de voluntariado do Grupo José de Mello, desde 
quando este grupo era acionista de controlo da empresa, tendo 
mantido o seu envolvimento depois da alteração da estrutura 
acionista que ocorreu em 2020. Em média, o efetivo anual dos 
voluntários da Brisa situa-se nas 170 pessoas.

Os voluntários da Brisa desempenham perfis de posto variados, 
junto de instituições de solidariedade social, como o apoio 
escolar, o apoio domiciliário a idosos, o apoio jurídico, a formação 
de informática a pessoas desempregadas e a idosos, o apoio 
administrativo e o atendimento em lojas sociais, bem como 
ainda o apoio a equipas de intervenção e na gestão de eventos 
e atividades socioculturais.

Tal como em 2020, em 2021, a pandemia COVID-19 voltou a condicionar a participação dos colaboradores do Grupo Brisa envolvidos 
neste programa de voluntariado.
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AMBIENTE

4.5

Durante o primeiro semestre de 2021, a Brisa desenvolveu  
e aprovou o Plano Estratégico Vision25, o qual identificou  
4 alavancas de transformação, sendo uma delas  
a Sustentabilidade (ESG - Environmental, Social and 
Corporate Governance), com o foco em “Alcançar uma 
Organização com objetivos ESG ancorando a cultura  
e o modelo de negócio Brisa”.

AS AUTOESTRADAS E OS OUTROS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE 
COMPÕEM O SETOR DOS TRANSPORTES, 
TÊM IMPACTES AMBIENTAIS CONHECIDOS 
E QUANTIFICADOS. A BRISA GERE ESSES 
IMPACTOS COM O OBJETIVO DE OS 
MITIGAR E COMPENSAR, MAS, TAMBÉM, 
DE OS EVITAR E, QUANDO ISSO SEJA 
POSSÍVEL, DE OS REVERTER

No âmbito da agenda da Sustentabilidade foram 
aprovados 6 objetivos estratégicos e metas concretas 
para cumprir. Para o pilar ambiental foram aprovados 
os seguintes objetivos estratégicos:

1) tema Energia & Clima – reduzir em 60% as emissões 
de carbono até 2030, e ser Carbono Zero até 2045;

2) tema Biodiversidade - assegurar a recuperação e 
regeneração da biodiversidade e dos ecossistemas;

3) tema Economia Circular – implementar a economia 
circular a 100% nas compras e fornecimentos, até 2030.

Sobre o tema Energia & Clima, a Brisa irá proceder em 
2022 à revisão do atual objetivo de redução de GEE, em 
linha com os atuais requisitos da Science Based Targets 
initiative.

As alterações climáticas, a descarbonização dos 

transportes, a economia circular e a regeneração e proteção 
da Biodiversidade são, a par com a implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, as prioridades da Brisa em matéria ambiental. 
A estratégia e ação da empresa estão em linha com 
as principais diretrizes de política ambiental nacional  
e internacional.

Com a aprovação da Agenda de Sustentabilidade da 
Brisa, o foco principal em 2021 esteve na criação de 
diversos grupos de trabalho dedicados, entre outros, 
aos temas acima referidos. 
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PRINCIPAIS PROJETOS

Apresentamos os principais domínios de intervenção dos diversos projetos especiais em curso:

Eletricidade
1. Edifícios (Sede, Centro de Coordenação Operacional)
2. Centros Operacionais
3. Iluminação de autoestrada
4. Praças de Portagens
5. Veículos elétricos da frota
6. Áreas de Serviço

Água
1. Edifícios (Sede, Centro de Coordenação Operacional)
2. Centros Operacionais (Balneários e Rega)
3. Limpeza das praças de portagem
4. Áreas de Serviço
5. Centros de Inspeção

Resíduos
1. Resultantes das atividades do Grupo Brisa
2. Resultantes de acidentes

Combustível
1. Veículos de Assistência Rodoviária 
2. Veículos da frota
3. Geradores

1

1

11
1

6

1

1

5

3

1

5

4

1 1
2 2

2

4 3

3

3

3

2

12

SEDE

ÁREA DE SERVIÇO 
(COLIBRI)

CENTRO DE 
COORDENAÇÃO 
OPERACIONAL  CENTRO 

OPERACIONAL
CENTRO DE 
INSPEÇÃO

Energia & Clima

Desenvolvimento e início da implementação de projeto de 
Eficiência Energética da iluminação pública na concessão 
principal (BCR): substituição dos atuais equipamentos de 
iluminação por tecnologia LED

Desenvolvimento de projeto para aumento da produção de 
energia solar fotovoltaica para auto-consumo em diversos 
ativos da Brisa: centros operacionais; áreas de serviço; 
portagens; centros de inspeção; túneis; e Campus Brisa 
(Sede)

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

Projeto Via Verde Eletric

O Grupo Brisa desenvolveu uma nova rede de pontos de 
carregamento elétricos rápidos e ultrarrápidos nas suas 
autoestradas, que entraram 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 de 2021 foram inaugurados os primeiros postos de 
carregamento elétrico.

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 Brisa 
para a transição para a mobilidade elétrica como solução para 
a descarbonização dos transportes rodoviários, facilitando 
o uso de veículos elétricos nas médias e longas distâncias.

A 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.
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Combinação de soluções de eficiência energética, 
a implementar de forma faseada e programada

Exploração de soluções alternativas para transição 
energética da frota operacional, nomeadamente 
a produção e fornecimento de hidrogénio verde

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

Caracterização e divulgação de riscos e oportunidades 
climáticas consistentes com as recomendações do TCFD

Alinhamento de objetivos de redução de GEE com 
a Science Based Target Initiative

Eletrificação da frota operacional.

A eletrificação da frota operacional da Brisa está dependente 
do desenvolvimento de novas soluções de mercado e da 
adequação das atuais rotinas operacionais, destacando-se 
a concretização das seguintes ações:

Continuação da eletrificação das viaturas de apoio aos 
centros operacionais (serviços centrais) e à operação 
das portagens;

Identificação de outros segmentos de atividade possíveis 
de eletrificação;

Arranque de projeto piloto para as viaturas da GNR plug
in hybrid que colaboram com a Brisa no patrulhamento 
da rede de autoestradas;

Identificação de soluções inovadoras a testar para 
eletrificação das carrinhas da Assistência Rodoviária com a 
implementação de uma carrinha plug-in híbrida em 2022.

7%

Princípios estratégicos para a Transição Energética das 
Operações:

Com a aprovação da nova política de gestão da frota, durante o 
presente ano deu-se continuidade a uma série de iniciativas que 
irão contribuir para a descarbonização da frota Brisa, entre as quais 
a otimização da gestão do número de viaturas e a composição 
da motorização da frota, tendo-se atingido uma percentagem 
de viaturas eletrificadas de cerca de 17%

Frota Limpa

Projeto Campus e-Mobility

70%
Combustíveis fósseis
30%
Energia elétrica

100%
Energia
elétrica

100%
Combustíveis 
fósseis

�;2020� �2025;��2020;2025�
Nota: % consumo total da frota de direção Brisa

100 65%

1

52
52m€

1

2 1
100m€

Pontos de carga
Viaturas eletrificadas

Viatura GNR

PCVE
(Posto de carregamento 
de veículo elétrico)

Centro Operacional de Leiria

Centro Operacional de Carcavelos

Investimento

Viatura Assistência 
Rodoviária:

Sistemas Gestão 
de carregamentos  
& balanceamento 
de cargas

Protocolo de 
manutenção BGI

Investimento

Eletrificação da Frota Operacional

Serviços gerais e operação das portagens:

Projeto piloto Hybrid Bet

Eletrificação da frota de direção

Projeto Campus Brisa e-Mobillity: substituição das viaturas 
de direção, por viaturas plug-in híbridas ou elétricas, que 
representam cerca de 20% da frota Brisa.

44%

Academia de condução Brisa: preparação de ação de 
formação dedicada à mobilidade elétrica, a realizar em 
2022 a todos os colaboradores condutores de viaturas  
elétricas e plug-in hybrid.

  |     |   



DESEMPENHO DA BRISA  

RELATÓRIO INTEGRADO 2021

01
02

03
04

05

88

PRINCIPAIS INDICADORES

O trabalho desenvolvido na melhoria dos sistemas de recolha 
e tratamento de informação de suporte à gestão ambiental 
centraliza todos os indicadores, tornando possível acompanhar 
o seu desempenho e apoiar o respetivo reporte anual.

Foram definidos e aprovados objetivos operacionais para as 
empresas de suporte, os quais foram integrados no Planeamento 
e Orçamento de 2021.

Constituição de um workstream específico sobre o tema “Gestão 
de Resíduos & Economia Circular”, cujo trabalho teve início no 
último trimestre de 2021. Através desta iniciativa pretende-se 
promover uma gestão de resíduos mais eficiente e sustentável 
na atividade da Brisa.

Constituição de um workstream específico sobre o tema “Gestão 
de Água & Efluentes”, cujo trabalho teve início no último trimestre 
de 2021. Através desta iniciativa pretende-se aumentar 
substancialmente a eficiência do uso da água em todas as unidades 
de negócio.

Gestão de Resíduos & Economia Circular

Gestão de Águas & Efluentes

alcançar uma gestão transversal e integrada de resíduos

incrementar a circularidade dos resíduos

rever os atuais indicadores de desempenho

assegurar consumos sustentáveis

promover a reutilização da água

Objetivos de redução

Consumo de eletricidade: 17% até 2028

Consumo de combustível: 54% até 2028

Consumo de energia: 34% até 2028

Consumo de água: 3% até 2025

Produção de resíduos: implementação de plano 
de ação

A energia consumida no Grupo Brisa está associada aos consumos 
agregados de combustível e eletricidade, que a seguir se 
apresentam.

Durante o ano registou-se uma redução do consumo de 
combustível (composição da frota móvel e geradores) em cerca 
de 3% face a 2020. Se compararmos o consumo de 2021 com os 
consumos observados em anos anteriores à pandemia causada 
pela COVID-19, verifica-se um decréscimo substancial (entre 
cerca de 13-16%).

Efetivamente os dois últimos anos de atividade foram 
influenciados pela redução da atividade associada à operação, 
como consequência da pandemia e das respetivas medidas de 
confinamento adotadas.

Em 2021 verificou-se um ligeiro aumento no consumo de 
eletricidade face a 2020 (cerca de 1,6%).

Consumo de Combustível 
(103 GJ)

90,3

2018

92,9

2019

80,5

2020

78,3

2021

Ano referência: 2019

Consumo de Energia
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Consumo de Eletricidade 
(103 GJ)

Nota: os valores relativos aos anos 2018 a 2020 foram retificados (ver conteúdo do indicador GRI 302-1 no Anexo 1)

2018 2019 2020 2021

107,2 100,5 100,3 102,0

Para este consumo global contribuiu também a geração de energia 
renovável, proveniente dos painéis solares fotovoltaicos instalados 
em 2020 nos Centros Operacionais da BCR e nos Centros de 
Inspeção da Controlauto. A produção de energia solar para auto-
consumo em 2021 foi de 870 GJ, correspondente a 1% do consumo 
global de eletricidade. Se considerarmos apenas o consumo de 
eletricidade com origem na rede elétrica, o consumo manteve-se 
praticamente inalterado, com uma variação de 0,8% face a 2020.

Durante o ano 2021 prosseguiu-se com a implementação do 
Plano de Racionalização do Consumo de Energia (PRCE), que 
permitiu continuar a tendência de otimização do consumo de 
energia face aos anos anteriores, através de uma gestão mais 
eficiente e inteligente dos consumos, bem como do investimento 
em equipamentos mais eficientes.

Face ao exposto, em 2021, as atividades da Brisa foram 
responsáveis pelo consumo de 180.219 GJ de energia, de acordo 
com o seguinte:

A energia combinada dos consumos de eletricidade e de 
combustível registou uma redução de cerca de 0,3% face a 2020. 
A principal contribuição é do consumo em eletricidade, que 
representou cerca de 59% do consumo total de energia.

Energia Consumida 
(103 GJ)

Nota: os valores relativos à eletricidade dos anos 2018 a 2020 foram retificados  
(ver conteúdo dos indicadores GRI 302-1 e GRI 305-2 no Anexo 1)

2018 2019 2020 2021

107,2 100,5
100,3 102,0

90,3 92,9 80,5 78,2

Combustível Eletricidade

A metodologia seguida pela Brisa para reporte das emissões 
de Gases com Efeito de Estufa (GEE) segue o referencial The 
GHG Protocol, o qual classifica as emissões de GEE em diretas  
e indiretas e define três âmbitos de contabilização: os âmbitos 
1 e 2 (de reporte obrigatório) e o âmbito 3 de reporte opcional.

Para o inventário de emissões de GEE, a Brisa tem contabilizado 
e reportado as seguintes fontes de emissão, por âmbito:

Emissões de GEE

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).

As emissões combinadas dos consumos de combustível e de 
eletricidade, após um período de tendência decrescente, sofreram 
durante o ano um aumento de cerca de 4%.

Emissões GEE A1+A2  
(MB) (103 tCO2e)

Nota: O reporte dos resultados agregados (âmbito1+âmbito2) utiliza o market-based method para refletir  
a intensidade carbónica da eletricidade que a Brisa escolheu adquirir (ver indicadores GRI 305-1 e 305- 2)

2018 2019 2020 2021

10,01
7,70

5,54 5,82

6,43 6,61
5,71 5,90

Âmbito 1 Âmbito 2 (MB)

Comparando as emissões de 2021 com as observadas no período 
pré-pandemia da COVID-19, regista-se um decréscimo. Sobre 
este aspeto, importa referir que, no caso do consumo de energia 
associado aos combustíveis que reduziu cerca de 3% face a 2020, 
as respetivas emissões de âmbito 1 sofreram um agravamento 
de 3%, em virtude do agravamento dos respetivos fatores de 
emissão utilizados (ver GRI 305-1).

Para além do reporte das emissões de âmbitos 1 e 2, a Brisa 
tem como objetivo para 2022 ter um inventário completo de 
emissões GEE, incluindo as emissões associadas à cadeia de valor 
da empresa (âmbito 3).

Neste seguimento, a Brisa identificou e priorizou as categorias de 
emissões de âmbito 3 a incluir, de forma faseada, no inventário. 

197,5
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Para o atual período de reporte a Brisa quantificou já algumas  
das categorias de âmbito 3, que representaram um total de  
4 316 tCO2e, nomeadamente:

O consumo agregado das emissões de âmbitos 1 e 2 representam 
73% do atual inventário de emissões de GEE.

Adicionalmente às três categorias de emissão de âmbito 3 acima 
indicadas, a Brisa contabilizou as emissões associadas ao tráfego da 
concessão principal (BCR). Estas emissões estão fora da minimum 
boundary definida pelo The GHG Protocol para esta categoria de 
âmbito 3, sendo por isso de contabilização opcional. No entanto, 
atendendo à sua relevância, a Brisa optou pela sua contabilização.

C3
Energia (exceto âmbito 1 e 2)
3 586 tCO2e

C5
Produção de resíduos
155 tCO2e

C15
Investimentos em participadas
575 tCO2e

C11
Uso de produtos (tráfego AE)
1 984 856 tCO2e

No período em análise verificou-se uma redução de cerca de 4% 
no consumo de água captada, face ao período homólogo.

Durante o ano, as atividades da Brisa foram responsáveis pela 
produção de 1 708 toneladas de resíduos, cerca de 2% a mais 
face a 2020.

O consumo em 2021 foi diretamente influenciado pelo aumento do 
número de unidades Colibri que passaram a integrar o âmbito de 
reporte. Se não considerarmos o aumento do consumo associado 
às áreas de serviço, a captação de água teria uma redução de 
cerca de 12%.

Em relação à origem da água, 43% tem origem em captações 
subterrâneas e 57% na rede de abastecimento público.

Consumo de Água Captada

Gestão de Resíduos

Captação de Água  
103 m3

Nota: a BAS passou a integrar o âmbito de consolidação do indicador (ver conteúdo do GRI 303-3 no Anexo 1)

Adicional resultante atividade BASConsumo Grupo Brisa

2018 2019 2020 2021

104,0 113,0 9,9 18,3
100,9

88,4

Produção de Resíduos
(ton)

Resíduos de terceiros abandonados em área de concessão

Resíduos atividade sireta Brisa

2018 2019 2020 2021

2 282

1 592
263

1 676
1 445

O aumento verificado em 2021, decorre exclusivamente de 
eventos excecionais como a limpeza de resíduos abandonados 
por terceiros em áreas da concessão, os quais representaram 
15% da quantidade de resíduos escoada. Se não incluirmos estes 
resíduos na análise, verifica-se uma redução de cerca de 14% na 
quantidade de resíduos face ao período homólogo.

Em 2021, a taxa de valorização de resíduos foi de 65%. Esta taxa 
de valorização resultou dos acontecimentos pontuais descritos, na 
medida em que os resíduos foram maioritariamente encaminhados 
para eliminação devido às suas caraterísticas (cerca de 81%). A 
taxa de valorização recalculada é de 73%, que representa uma 
melhoria de 3 p.p. face a 2020.

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.

110,8 106,7

1 708
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A monitorização dos atropelamentos de fauna realizada ao longo do ano 2021, em toda a rede concessionada à Brisa, permitiu verificar 
que nos sublanços que atravessam áreas incluídas na Rede Natura 2000 não foram detetados atropelamentos de espécies com o estatuto 
de ameaçadas.

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 ao longo de 2021, a área de habitats protegidos ou recuperados totalizou 92 436 m2.

Na sequência do objetivo estratégico aprovado no âmbito da agenda da Sustentabilidade - assegurar a recuperação e regeneração da 
biodiversidade e dos ecossistemas, a Brisa tem como objetivo para 2022 definir uma estratégia de médio prazo (2022-2030) para a 
biodiversidade, capital natural e serviço dos ecossistemas.

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

Os Planos Gerais de Monitorização do Ambiente (PGMA) 
abrangeram, em 2021, uma extensão total de cerca de 645km:

Conhecer a relação 
de impactes e 
dependências,  
com a biodiversidade  
e os serviços dos 
ecossistemas

Identificar 
prioridades  
de atuação para 
proteger e/ou restaurar 
os ecossistemas  
até 2030

Definir indicadores 
de monitorização 
para medição do 
progresso e reporting, 
em alinhamento com  
os atuais planos, 
estratégias e iniciativas 
nacionais e 
internacionais

Estabelecer uma 
estratégia efetiva 
de impacte 
positivo na 
natureza até 2030

Principais objetivos para a transição rumo a uma atividade Nature Positive
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Concretamente o esforço de amostragem subjacente à execução 
dos PGMA durante o ano 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, e de acordo com a legislação em vigor, em 2021 
foi iniciada a elaboração de 11 Mapas Estratégicos de Ruído, 
que serão entregues na Agência Portuguesa do Ambiente no 1º 
trimestre de 2022, abrangendo uma extensão total de 802 km 
da Concessão BCR (ver GRI 413-2 no Anexo 1).

Águas Subterrâneas

Águas Superficiais

Ruído

Qualidade do Ar

Ecossistemas

160

419

67

296

Colheitas

Colheitas

Ensaios

Semanas de Amostragem
(37 locais x 8 semanas)

Monitorização da fauna
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ESTRUTURA ACIONISTA, ORGANIZAÇÃO 
E GOVERNO DA SOCIEDADE

5.1

A BRISA, APESAR DA SUA QUALIDADE 
DE SOCIEDADE NÃO COTADA, TEM COMO 
REFERÊNCIA O CÓDIGO DE GOVERNO 
SOCIETÁRIO DO IPCG, ADOPTANDO-O NA 
MEDIDA DAS ESPECIFICIDADES QUE LHE 
SÃO INERENTES.

2. Não existem restrições à livre transmissão das ações 
representativas do capital social da BRISA.

3. A Sociedade não tem ações próprias.

4. Não existem acordos de que a Sociedade seja parte e 
que cessem ou entrem em vigor, em caso de mudança 
de controlo da Sociedade.

5. Não existem quaisquer medidas defensivas, 
nomeadamente limitação do número de votos a exercer 
por qualquer acionista.

6. A Sociedade não tem conhecimento de qualquer acordo 
parassocial, que possa conduzir a restrições em matéria 
de transmissão de ações ou direitos de voto.

II. 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS

7. Os detentores de participações qualificadas no capital 
social da Sociedade, de acordo com a lista de presenças da 

A. ESTRUTURA ACIONISTA
I. 

ESTRUTURA DE CAPITAL
 
1. A BRISA é uma sociedade anónima com o capital social de 
€5 526 473,86 (cinco milhões quinhentos vinte seis mil 
quatrocentos e setenta e três euros e oitenta e seis cêntimos), 
representado por 552 647 386 (quinhentos e cinquenta  
e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos  
e oitenta e seis) ações nominativas, com o valor nominal de 
um cêntimo de euro cada, não estando admitidas à negociação 
em mercado regulamentado.

8. Os membros dos órgãos sociais da BRISA, não detêm 
ações ou obrigações Sociedade.

9. O órgão de administração não tem poderes especiais, 
designadamente no que respeita a deliberações de 
aumento de capital.

10. Não existem relações significativas de natureza 
comercial entre os titulares de participações qualificadas 
e a Sociedade.

Assembleia Geral realizada no dia 2 de dezembro de 2021, são 
os seguintes: 

Rubicone BidCo S.A.

José de Mello Investimentos, SGPS, S.A.

TITULAR

Estrutura acionista

Nº
de ações

% capital e 
direitos de 

voto

448 262 945
92 475 815

81,1
16,7 

 |  
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B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
I. 

ASSEMBLEIA GERAL
 

a) Composição da mesa da assembleia geral

11. A mesa da assembleia geral eleita para o mandato 2020-2022 
tendo como Presidente Francisco de Sousa da Câmara, e Tiago 
Severim de Melo Alves dos Santos como Secretário.

b) Exercício do direito de voto

12. Não existem categorias especiais de ações, quaisquer regras 
estatutárias de limitação do exercício dos direitos de voto por 
qualquer acionista, independentemente do número de ações que 
possa deter.

13. Não existem quaisquer limitações ao exercício dos direitos de 
voto.

14. Estatutariamente, não existem quaisquer deliberações que 
tenham que ser votadas por maiorias, superiores às legalmente 
previstas.

II. 
ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO

 
a) Composição

15. O modelo de Governo societário adotado é o de Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal.

16. A escolha e eleição dos membros dos órgãos sociais, nos 
termos previstos no Código das Sociedades Comerciais, é da 
exclusiva competência da Assembleia Geral. 

17. Nos termos estatutariamente definidos, o Conselho de 
Administração é composto por onze membros, com um mandato 
de três anos. O mandato actualmente em curso é o de 2020-2022. 

A composição do Conselho de Administração é a seguinte*: 

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

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

Conselho de Administração:

Neste quadro, ao nível do Conselho de Administração, a lei consagra 
um regime de solidariedade e de responsabilidade mútua, sem 
exceção, entre todos os seus membros. No entanto, e sem 
prejuízo desse regime de solidariedade, é por demais evidente  
a vantagem em que os órgãos de administração sejam compostos 
por membros executivos e não executivos, uma vez que estes 
últimos, por não estarem tão assoberbados e comprometidos com 
a gestão direta e diária, poderão ter uma visão mais abrangente 
e menos comprometida com as situações concretas do dia-a-
dia, estando, assim, numa situação privilegiada para contribuir 
de forma construtiva para a análise e definição estratégica e no 
acompanhamento da atividade das sociedades, identificando 
eventuais falhas, sugerindo alterações e melhorias, ou mesmo, 
soluções alternativas.

Os administradores não executivos podem solicitar todos os 
esclarecimentos que entenderem e têm acesso a toda a informação 
que pretendam, nomeadamente às atas da comissão executiva e 
ordens de trabalhos e demais documentos, quer individualmente, 
quer no âmbito dos trabalhos desenvolvidos conjuntamente com 
outros administradores. As reuniões do conselho de administração 
são marcadas e preparadas com antecedência, e atempadamente 
disponibilizada documentação referente às matérias constantes da 
respectiva ordem de trabalhos, no sentido de assegurar a todos 
os membros do Conselho de Administração as condições para o 
exercício das suas funções de forma informada e independente. 
Durante o exercício de 2021, os administradores não executivos, 
participaram activamente nas reuniões quer do Conselho de 
Administração, quer dos Comités.

Para além da Comissão Executiva constituída no seio do Conselho 
de Administração, existem três outras comissões, a saber: Comité 
de Auditoria, Comité de Inovação e Comité ESG.

Nos termos dos estatutos, o Conselho de Administração é composto 
por onze membros, dos quais cinco integram a Comissão Executiva. 
Neste momento o décimo primeiro membro renunciou, não se 
tendo ainda procedido à cooptação para a substituição desta vaga. 
Nos termos estatutariamente definidos, as reuniões do Conselho 
de Administração têm uma periodicidade tendencialmente 
mensal. A gestão executiva da Sociedade está atribuída à Comissão 
Executiva. De acordo com o modelo governativo adoptado na Brisa, 

Presidente
Vasco Maria Guimarães José de Mello

CEO
António de Magalhães Pires de Lima

CFO
Daniel Alexandre Miguel Amaral

CDO
Eduardo António da Costa Ramos

COO
Manuel Rebelo Teixeira Melo Ramos

CTO
Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha

Vogais
Johannes Wilhelmus Ruisbroek

Carlo Maddalena

Emmanuel Lejay

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes

* Feriel Hind Feghoul renunciou ao cargo de vogal do Conselho de Administração a 10 de 
dezembro de 2021, não se tendo ainda procedido a qualquer cooptação para a substituir.
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o Presidente do Conselho de Administração não é Presidente da 
Comissão Executiva.

Nestes termos, o Conselho de Administração, em conclusão ao seu 
exercício anual de avaliação interna, faz uma apreciação positiva 
desta sua organização e funcionamento, por considerar que, face 
à atividade desenvolvida pela sociedade, a sua estrutura acionista 
e a experiência já adquirida, este é o sistema mais adequado para 
assegurar o governo da sociedade de forma eficiente e transparente, 
de modo a criar valor para todos os acionistas e demais partes 
interessadas. 

18. A Comissão Executiva é composta por António de Magalhães 
Pires de Lima, Presidente e pelos vogais Daniel Alexandre Miguel 
Amaral, Eduardo António da Costa Ramos, Manuel Rebelo 
Teixeira Melo Ramos e Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha. 
Os pelouros na Comissão Executiva estão distribuídos de acordo 
com o Organograma apresentado.

19. Qualificações e demais elementos curriculares dos membros do 
órgão de administração, bem como os cargos sociais que atualmente 
desempenham podem ser consultados no anexo  na página 144.

20. Com exceção de António de Magalhães Pires de Lima e de 
Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha, e de Eduardo António 
da Costa Ramos e Manuel Rebelo Teixeira Melo Ramos, que no 
entanto são quadros superiores da Sociedade, todos os restantes 
membros do Conselho de Administração estão relacionados com 
os accionistas de referência da Sociedade.

21. No Organograma seguinte.

António Pires de Lima Daniel Amaral Eduardo Ramos Manuel Melo Ramos Marta Sousa Uva

Coordenação Geral 
da Comissão Executiva

Direção de Sustentabilidade 
e Comunicação  

Direção de Planeamento 
e Estratégia

Direção Jurídica

Direção de Recursos
Humanos

Direção Financeira

Concessão Litoral 
Centro

Concessão Baixo Tejo

M&A

Direção Administrativa

Direção de Auditoria, 
Organização e Qualidade

Direção de Marketing

ATOBE – MOBILITY 
TECHNOLOGY

A-to-Be USA

Direção de Redes 
e Sistemas

Direção de Desenvolvimento 
de Negócios

Via Verde Portugal

Via Verde Serviços

Controlauto – Controlo Técnico 
Automóvel

Via Verde Connected Cars

Via Verde Carsharing

Concessão Brisa

Concessão Autoestradas 
do Atlântico

Brisa Áreas de Serviço

Brisa O&M

Brisa Gestão de 
Infraestruturas

Concessão Litoral Oeste

UNIDADES DE NEGÓCIO
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b) Funcionamento

22. Os regulamentos do Conselho de Administração e da Comissão 
Executiva não estão disponíveis no site da Empresa.

23. Durante o exercício de 2021, realizaram-se 53 reuniões da 
Comissão Executiva e 10 reuniões do Conselho de Administração, 
tendo a média de participação de todos os seus membros sido 
superior a 90%.

24. A avaliação do desempenho dos membros da Comissão 
Executiva é realizada pelo Conselho de Administração, pela 
Comissão de Vencimentos e pela Assembleia Geral. Relativamente 
à avaliação do desempenho da Comissão Executiva a assembleia 
geral anual de 2021 aprovou a declaração da Comissão de 
Vencimentos que determina que a remuneração variável, a 
atribuir exclusivamente aos membros executivos do conselho de 
administração deverá ter como objetivo recompensar o respetivo 
desempenho:

I. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do órgão de administração devem desempenhar 
as suas funções de forma diligente e criteriosa, no interesse da 
Sociedade, tendo em conta os interesses dos seus acionistas, 
colaboradores e demais “stakeholders”.

É do interesse da Sociedade e dos seus acionistas criar as condições 
e os incentivos adequados, mobilizadores do bom desempenho 
de funções por parte do Conselho de Administração, de acordo 
com os critérios acima referidos. 

Nesta perspetiva, a remuneração constitui um instrumento 
de gestão essencial para o enquadramento e motivação do 
desempenho dos dirigentes ao nível das empresas.

A definição e aplicação dos critérios subjacentes à fixação das 
remunerações dos Administradores, cometida à Comissão de 
Remunerações, deve deste modo ser coerente e homogénea, 
levando, por um lado, em linha de conta o nível de remunerações 
atualmente praticado em empresas europeias congéneres, e 
por outro, o grau de cumprimento dos objetivos estratégicos 
definidos para a empresa, a criação de valor para os acionistas 
e a conjuntura económica.

a) Presidente do Conselho de Administração

O Presidente do Conselho de Administração terá direito a uma 
remuneração fixa, que será determinada pela Comissão de 
Remunerações.

b) Comissão Executiva

A remuneração dos membros da Comissão Executiva deverá 
contemplar uma componente fixa que visa, no quadro das respetivas 
competências e responsabilidades, remunerar adequadamente o 
esforço e trabalho desenvolvido por estes administradores ao 
longo de cada exercício do respetivo mandato, e uma componente 
variável a ser atribuída aos membros executivos com o objetivo 
de os recompensar pelo desempenho da Sociedade, premiando, 

“A Comissão de Remunerações da BRISA Auto-Estradas de 
Portugal, S.A. (a “Sociedade” ou “Brisa”) vem submeter 
à aprovação da Assembleia Geral, a seguinte declaração 
sobre a política de remunerações dos respetivos órgãos 
de administração e de fiscalização:

entre outros aspetos, o aumento de eficiência e produtividade e a 
criação de valor a longo termo para a Sociedade e seus acionistas 
e, ao mesmo tempo, alinhar os seus interesses com os interesses 
de sustentabilidade da sociedade em ciclos de mais longo prazo. 
Este alinhamento será garantido, designadamente, através da 
repercussão no cálculo da remuneração variável da performance 
operacional e financeira da companhia em cada exercício, da 
qualidade intrínseca dos resultados (recorrentes e extraordinários) 
apresentados, tendo em consideração o posicionamento da Brisa 
nos mercados em que atua, a expetativa de evolução do negócio 
a médio e longo prazo.

Para este efeito, a avaliação da performance operacional e financeira 
da companhia terá em conta, entre outros aspetos, os custos 
operacionais (operating costs), EBITDA – CAPEX e níveis de caixa 
(dinheiro disponível para distribuição e/ou investimentos). O cálculo 
da remuneração variável terá ainda em conta os objetivos de 
Environmental, Social and Governance (ESG) e outras iniciativas 
que venham a ser aprovadas pela Comissão de Remunerações.
50% da remuneração variável é paga após o encerramento de 
cada exercício e logo que apurados os respetivos resultados, sendo  
a parte remanescente diferida por um período de três anos, ficando 
o seu pagamento dependente da continuação do desempenho 
positivo da Brisa ao longo desse período, com vista a potenciar  
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a maximização da performance a longo prazo e a prossecução de 
objetivos estratégicos e estruturais da empresa e a desincentivar 
a assunção excessiva de risco. 

Os membros da Comissão Executiva terão direito a um complemento 
de reforma no valor de 15% da remuneração fixa.

Os membros da Comissão Executiva terão ainda direito aos fringe 
benefits atualmente em vigor para os administradores executivos, 
nomeadamente viatura e telemóvel.

II. ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO (CONSELHO FISCAL)

No que se refere ao órgão de fiscalização, atento o disposto no art.º 
422.º-A, em conjugação com o disposto no n.º 1 do art.º 399.º, 
ambos do Código das Sociedades Comerciais, a remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal deve consistir numa quantia fixa, 
que deverá ser determinada tendo em conta a complexidade 
e responsabilidade das funções desempenhadas, as práticas  
e condições remuneratórias normais para o desempenho de funções 
semelhantes e, bem assim, a situação económica da empresa.”

25. A avaliação do desempenho dos administradores executivos 
é realizada com base nos critérios acima referidos.

26. Os cargos sociais desempenhados pelos membros do Conselho 
de Administração constam do Anexo, página 144.

c) Comissões no seio do órgão de administração ou supervisão 
e administradores delegados

27. Para além da Comissão Executiva, o Conselho de Administração, 
criou em novembro de 2020, três comités com competências 
em matéria de Auditoria, do Ambiente, Segurança e Governo 
Societário, e da Inovação. Estas comissões, para além de membros 
do Conselho de Administração, integram igualmente especialistas 
nas respetivas áreas de responsabilidade.

A Comissão Executiva é composta por, António de Magalhães Pires 
de Lima, Presidente, e Daniel Alexandre Miguel Amaral (CFO), 
Eduardo António da Costa Ramos (CDO), Manuel Rebelo Teixeira 
Melo Ramos (COO) e Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha (CTO).

O Comité de Auditoria é composto por Vasco Maria Guimarães 
José de Mello, Presidente e por Daniel Amaral,  Johannes Wilhelmus 
Ruisbroek, Carlo Maddalena e Emmanuel Lejay como membros.

O Comité de Inovação é composto por Eduardo António da Costa 
Ramos, Presidente e Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha, Piet 
Coelewij, Sandro do Nascimento Rodrigues e João Mil-Homens 
como membros.

O Comité ESG é composto por Manuel Melo Ramos, Presidente e 
Jeroen de Hass, Roman Wyss e Miguel Pacheco como membros, do 
centro Corporativo da BRISA, o responsável da Sustentabilidade, 
o responsável de Recursos Humanos, o responsável da Direção 
Financeira, o Secretário da Sociedade, os responsáveis da BRISA 
O&M, BRISA Gestão de Infraestruturas, BRISA Áreas de Serviço  
e Controlauto, tendo ainda como observadores António Pires de 
Lima e Marta Sousa Uva.

28. A Comissão Executiva é composta por, António de Magalhães 
Pires de Lima, Presidente, e Daniel Alexandre Miguel Amaral (CFO), 
Eduardo António da Costa Ramos (CDO), Manuel Rebelo Teixeira 
Melo Ramos (COO) e Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha 
(CTO).A gestão executiva da Sociedade está atribuída à Comissão 
Executiva. Como já assinalado anteriormente, de acordo com  
o modelo governativo atualmente adoptado na Brisa, o Presidente 
do Conselho de Administração não é o Presidente da Comissão 
Executiva.

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

Nesta medida, são conferidos à Comissão Executiva os poderes 
necessários para levar a cabo todas as ações necessárias à:  

[i] Implementar as políticas, estratégias e planos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Sociedade;

[ii] Assegurar que todas as acções são adoptadas de modo 
a que todos os objectivos estabelecidos pelo Conselho de 
Administração sejam atingidos ou ultrapassados;

[iii] Estabelecer um sistema de informação de gestão 
que permita assegurar um reporte preciso e atempado 
da actividade desenvolvida, num formato e com o 
conteúdo razoavelmente determinado pelo Conselho 
de Administração.

[A] Elaboração do Orçamento bianual e de um Plano 
de Negócios por períodos de cinco anos, a submeter à 
aprovação do Conselho de Administração;

[B] Celebração de quaisquer contratos, assunção ou 
extinção de responsabilidades, aquisições ou alienações 
de quaisquer activos, incluindo participações noutras 
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sociedades, sempre que os valores estimados não sejam 
superiores, numa base anual, individual ou agregada, 
(i) a € 20 000 000 (vinte milhões de euros) se não 
estiver orçamentada no exercício em causa, ou (ii) a € 
125 000 000 (cento e vinte cinco milhões de euros), se 
estiver orçamentada no exercício em causa, incluindo 
quaisquer modificações, alterações ou variações a 
quaisquer desses contratos e acordos existentes, desde 
que quaisquer desses tais contratos ou transacções 
de qualquer natureza ou forma jurídica, assunção 
ou extinção de responsabilidades, ou aquisições ou 
alienações de quaisquer activos não sejam qualificados 
como uma transacção entre partes relacionadas, i.e. 
que não seja entre a Sociedade ou uma subsidiária da 
Sociedade (subsidiária tendo, para efeitos da presente 
deliberação, o significado previsto na alínea c) do número 
4 do artigo décimo segundo dos estatutos da Sociedade 
(“Subsidiária”)) e qualquer uma das entidades referidas 
na alínea m) do número 1 do artigo décimo oitavo dos 
estatutos da Sociedade;

[C] Celebração de quaisquer empréstimos, financiamentos, 
obrigações, valores mobiliários representativos de 
dívida, papel comercial e todas as outras formas de 
financiamento por terceiros, incluindo emissão de 
garantias ou garantias stand-by até ao montante de (i) 
€ 20 000 000 (vinte milhões de euros) numa base anual 
e agregada se não estiver orçamentada no exercício 
em causa, ou (ii) de € 125 000 000 (cento e vinte cinco 
milhões de euros) numa base individual, se estiver 
orçamentada no exercício em causa, incluindo quaisquer 
modificações, alterações ou variações a quaisquer desses 
contratos ou acordos existente, os quais, para clarificação, 
incluirão reembolsos antecipados de dívida, desde que 
(i) quaisquer desses contratos, assunção ou extinção de 
responsabilidades não sejam qualificados como uma 
transacção entre partes relacionadas, i.e. que não seja 
entre a Sociedade ou uma Subsidiária e qualquer uma 
das entidades referidas na alínea m) do número 1 do 
artigo décimo oitavo dos estatutos da Sociedade e (ii) 
quaisquer dos referidos actos não sejam contraditórios 
com a política de endividamento da Sociedade;

[D] Abertura, recepção e operação de contas bancárias e outras 
contas e assinatura, endosso, circulação, extensão, emissão, 
desconto, negociação, pagamento, aceitação, cobrança, recepção, 
prolongamento e/ou contestação de cheques ou outras ordens de 
pagamento, ou outros títulos negociáveis e documentos de crédito 
dentro dos limites estabelecidos no parágrafo C) supra e desde 
que as restantes condições aí previstas também se verifiquem;

[E] Monitorização contínua da performance e disponibilização 
de relatórios de performance ao Conselho de Administração, 
mediante solicitação;

[F] Definição do organigrama interno de organização laboral, 
incluindo a definição de tarefas a serem atribuídas às várias categorias 
do pessoal, e contratação e despedimento de funcionários desde 
que as responsabilidades daí emergentes se situem dentro dos 
limites estabelecidos no parágrafo B) supra e desde que as restantes 
condições aí previstas também se verifiquem;

[G] Qualquer das matérias referidas nas alíneas anteriores 
relativamente a qualquer uma das subsidiárias da Sociedade 
e reencaminhadas à Sociedade pelos respectivos órgãos de 
administração; e

[H] Com excepção das matérias que não podem, nos termos da 
lei ou dos Estatutos da Sociedade, ser delegadas pelo Conselho 
de Administração na Comissão Executiva, praticar todas as acções 
que considere adequadas ou convenientes para levar a cabo  
a gestão corrente da Sociedade e das Subsidiárias, implementando 
o Plano de Negócios e o Orçamento aprovados pelo Conselho 
de Administração.

Os administradores não executivos podem solicitar todos 
os esclarecimentos que entenderem e têm acesso a toda  
a informação que pretendam, nomeadamente às atas da Comissão 
Executiva e ordens de trabalhos, quer individualmente, quer no 
âmbito dos trabalhos desenvolvidos conjuntamente com outros 
administradores. As reuniões do Conselho de Administração são 
marcadas e preparadas com antecedência, e atempadamente 
disponibilizada documentação referente às matérias constantes da 
respectiva ordem de trabalhos, no sentido de assegurar a todos os 

membros do Conselho de Administração as condições para o exercício 
das suas funções de forma informada e independente. Durante  
o exercício de 2021, os administradores não executivos, participaram 
activamente nas reuniões do Conselho de Administração.

29. O Comité de Auditoria é composto por Vasco Maria Guimarães 
José de Mello, Presidente, Daniel Amaral, Johannes Wilhelmus 
Ruisbroek, Carlo Maddalena e Emmanuel Lejay.

O Comité de Inovação é composto por Eduardo António da Costa 
Ramos, Presidente, Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha, Piet 
Coelewij, Sandro do Nascimento Rodrigues e João Mil-Homens.

O Comité ESG é composto por Manuel Melo Ramos, Presidente, 
Jeroen de Hass, Roman Wyss, Miguel Pacheco, do centro Corporativo 
da BRISA, o responsável da sustentabilidade, o responsável de 
recursos humanos, o responsável da área financeira, o Secretário 
da Sociedade, os responsáveis pela BRISA O&M, BRISA Gestão 
de Infraestruturas, BRISA Áreas de Serviço e Controlauto, tendo 
ainda como observadores António Pires de Lima e Marta Sousa.
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32. Todos os membros do Conselho Fiscal são independentes, 
no sentido de não serem titulares, nem actuarem em nome ou 
por conta de titulares de ações da Sociedade.

33. Francisco Xavier Alves, tem o Curso Superior de Finanças, do 
ISCEF, sendo Revisor Oficial de Contas. Tem desenvolvido a 
atividade de coordenação de trabalhos de auditoria financeira, 
projetos de reestruturação empresarial e consultadoria no 
domínio da gestão e organização. 

Joaquim Patrício da Silva é licenciado em Finanças pelo ISCEF, 
exercendo desde 1979 a atividade de Revisor Oficial de Contas.

Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro, Licenciado em gestão de 
Empresas pela Universidade Livre de Lisboa, tem desempenhado 
funções de gestão de topo em diversas áreas.

b) Funcionamento

34. O regulamento do Conselho Fiscal não está disponível no site 
da Empresa.

35. No exercício de 2021 o Conselho Fiscal reuniu nove vezes, 
com uma assiduidade de 100% dos seus membros.

36. Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro é vogal do Conselho 
de Administração da MGI Capital, S.A., da MGI Capital Sistemas 
de Gestão, S.A., da MGIGP – Gestão de Activos, S.A., da EFACEC 
Sistemas Espanha, SLU, da EFACEC Brasil, LTDA, da SESCO-EFACEC 
Sdn. Bhd, da MDADOS, S.A. e da TECNOCAPIAT; SGPS, S.A., 
Presidente do Conselho de Administração da ATM-Assistência 
Total em Manutenção, S.A., da GEM Invest, S.A., manager da 
BEZMER Energy OOD, da RUJITZA Wind e Secretário da MEPPEN 
Business, SL.

José Duarte Assunção Dias desempenha as funções de Presidente 
do Conselho Fiscal da Santander Totta, SGPS, SA e da Gamma – 
Sociedade de Titularização de Créditos, SA, desde 2016, bem 
como da Aegon Santander Portugal Vida – Cª de Seguros de Vida, 
SA e da Aegon Santander Portugal Não Vida – Cª de Seguros, SA, 
desde 2014.

III. 
FISCALIZAÇÃO

 
a) Composição

30. O órgão de fiscalização da Sociedade, de acordo com o modelo 
de governo societário adotado, é o Conselho Fiscal.

31. A composição do Conselho Fiscal é a seguinte:

O mandato do Conselho Fiscal é de 3 anos, estando em curso o 
mandato de 2020-2022. O Conselho Fiscal é composto por um 
presidente e dois vogais efectivos, havendo ainda um revisor oficial 
de contas externo. Os membros do Conselho Fiscal iniciaram 
funções no mandato 2008/2010, com excepção de Miguel Maria 
Pereira Vilardebó Loureiro, que iniciou funções no presente 
mandato.

Presidente
Francisco Xavier Alves 

Vogais
Joaquim Patrício da Silva
Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro

Vogal Suplente
Diogo da Gama Lobo Salema da Costa

Revisor Oficial de Contas Externo
Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC 
nº 74, representado por José Duarte 
Assunção Dias ROC nº 513

Revisor Oficial de Contas Externo suplente
José Luís Areal Alves da Cunha, Revisor 
Oficial de Contas nº 585, com escritório na 
Rua Américo Durão, 6-8º Esqº, 1900 – 064 
Lisboa

c) Competência e funções

37. A contratação de serviços adicionais ao Revisor Oficial de 
Contas, é submetida à aprovação prévia por parte do Conselho 
Fiscal. Para esse efeito, a direção financeira da BRISA elabora uma 
nota informativa dirigida ao presidente de Conselho Fiscal, 
identificando o serviço que se pretende contratar, as condições 
de contratação e os motivos que em seu entender justificam tal 
contratação, para então o Conselho Fiscal se pronunciar.

38. Não aplicável.

IV. 
REVISOR OFICIAL DE CONTAS

39. O Revisor Oficial de Contas Externo é Alves da Cunha,  
A. Dias & Associados, SROC nº 74, representado por Dr. José Duarte 
Assunção Dias ROC nº 513, desempenhando as actuais funções 
desde 2008. Não presta quaisquer outros serviços à Sociedade.

40. Desempenha as actuais funções desde 2008.

41. Não presta quaisquer outros serviços à Sociedade.
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V. 
AUDITOR EXTERNO

42. O Auditor Externo da Sociedade é a Pricewaterhousecoopers 
& Associados, SROC, Lda.(“PwC”), inscrita na CMVM sob  
o nº 20161485, representada pelo Dr. Rui Jorge dos Anjos Duarte, 
ROC nº 1532.

43. O Auditor Externo e o respectivo sócio iniciaram funções 
durante o exercício de 2016.

44. Não há política interna de rotação do Auditor Externo.

45. A avaliação do Auditor Externo é feita anualmente pelo Conselho 
Fiscal.

46. Os procedimentos internos para efeitos de contratação de 
serviços distintos dos de auditoria, são descritos em 37 supra.

47. Identificacao do montante da remuneração anual paga pela 
sociedade ao auditor externo e discriminação dos trabalhos 
distintos dos de auditoria, realizados no exercício de 2021.

C. ORGANIZAÇÃO INTERNA
I. 

ESTATUTOS 

48. A alteração dos estatutos da Sociedade é da exclusiva 
competência da Assembleia Geral, nos termos previstos no Código 
das Sociedades Comerciais.

II. 
COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

49. A 3 de fevereiro de 2009, a Comissão Executiva da Brisa, por 
proposta da Comissão de Acompanhamento do Governo Societário 
e Sustentabilidade, aprovou a constituição de um sistema de 
comunicação interna de irregularidades, que se encontra descrito 
na página 104.

III. 
CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS 

50. A Direção de Auditoria, Organização e Qualidade (DAQ)  tem 
a responsabilidade da auditoria interna e implementação de 
sistemas de controlo interno. 

51. A DAQ responde diretamente à Comissão Executiva.

52. A Direção Financeira é responsável pelo controlo dos riscos 
financeiros.

53. A BRISA tem implementado um sistema integrado de gestão 
e controlo do risco, com base na metodologia internacionalmente 
reconhecida – COSO (Committee of Sponsorship Organizations of 
the Treadway Commission), cujos princípios, estrutura orgânica e 
funcionamento podem ser consultados na página 35.

54. Idem.

55. Idem.

IV. 
APOIO AO INVESTIDOR 

56. A BRISA , apesar de não ser uma sociedade com títulos cotados, 
tem uma pessoa responsável pelo apoio ao investidor. 

57. A BRISA, não sendo uma sociedade com títulos cotados, não 
tem representante para as relações com o mercado.

58. Não cumpre. Não sendo uma sociedade cotada, a BRISA não 
tem informação estatistica sobre os pedidos de informação dos 
acionistas. Contudo, não existe qualquer pedido por responder.

I. 
SÍTIO DE INTERNET

59. O endereço do sítio de internet da BRISA é www.Brisa.pt.

60. A BRISA não é uma sociedade aberta. Contudo, a informação 
sobre a sua firma e demais elementos mencionados no art. 171.º 
do CSC estão disponíveis no seu sítio de internet.

61. Os estatutos da Sociedade estão igualmente disponíveis no 
sítio de internet.

62. O nome e identificação dos membros dos órgãos sociais da 
sociedade estão disponíveis no seu sítio de internet.

63. Os documentos de prestação de contas da Sociedade 
encontram-se disponíveis nos seu sítio de internet.

64. As convocatórias das assembleia gerais são publicadas no sítio 
de internet da Sociedade. No que se refere à restante informação 
preparatória das assembleias gerais, a Sociedade, nos termos dos 
respectivos estatutos, está dispensada de os publicar. Contudo, 
toda a documentação pode ser consultada por todos os accionistas, 
na sede da Sociedade, durante os 15 dias que precedem a assembleia 
geral.

65. Não sendo uma sociedade aberta, a BRISA não disponibiliza 
o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões de 
assembleia geral.

D. REMUNERAÇÕES  

I. 
COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO 

66. A competência para a determinação da remuneração dos 
membros dos órgãos sociais é, nos termos prescritos no CSC, 
exclusiva dos acionistas, reunidos em assembleia geral, que por 
sua vez a delegou numa Comissão de Vencimentos. A remuneração 
dos quadros dirigentes e demais colaboradores da Sociedade,  
é da competência do Conselho de Administração.

Revisão Legal e Auditoria - Grupo Brisa

Outros serviços de garantia de fiabilidade Grupo Brisa

Outros serviços distintos de revisão e/ou auditoria

TOTAL

227 150
48 250

30 315

305 715

VALORES EM €
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II. 
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

67. A Comissão de Remunerações é composta por Johannes 
Wilhelmus Ruisbroek, Presidente, e por Carlo Maddalena, 
Emmanuel Lejay, Stuart David Gray e Luís Miguel Nogueira Freire 
Cortes Martins como membros. Não foi contratada para apoiar 
a Comissão de Remunerações no desempenho das suas funções 
qualquer pessoa singular ou colectiva que preste ou tenha 
prestado, nos últimos três anos, serviços a qualquer estrutura 
na dependência do Conselho de Administração, ao próprio 
Conselho de Administração da sociedade ou que tenha relação 
atual com consultora da empresa.

68. Os membros da Comissão de Remunerações já têm experiência 
em matéria de política de remunerações.

III. 
ESTRUTURA DE REMUNERAÇÕES

69. A BRISA não é uma sociedade de interesse público, nos termos 
e para os efeitos da Lei nº 26/2009, de 19 de Junho. Contudo, 
na assembleia geral anual realizada no dia 6 de maio de 2020, 
foi aprovada a declaração apresentada pela Comissão de 
Remunerações que consta na página 97. 

70. A informação sobre a estrutura de remuneração consta da 
declaração referida no número anterior.

71. Existe uma componente de remuneração variável dos 
administradores executivos, determinada em função do seu 
desempenho, de acordo com os critérios definidos pela Comissão 
de Vencimentos.

72. Uma parte significativa da remuneração variável é paga 
diferidamente ao fim de três anos, caso se verifiquem determinados 
parâmetros de desempenho pré-estabelecidos.

73. Não existe qualquer programa de remuneração com ações 
da Sociedade.

74. NA.

75. NA.

76. Existe um complemento de reforma, atribuído aos membros 
do Conselho de Administração, nos termos de uma deliberação 
da Assembleia Geral da Sociedade, realizada em 28 de março de 
1989, que tem vindo a ser regularmente confirmado pela Comissão 
de Vencimentos.

IV. 
DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES

77. A remuneração do órgão de administração no exercício de 
2021 foi a seguinte:

82. O presidente da assembleia geral aufere o montante de  
€ 5 000 por cada assembleia geral. 

No exercício de 2021, realizaram-se duas assembleias gerais.

V. 
ACORDOS COM IMPLICAÇÕES REMUNERATÓRIAS

83. Não está estabelecido qualquer limite indemnizatório para 
as situações de destituição de administradores sem justa causa. 
Com efeito, em última análise, o limite será o que vier a ser 
determinado pelos tribunais.

84. Não existem acordos entre a sociedade e os titulares do 
órgão de administração e dirigentes que prevejam indemnizações 
em caso de demissão ou despedimento sem justa causa.

VI. 
PLANOS DE ATRIBUIÇÕES DE AÇÕES OU 

OPÇÕES SOBRE AÇÕES

85. Não existe qualquer plano de atribuições de ações ou opções 
sobre ações.

86. Não existe plano de ações ou opções sobre ações.

87. Não existe plano de ações ou opções sobre ações.

88. Não existe plano de ações ou opções sobre ações.

78. Os membros do Conselho de Administração, não auferem 
qualquer tipo de compensação pelo exercício de funções em 
qualquer outra sociedade participada ou dominada pela BRISA, 
não existindo qualquer remuneração sob a forma de participação 
nos lucros, nem se tendo verificado o pagamento de qualquer 
indemnização.

79. Não existe remuneração através de participação nos lucros.

80. Não foram pagas aos ex-administradores executivos quaisquer 
compensações ou indemnizações.

81. A remuneração total do Conselho Fiscal no exercício de 2021 
foi de € 120 000.

Remuneração fixa  

Remuneração variável

Benefícios definidos

TOTAL

VALORES EM €

2 195 988
1 373 129

 337 466

3 906 583
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E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  
I. 

MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO 

89. As transações com partes relacionadas acima de montante 
relevante, que para o efeito é considerado o valor de € 1 000 000, 
tem que ser objecto de parecer favorável prévio do Conselho Fiscal.

90. No exercício de 2021 não se realizaram transações sujeitas  
a controlo do Conselho Fiscal.

91. Sempre que se verifique uma transação com partes 
relacionadas que envolvam um montante superior ao valor 
referido no nº 89 supra, o Secretário da Sociedade elabora um 
memorando dirigido ao Presidente do Conselho Fiscal, identificando 
as partes, os valores envolvidos e demais condições da transação 
em causa, de modo a que o Conselho Fiscal se possa pronunciar 
previamente sobre a mesma.

II. 
ELEMENTOS RELATIVOS AOS NEGÓCIOS

92. A documentação de prestação de contas, incluindo este 
Relatório Integrado, está disponível no sítio da empresa.  
A informação sobre negócios com partes relaciondas pode ser 
consultada nos anexos das contas individuais na página 182  
e nos anexos das contas consolidadas na página 231 deste 
Relatório. 
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AVALIAÇÃO DO GOVERNO 
SOCIETÁRIO

5.2

A BRISA, APESAR DA SUA QUALIDADE DE 
SOCIEDADE NÃO COTADA, ADOTA COMO 
REFERÊNCIA O CÓDIGO DE GOVERNO 
SOCIETÁRIO DO IPCG, QUE VEIO 
SUBSTITUIR O DA CMVM, ADOPTANDO-O 
NA MEDIDA DAS ESPECIFICIDADES QUE 
LHE SÃO INERENTES.

I. 
PARTE GERAL

I.1 RELAÇÃO DA SOCIEDADE COM 
INVESTIDORES E INFORMAÇÃO

I.1.1. Cumpre. Existem na BRISA mecanismos  
e procedimentos que asseguram de forma rigorosa, 
completa e oportuna o tratamento e divulgação de 
informação aos seus órgãos sociais e acionistas.

I.2 DIVERSIDADE NA COMPOSIÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DA 
SOCIEDADE

I.2.1. Cumpre. O modelo de Governo societário adotado 
é o de Conselho de Administração e Conselho Fiscal.  
A escolha e eleição dos membros dos órgãos sociais, nos 
termos previstos no Código das Sociedades Comerciais, 
é da exclusiva competência da Assembleia Geral, de acordo 
com requisitos relativos ao perfil de novos membros dos 
órgãos societários adequados à função a desempenhar. 

Na falta de equivalência entre o código do IPCG e o modelo 
de relatório constante do regulamento CMVM 4/2013, a 
estrutura do capítulo de governo societário seguirá o indice 
do código de governo do IPCG.

I.2.2. Cumpre. Os órgãos de administração e fiscalização 
têm os seus regulamentos próprios, reúnem regularmente 
e registam em ata todas as reuniões.

I.2.3. Não cumpre. Não sendo uma sociedade pública  
a BRISA não disponibiliza no seu site os regulamentos 
internos dos seus órgãos sociais.

I.2.4. Cumpre. A composição dos órgãos sociais consta 
do site e o número de reuniões realizadas ao longo do 
ano consta do Relatório Integrado, que é igualmente 
disponibilizado no site. 

I.2.5. Cumpre. A Sociedade tem uma política e um 
mecanismo de deteção e prevenção de irregularidades 
criada em 2009, por proposta da Comissão Executiva, 
e que permitiu implementar um sistema que possibilita 
a todos os colaboradores da Brisa denunciar, de forma 
livre e consciente, situações que configurem atos ou 
omissões, dolosos ou negligentes, praticados no âmbito 
da atividade das sociedades do Grupo Brisa, nos domínios 
da contabilidade, dos controlos contabilísticos internos, 
da auditoria, da luta contra a corrupção e do crime 
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No final de 2021, a Comissão Executiva, na sequência da aprovação pelo Conselho de Administração 
da reformulação do Código de Ética, no sentido de atualizar a sua taxonomia, e reforçar aspetos 
relacionados com conflitos de interesse, combate à corrupção e lavagem de dinheiro, com assédio 
moral e sexual, o tratamento igualitário, responsabilidade social e proteção do meio ambiente.

Na sequência da reformulação do Código de Ética, a Comissão Executiva aprovou a reformulação do 
Regulamento de Irregularidades, no contexto da Diretiva (EU) 2019/1937.

Nenhum colaborador poderá ser perseguido, intimidado nem de qualquer forma discriminado ou 
prejudicado nos seus direitos, por comunicar qualquer irregularidade, com exceção dos casos em 
que se verifique a falta de fundamentação, a par de dolo na comunicação por parte do seu autor.

Os processos e recomendações referentes a situações que o Provedor considere graves ou urgentes 
deverão ser desde logo ser comunicadas à Comissão Executiva.

A Comissão Executiva, consoante a avaliação que faça do resultado das averiguações realizadas no 
âmbito de cada processo, e das recomendações apresentadas pelo Provedor, decide sobre a alteração 
de métodos ou procedimentos que considere mais convenientes, a participação às autoridades 
competentes ou quaisquer outras medidas que em cada caso considere mais adequadas.

A BRISA tem ainda em curso uma ampla ação de formação para a sensibilização e consciencialização 
de todos os seus colaboradores, para a melhoria do equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar e 
nesse contexto tem vindo igualmente a ser abordada a temática da prevenção e combate ao assédio 
do trabalho, resultante de recente alteração do Código do Trabalho, no quadro da regulamentação 
comunitária. 

I.3. RELAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DA SOCIEDADE

I.3.1. Cumpre. Aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, nos termos dos respetivos 
regulamentos, é assegurado o acesso aos serviços, a toda a informação e documentação, de modo  
a poderem desempenhar plenamente as suas funções, sem qualquer limitação, para além do que 
possa decorrer dos limites da legislação aplicável.

I.3.2. Cumpre. Os órgãos sociais da Sociedade reúnem regularmente nos termos dos respetivos 
regulamentos, de acordo com as convocatórias para os efeitos emitidas, sendo lavradas atas de todas 
as reuniões.

I.4. CONFLITOS DE INTERESSES

I.4.1. Cumpre. Os membros dos órgãos sociais, nos termos dos respetivos regulamentos e da 
legislação aplicável têm a obrigação de reportar todas as situações de conflitos de interesse.

bancário e financeiro, eventuais violações de natureza ética ou legal que se verificassem no seio da 
empresa. Este sistema corporizava o forte compromisso da Brisa na condução da sua atividade no 
respeito da legalidade e dos princípios vertidos no Código de Ética, contribuindo ainda para a deteção 
precoce de eventuais situações irregulares.

Nos termos do regulamento aprovado, foram criados através da intranet e do sítio da empresa, uma 
lista de endereços dedicados que permitam, em ambiente de absoluta confidencialidade, a comunicação 
de eventuais irregularidades por via de e-mail, fax ou via postal.

O tratamento desta informação e condução dos respetivos processos são da competência do Provedor 
de Ética, funções que são desempenhadas pelo Dr. José Joaquim Cortiço da Costa Braga, a quem são 
facultados todos os meios para o cabal desempenho das suas funções de forma eficaz e independente, 
podendo solicitar a todos os serviços, todas as informações e consultar toda a documentação que 
considere pertinente.
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I.4.2. Cumpre. Em situações de conflitos de interesse, os 
envolvidos não participam da decisão nos respetivos órgãos.

I.5. TRANSAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS

I.5.1. Cumpre. As transações com partes relacionadas acima de 
montante relevante, que para o efeito é considerado o valor de  
€ 1 000 000, tem que ser objeto de parecer favorável prévio do 
Conselho Fiscal. No exercício de 2021 não se realizaram transações 
sujeitas a controlo do Conselho Fiscal.

I.5.2. Cumpre. Sempre que se verifique uma transação com 
partes relacionadas que envolvam um montante superior ao 
valor acima referido, o Secretário da Sociedade elabora um 
memorando dirigido ao Presidente do Conselho Fiscal, identificando 
as partes, os valores envolvidos e demais condições da transação 
em causa, de modo a que o Conselho Fiscal possa pronunciar-se 
previamente sobre a mesma.

II. 
ACIONISTAS E ASSEMBLEIA GERAL

II.1. Cumpre. Não existem categorias especiais de ações quaisquer 
regras estatutárias de limitação do exercício dos direitos de voto 
por qualquer acionista, independentemente do número de ações 
que possa deter. Não existem quaisquer limitações ao exercício 
dos direitos de voto.

II.2. Cumpre. Estatutariamente, não existem quaisquer 
deliberações que tenham que ser votadas por maiorias, superiores 
às legalmente previstas.

II.3. Não cumpre. O exercício do voto por correspondência ou 
por via eletrónica não está salvaguardado.

II.4. Não cumpre. A sociedade ainda não dispõe dos meios 
técnicos adequados que permitam a participação na assembleia 
geral, de forma segura e fiável, através de meios telemáticos.

II.5. Cumpre. Não existem quaisquer medidas defensivas, 
nomeadamente limitação do número de votos a exercer por 
qualquer acionista.

II.6. Cumpre. Não existem acordos de que a sociedade seja parte 
e que cessem ou entrem em vigor, em caso de mudança de 
controlo da Sociedade.

III.
 ADMINISTRAÇÃO NÃO EXECUTIVA E FISCALIZAÇÃO

III.1. Não cumpre. Os administradores não executivos não são 
considerados independentes, na medida em que estão 
relacionados com os acionistas de controlo. 

III.2. Cumpre. Nos termos estatutariamente definidos, o Conselho 
de Administração é composto por onze membros, com um 
mandato de três anos. O mandato actualmente em curso é o de 
2020-2022, sendo o conselho composto por 11 membros, cinco 
executivos e seis não executivos, embora no momento, por 
motivos de renúncia de um membro não executivo, estejam só 
10 em funções.

III.3. Cumpre. O número de administradores não executivos 
executivos é superior ao dos executivos.

III.4. Não cumpre. Pelos motivos expostos em III.1, a sociedade 
não tem administradores independentes na acepção desta 
recomendação.

III.5. Não cumpre. Pelos motivos expostos em III.1, a sociedade 
não tem administradores independentes na acepção desta 
recomendação.

III.6. Cumpre. Ao Conselho de Administração estão reservadas 
as matérias relacionadas com a definição da estratégia, estrutura 
empresarial, decisões que devam considerar-se estratégicas para 
a Sociedade em virtude do seu montante ou risco, bem como na 
avaliação do cumprimento destas.

III.7. Não aplicável no quadro da estrutura corporativa de Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal.

III.8. Cumpre. O Conselho Fiscal, nos termos legalmente previstos, 
acompanha e avalia anualmente a política de risco da Sociedade 
e as suas linhas estratégicas.

III.9. Cumpre. A Sociedade tem uma Comissão de Remunerações, 
eleita em Assembleia Geral. 

III.10. Cumpre. A BRISA tem implementado um sistema integrado 
de gestão e controlo do risco, com base na metodologia 
internacionalmente reconhecida – COSO (Committee of 
Sponsorship Organizations of the Treadway Commission).

III.11. Cumpre. Como já referido, o Conselho Fiscal e o Auditor 
Externo acompanham e avaliam anualmente a política e o sistema 
integrado de gestão de risco, propondo as alterações que 
considerem adequadas.

III.12. Cumpre. No âmbito das funções que lhe estão legalmente 
cometidas, o Conselho Fiscal pronuncia-se sobre os planos de 
trabalho, os recursos afetos aos serviços de controlo interno.

IV. 
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA

IV.1. Cumpre. O regulamento do Conselho de Administração 
define o regime de atuação dos administradores e o exercício de 
funções em sociedades terceiras.

IV.2. Cumpre. Tal como já referido em III.6., ao Conselho de 
Administração estão reservadas as matérias relacionadas com  
a definição da estratégia, estrutura empresarial, decisões que 
devam considerar-se estratégicas para a Sociedade em virtude 
do seu montante ou risco, bem como na avaliação do cumprimento 
destas.

IV.3. Cumpre. É ao Conselho de Administração que compete  
a definição do sistema integrado de gestão de riscos e a sua 
execução.

IV.4. Cumpre. O órgão de fiscalização reune regularmente com 
os responsáveis da Auditoria Interna, no sentido de acompanhar  
e avaliar periódicamente, a execução do sistema inegrado de 
gestão de riscos.
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V.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÕES E NOMEAÇÕES

V.1 AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO

V.1.1. Cumpre. O Conselho de Administração avalia anualmente 
o seu desempenho em termos do cumprimento do orçamento, 
do plano estratégico, a gestão de risco, tendo por base indicadores 
e objectivos pré-definidos.

V.1.2. Cumpre. No âmbito das suas funções, o Conselho Fiscal 
avalia anualmente o desempenho do Conselho de Administração.

V.2 REMUNERAÇÕES

V.2.1. Cumpre. A remuneração do órgão de administração  
é definida por uma comissão, eleita pela assembleia geral.

V.2.2. Cumpre. Anualmente, a Comissão de Remunerações 
submete à aprovação da Assembleia Geral, uma declaração 
relativa à política de remuneração dos órgãos de administração 
e de fiscalização.

V.2.3. Não cumpre. A declaração anual da Comissão de 
Remunerações não contém elementos adicionais ao art. 2.º da 
Lei nº 28/2009, de 19 de junho. 

V.2.4. Cumpre. Existe um complemento de reforma, atribuído 
aos membros do Conselho de Administração, nos termos de uma 
deliberação da Assembleia Geral da Sociedade, realizada em 28 
de março de 1989 e que tem sido objeto de confirmação por 
parte da Comissão de Vencimentos.

V.2.5. Cumpre. Por norma, o Presidente da Comissão de 
Vencimentos está presente nas Assembleias Gerais Anuais.

V.2.6. Cumpre. A Comissão de Vencimentos não tem 
constrangimentos ou limitações para recorrer à contratação de 
serviços externos no desempenho das suas funções.

V.3 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

V.3.1. Cumpre. De acordo com os critérios definidos pela 
Comissão de Vencimentos, (página 102), a remuneração variável 
assenta na aferição do desempenho sustentado da sociedade, 
não estimulando por isso a assunção de riscos excessivos.

V.3.2. Cumpre. Conforme consta do quadro na página 102, parte 
da remuneração variável é diferida por um período de três anos.

V.3.3. Não aplicável.

V.3.4. Não aplicável, a remuneração variável não compreende 
opções ou outros instrumentos financeiros.

V.3.5. Cumpre. Os administradores não executivos não auferem 
remuneração variável.

V.3.6. Cumpre. A cessação de funções antes do termo do respetivo 
mandato, não determina o pagamento de qualquer quantia, para 
além do previsto na lei.

V.4 NOMEAÇÕES

V.4.1. Cumpre. Decorre da lei (alínea a) nº1 do art. 289 do CSC) 
que deve ser previamente disponibilizado aos accionistas, 
informação curricular académica e profissional do últimos cinco 
anos, de todos os candidatos aos órgãos sociais.

V.4.2. Não cumpre. A BRISA entende que a forma adequada da 
gestão dos seus quadros, designadamente os quadros dirigentes 
é através do Conselho de Administração, com o apoio técnico 
dos seus serviços dos recursos humanos, à luz de principios de 
transparência, igualdade e competência.

V.4.3. Não aplicável.

V.4.4. Não aplicável.

VI.
GESTÃO DE RISCO

VI.1. Cumpre. A BRISA tem implementado um plano integrado 
de gestão de risco descrito na página 35.

VI.2. Cumpre. Idem.

VI.3. Cumpre. Idem.

VII.
INFORMAÇÃO FINANCEIRA

VII.1 INFORMAÇÃO FINANCEIRA

VII.1.1. Não aplicável. Não sendo uma sociedade pública, a BRISA 
não tem estas obrigações de reporte de informação financeira 
entre exercícios.

VII.2 REVISÃO LEGAL DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO

VII.2.1. Cumpre. O Regulamento interno do Conselho Fiscal 
acautela estes pontos.

VII.2.2. Cumpre. O órgão de fiscalização é dos primordiais 
interlocutores do revisor oficial de contas.

VII.2.3. Cumpre. No seu relatório anual, o Conselho Fiscal avalia 
o trabalho desempenhado pelo revisor oficial de contas.

VII.2.4. Cumpre. O Revisor Oficial de Contas, no âmbito das suas 
obrigações legais, verifica a aplicação das políticas e sistemas de 
remuneração dos órgãos sociais.

VII.2.5. Cumpre. O Revisor Oficial de Contas e o Conselho Fiscal 
têm uma ampla colaboração entre si, no desempenho das suas 
funções. 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Considerando o montante do resultado líquido apurado em relação 
ao exercício de 2021, no valor de € 190 600 572,99, o Conselho 
de Administração, propõe a seguinte distribuição: 

 dividendo aos accionistas de € 0,2081 por ação; 

 o restante para reservas livres.

São Domingos de Rana, 29 de abril de 2022

Vasco Maria Guimarães José de Mello 

António de Magalhães Pires de Lima

Daniel Alexandre Miguel Amaral 

Eduardo António da Costa Ramos

Manuel Rebelo Teixeira de Melo Ramos

Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha

Johannes Wilhelmus Ruisbroek

Carlo Maddalena

Emmanuel Lejay 

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes
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Financeiros

Ética e integridade

Governo Societário

Estratégia

INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS) PGC ODS(1E2) GARANTIA EXTERNA

Nome da organização

Valores, princípios, standards e código
de conduta da organização

Estrutura do Governo da Sociedade

Declaração do Conselho de Administração ou Presidente

Natureza do relatório - p. 2

2.2 Valores e missão - p. 17
2.2 Criação de valor - p. 24
5.1 Informação Sobre a Estrutura Acionista, 
Organização e Governo da Sociedade - p. 94-103

5.1 Informação sobre a estrutura, organização 
e governo da sociedade - p. 95-96

Mensagem do Presidente do Conselho de Administração e 
Mensagem do Presidente da Comissão Executiva - p. 6-7

-

Princípio 10

-

-

-

ODS 16 (2)

-

-

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Localização da Sede Contracapa - - Limitada

Mercados abrangidos 1.2 Perfil da Brisa - p. 8 - - Limitada

Alterações significativas para a empresa 
ou na sua cadeia de fornecimento

Delegação de autoridade

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

1.1 Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 
e Mensagem do Presidente da Comissão Executiva - p. 6-7 
2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23

5.1 Informação sobre a estrutura, organização 
e governo da sociedade - p. 97-99

Mensagem do Presidente do Conselho de Administração e 
Mensagem do Presidente da Comissão Executiva - p. 6-7
5.1 Informação sobre a Estrutura, Organização e Governo da 
Sociedade - p.  95-96

-

-

-

-

-

-

Limitada

Limitada

Limitada

Atividades, Marcas, Produtos e Serviços

Impactos, riscos e oportunidades chave

1.2 Perfil da Brisa - p. 8

2.1 Contexto macroeconómico - p. 14-15
2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23
2.4 Gestão de risco - p. 32-35
3.1 Segmentos de Negócio - p. 40-68

-

-

-

-

Limitada

Limitada

Tipo e natureza legal de propriedade Natureza do relatório - p. 2 - - Limitada

Cadeia de fornecimento 1.2 Perfil da Brisa - p. 8
2.2 Modelo de Negócio: Segmentos de Negócio - p. 20

- - Limitada

Localização das Operações 1.2 Perfil da Brisa - p. 8 - - Limitada

Informação dos empregados e outros trabalhadores Indicadores GRI - p. 129 Princípio 6 ODS 8 (2) Razoável

Dimensão da organização 1.2 Perfil da Brisa - p. 8
1.3 Principais Indicadores - p. 9
2.2 Modelo de Negócio: Segmentos de Negócio - p. 20

- - Limitada

Abordagem ao princípio da precaução 2.4 Gestão de risco - p. 35-38 - - Limitada

Iniciativas externas

Participação em associações e organizações

2.3 Análise de materialidade p. 25-30 - - Limitada

2.3 Análise de materialidade p. 32 - - Limitada

102-1

102-16

102-18

102-14

102-3

102-6

102-10

102-19

102-20

102-2

102-15

102-5

102-9

102-4

102-8

102-7

102-11

102-12

102-13

Mecanismos para preocupações ou conselhos sobre ética 2.3 Análise de materialidade - p. 25-30
5.2 - Avaliação do Governo Societário - p. 104-107 Princípio 10 ODS 16 (2) Limitada102-17

ÍNDICE E
INDICADORES
GRI

01
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Envolvimento com Stakeholders

INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS) PGC

Presidente do Conselho de Administração

Lista de grupos de stakeholders

Identificação e seleção de stakeholders

Abordagem ao envolvimento dos stakeholders

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

Conhecimento coletivo do Presidente do Conselho
de Administração

Identificar e gerir os impactos ambientais, económicos 
e sociais

Papel do Presidente do Conselho de Administração 
no relatório de sustentabilidade

Políticas de remuneração

Envolvimento dos stakeholders na remuneração

Processo para determinar a remuneração

Rácio de compensação anual

Aumento percentual no rácio da remuneração total anual

Seleção e nomeação do Presidente do Conselho
de Administração

5.1 Informação sobre a estrutura, organização 
e governo da sociedade - p. 95

2. Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 25-30
Diálogo com Partes Interessadas - p. 32-34

Natureza do Relatório - p. 2
2. Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 25-30
Diálogo com Partes Interessadas - p. 32-34

2. Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 25-30
Diálogo com Partes Interessadas - p. 32-34
Indicadores GRI - p. 143

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 95-96

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 95-96

2.3 Materialidade: Abordagem de Gestão - p. 28-30

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 95

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 97-98; 101-102

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 97-98; 101-102

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e 
governo da sociedade - p. 97-98; 101-102

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e 
governo da sociedade - p. 97-98; 101-102

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e 
governo da sociedade - p. 97-98; 101-102

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 95 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conflitos de Interesse

Acordos de negociação coletiva

Avaliação do Presidente do Conselho de Administração

Efetividade dos processos de gestão de risco

Reporte dos principais problemas

Revisão dos tópicos ambientais, económicos e sociais

Natureza e número dos principais problemas

5.2 Avaliação do governo societário - p. 105-106

Indicadores GRI - p. 129

5.2 Avaliação do Governo Societário - p. 97-98

2.4 Gestão de Risco - p. 35-38 

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 97-99

2. Enquadramento Estratégico
2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30

5.1 Informação sobre a estrutura, organização e governo 
da sociedade - p. 97-99

-

Princípio 3

-

-

-

-

-

ODS(1E2)

ODS 16 (2)

-

-

-

-

ODS 4 (2)

ODS 16 (2)

-

-

ODS 16 (2)

-

-

-

ODS 5 e 16 (2)

ODS 16 (2)

ODS 8 (2)

ODS 4 (2)

-

-

-

-

GARANTIA EXTERNA

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Razoável

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

102-23

102-40

102-42

102-43

102-26

102-27

102-29

102-32

102-35

102-37

102-36

102-38

102-39

102-24

102-25

102-41

102-28

102-30

102-33

102-31

102-34

Governo Societário Envolvimento com Stakeholders

Perfil do Relatório

INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

Principais tópicos e preocupações levantadas

2. Enquadramento Estratégico
Análise de Materialidade - p. 25-30
Diálogo com Partes Interessadas - p. 32-34
Indicadores GRI - p. 143

102-44

Definição do conteúdo do relatório e dos limites dos tópicos

Contatos para questões sobre o relatório 
ou os seus conteúdos

Formulação de relatórios de acordo 
com os GRI Standards

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

Natureza do relatório - p. 2
2.3 Análise de materialidade - p. 25-30

Natureza do relatório - p. 2

Índice GRI - p. 110-114 (Presente tabela) 
Indicadores GRI - p. 115-143

1.2 Perfil da Brisa - p. 8
2.2 Modelo de Negócio: Segmentos de Negócio - p. 20

102-46

102-53

102-54

102-45

Lista de temas materiais

Período do relatório

Reformulações das informações

Data do relatório mais recente

Alterações no Relatório

Ciclo de emissão de relatórios

Índice GRI

Auditoria externa

2.3 Análise de materialidade - p. 25-30

Natureza do relatório - p. 2

Natureza do relatório - p. 2

Natureza do relatório - p. 2

Natureza do relatório - p. 2

Natureza do relatório - p. 2

Anexo 01 - Índice GRI - p. 110-114

Natureza do relatório - p. 2
Certificações - Anexo 05 p. 233-237

102-47

102-50

102-48

102-51

102-49

102-52

102-55

102-56

Abordagem de Gestão

Análise de Materialidade
2. Enquadramento Estratégico
Análise de materialidade - p. 25-31
Diálogo com as Partes Interessadas - p. 32-34

Avaliação da abordagem de gestão

Abordagem de Gestão 2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30

2.3 Análise de Materialidade - p. 25-34

PGC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ODS(1E2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GARANTIA EXTERNA

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

103-1

103-3

103-2
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Desempenho Económico

Planos obrigatórios de benefícios definidos 
e planos de reforma

Recebimento de assistência financeira proveniente 
do governo

201-3

201-4

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

Proporção de gastos com fornecedores locais

Comunicação e formação acerca de políticas 
e procedimentos anticorrupção

Percentagem de “Senior Managers” contratados 
no local

202-1

204-1

205-2

202-2

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Operações avaliadas quanto ao risco de corrupção

Comportamentos anti-concorrenciais

Incidentes confirmados e ações tomadas

205-1

206-1

205-3

INDICADOR GRI

Valor económico direto gerado e distribuído

Implicações financeiras, riscos e oportunidades 
devido às alterações climáticas

-

-

Princípio 6

-

Princípio 10

Princípio 6

Princípio 10

Princípio 10

Princípio 10

PGC

-

Princípio 7

-

-

ODS 1, 5 e 8 (2)

ODS 12 (1)

ODS 16 (2)

ODS 8 (2)

ODS 16 (2)

ODS 16 (2)

ODS 16 (2)

ODS(1E2)

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

ODS 13 (1)

Limitada

Limitada

Razoável

Razoável

Razoável

Limitada

Limitada

Razoável

Limitada

GARANTIA EXTERNA

Razoável

Limitada

201-1

201-2

Governo Societário

Presença no Mercado

Concorrência Desleal

Anticorrupção

Práticas de Compra

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Indicadores GRI - p. 115

Indicadores GRI - p. 115

Indicadores GRI - p. 115

Indicadores GRI - p. 116

Indicadores GRI - p. 140

Indicadores GRI - p. 115

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 11; 2.2 Modelo de Negócio - p. 19-24; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25 

Indicadores GRI - p. 140 

Indicadores GRI - p. 141  

Indicadores GRI - p. 141  

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

Indicadores GRI - p. 115

Indicadores GRI - p. 115

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

INDICADORES ECONÓMICOS INDICADORES AMBIENTAIS

INDICADOR GRI

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Energia consumida na organização

Interações com a água enquanto recurso partilhado

Descarga de água

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

Intensidade energética

Impactos significativos dos produtos e serviços na 
biodiversidade

Energia consumida fora da organização

Gestão dos impactos relacionados com
a descarga de água

Água Consumida

Água Captada

Redução do consumo de energia

Habitats protegidos ou recuperados

Redução das necessidades energéticas dos produtos 
e serviços

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

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

4.5 Ambiente - Energia Consumida - p. 88-89
Indicadores GRI - p. 116

Indicadores GRI - p. 118

Indicadores GRI - p. 119

Indicadores GRI - p. 120

Indicadores GRI - p. 118

4.5 Ambiente - p. 91
Indicadores GRI - p. 120-121

Indicadores GRI - p. 117

Indicadores GRI - p. 119

Indicadores GRI - p. 119

4.5 Ambiente - p. 90
Indicadores GRI - p. 119

4.5 Ambiente - p. 86-89
Indicadores GRI - p. 118

Indicadores GRI - p. 121 

4.5 Ambiente - p. 86-89
Indicadores GRI - p. 118

Indicadores GRI - p. 121

PGC

Princípios 7 e 8

Princípios 8

Princípio 7 e 8

Princípio 8

8

Princípio 8

8

Princípio 8

Princípio 7 e 8

Princípio 7 e 8

8 e 9

Princípio 8

8 e 9

Princípio 8

ODS(1E2)

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

ODS 6

ODS 6

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

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

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

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

ODS 6

ODS 6 e ODS 8

ODS 6

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

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

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

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

GARANTIA EXTERNA

Razoável

Limitada

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

Limitada

Limitada

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

302-1

303-1

303-4

304-1

302-3

304-2

302-2

303-2

303-5

303-3

302-4

304-3

302-5

304-4

Biodiversidade

Água e Efluentes

Energia
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INDICADOR GRI

Emissões GEE diretas (âmbito 1)

Novos fornecedores que foram selecionados
usando critérios ambientais

Outras emissões GEE (âmbito 3)

Redução das emissões GEE

Emissões GEE diretas (âmbito 2)

Produção de resíduos e impactos significativos
relacionados com resíduos

Gestão de impactos significativos relacionados
com resíduos

Incumprimento das leis e regulamentos ambientais

Impactos ambientais negativos  da cadeia
de fornecimento e ações tomadas

Intensidade de emissões GEE

Emissões de substancias destruidoras da camada  
do ozono

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

PGC

Princípios 7 e 8

Princípio 8

Princípios 7 e 8

Princípios 8 e 9

Princípios 7 e 8

Princípio 8

Princípio 8

Princípio 8

Princípio 8

Princípio 8

Princípio 8

Princípio 8

Princípio  8

Princípios  
7 e 8

Princípios  
7 e 8

ODS(1E2)

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

-

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

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

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

ODS12 e ODS15

ODS12 e ODS17

ODS12 e ODS16

ODS12 e ODS18

ODS12 e ODS19

ODS 16 (2)

-

ODS 14 (2)
ODS 15 (1)

ODS 3 e 12 (1)

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

GARANTIA EXTERNA

Razoável

Limitada

Limitada

Limitada

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

Razoável

Limitada

Razoável

Limitada

Limitada

305-1

308-1

305-3

305-5

305-2

306-1

306-3

306-2

306-4

306-5

307-1

308-2

305-4

305-6

305-7

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Resíduos produzidos

Resíduos não destinados a deposição final

Resíduos destinados a deposição final

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

4.5 Ambiente - p. 89
Indicadores GRI - p. 122

Indicadores GRI - p. 129

4.5 Ambiente - p. 89-90
Indicadores GRI - p. 123-126

4.5 Ambiente - p. 86-87
Indicadores GRI - p. 126

4.5 Ambiente - p. 89
Indicadores GRI - p. 122-123

Indicadores GRI - p. 127

4.5 Ambiente - p. 90
Indicadores GRI - p. 127-128

Indicadores GRI - p. 127

Indicadores GRI - p. 128

Indicadores GRI - p. 128

Indicadores GRI - p. 129

Indicadores GRI - p. 129

Indicadores GRI - p. 126

Indicadores GRI - p. 126

Indicadores GRI - p. 126

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

Resíduos

Conformidade

Avaliação Ambiental de Fornecedores

Emissões

INDICADORES LABORAIS

Emprego

Saúde e Segurança no Trabalho

Formação e Educação

INDICADOR GRI

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Novos empregados contratados e rotatividade

Sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho

Horas médias de formação por ano e por trabalhador

Licença parental

Serviços de saúde no trabalho

Formação dos trabalhadores em segurança e saúde no trabalho

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

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

Promoção da saúde do trabalhador

Acidentes de trabalho

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

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

Identificação de perigos, avaliação de riscos e investigação 
de incidentes

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

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

Indicadores GRI - p. 129-130

Indicadores GRI - p. 131

Indicadores GRI - p. 134-135

Indicadores GRI - p. 130-131

Indicadores GRI - p. 132

Indicadores GRI - p. 132-133

Indicadores GRI - p. 135-136

Indicadores GRI - p. 132

Indicadores GRI - p. 133

Indicadores GRI - p. 133-134

Indicadores GRI - p. 133

Indicadores GRI - p. 130

Indicadores GRI - p. 131-132

Indicadores GRI - p. 135

PGC

Princípio 6

-

Princípio 6

Princípio 6

-

-

Princípio 6

-

-

-

-

-

-

-

ODS(1E2)

ODS 5 e 8 (2)

ODS 3 e 8

ODS 4, 5 e 8 (2)

ODS 5 e 8 (2)

ODS 3

ODS 3

ODS 5 e 8 (2)

ODS 8

ODS 3

ODS 3 e 8

ODS 3 e 8

ODS 8 (2)

ODS 3

ODS 8 (2)

GARANTIA EXTERNA

Razoável

Limitada

Razoável

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Razoável

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

401-1

403-1

404-1

401-3

403-3

403-5

404-3

403-4

403-6

403-9

403-7

401-2

403-2

404-2
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Formas de Gestão - DMA

Reclamações substantivas Relativas a violações
da pRivacidade e peRdas de dados do cliente Limitada418-1

Privacidade do cliente

INDICADOR GRI

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

Indicadores GRI - p. 143

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

-

PGC

ODS 16 (2)

ODS(1E2) GARANTIA EXTERNAINDICADOR GRI

Diversidade dos órgãos sociais
e dos trabalhadores

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

405-1

405-2

Formas de Gestão - DMA

INDICADORES DE SOCIEDADE

Formas de Gestão - DMA

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

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

413-1

413-2

INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Comunidades Locais

Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos

Saúde e Segurança do Cliente

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Formas de Gestão - DMA

Formas de Gestão - DMA

Novos fornecedores que foram selecionados
mediante critérios sociais

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

Impactos sociais negativos na cadeia de
fornecimento e ações tomadas

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

LOCALIZAÇÃO (PÁGINAS)

Indicadores GRI - p. 136

Indicadores GRI - p. 136-137

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

Indicadores GRI - p. 138

Indicadores GRI - p. 138-140

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

1.2 Principais Indicadores - p. 9; 2.2 Modelo de Negócio - p. 16-23; 
2.3 Análise de Materialidade - p. 25-30 

Indicadores GRI - p. 137

Indicadores GRI - p. 141-143

Indicadores GRI - p. 137-138

Indicadores GRI - p. 143

PGC

Princípio 6

Princípio 6

Princípio 1

Princípio 1

Princípio 6

-

Princípio 6

-

ODS(1E2)

ODS 5 e 8 (2)

ODS 5,8 e 10 (2)

-

ODS 1 e 2 (2)

ODS 8 (2)

-

ODS 8 (2)

ODS 16 (2)

GARANTIA EXTERNA

Razoável

Razoável

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

Limitada

414-1

416-1

414-2

416-2
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INDICADORES ECONÓMICOS

201-1 | VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO
E DISTRIBUÍDO

201-2 | IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS, RISCOS
E OPORTUNIDADES DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Durante o 1º semestre de 2021, a Brisa desenvolveu e aprovou o Plano 
Estratégico Vision25, o qual identificou 4 alavancas de transformação, 
sendo uma delas a Sustentabilidade (ESG - Environmental, Social and 
Corporate Governance), com o foco em “Alcançar uma Organização 
com objetivos ESG ancorando a cultura e o modelo de negócio Brisa”.

No âmbito da agenda da Sustentabilidade foram aprovados 6 objetivos 
estratégicos e metas concretas para cumprir. Para o pilar Ambiente, 
entre outros, foi aprovado um objetivo relacionado com o tema 
Energia & Clima - reduzir em 60% as emissões de carbono até 2030, 
e ser Carbono Zero até 2045. Com a aprovação deste objetivo 
estratégico, teve início um workstream específico sobre este tema, 

201-4 | RECEBIMENTO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 
PROVENIENTE DO GOVERNO

Em 2021, foram recebidos 680 791€ referentes a apoios financeiros 
do Governo.

202-1| RÁCIO ENTRE O NÍVEL MÉDIO DE SALÁRIO POR 
GÉNERO E FACE AO SALÁRIO MÍNIMO PRATICADO NO LOCAL

No final do ano de 2020, o salário mais baixo a ser praticado na 
Organização foi de 635 euros. Esta remuneração aplica-se apenas 
a 0,00037% da população.

202-2 | PERCENTAGEM DE “SENIOR MANAGERS” 
CONTRATADOS NO LOCAL

A Brisa não pratica qualquer tipo de discriminação na escolha dos 
seus trabalhadores, estando mesmo impedida, por razões legais, de 
exercer qualquer tipo de discriminação no recrutamento de novos 
colaboradores dentro do território nacional. A nível internacional, 
não se registaram quaisquer contratações.

sendo que no final de 2021 a Brisa definiu um roadmap para a 
aprovação de um objetivo de redução de emissões em linha com os 
atuais requisitos da Science Based Targets initiative. Nesta sequência, 
a Brisa irá proceder em 2022 à revisão do atual objetivo de redução 
de emissões de GEE.

No primeiro trimestre de 2022 a Brisa vai dar início ao trabalho de 
avaliação de riscos e oportunidades (R&O) materiais relacionados com 
as alterações climáticas e respetivo impacto no seu negócio. Este 
trabalho é essencial para garantir a resposta à agenda estratégica da 
Brisa, quer na vertente de risco, quer na vertente de reporte externo.

Adicionalmente, nos Capítulos 2.2 – Análise de Materialidade, 4.3 
Inovação, 4.5 Ambiente do presente relatório integrado, encontramos 
informação complementar relacionada com este tema.

201-3 | PLANOS OBRIGATÓRIOS DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS E 
PLANOS DE REFORMA

De acordo com a estimativa atualizada para 31 de dezembro de 2021, 
do valor do Fundo de Pensões e das respetivas responsabilidades, 
segundo o Plano de Benefícios atualmente em vigor na empresa e 
previsto no Contrato Constitutivo do Fundo de Pensões Brisa, em 
2021, o fundo passou a estar em deficit no valor de 1 097 milhares 
de Euros.

O valor atual das responsabilidades projetadas é de 20 201 milhares 
de Euros.

*    Inclui Imposto sobre rendimento, pagamentos a autarquias e outros impostos.
** A Brisa considera como Serviço Publico todas as atividades desenvolvidas essencialmente para benefício da     
     sociedade, cujo fim último não são contrapartidas comerciais, excluindo Donativos.

721

98,4

111,8

0,4

134,5

586,5

288,3

0,4

87,5

0

Valor Económico Direto Gerado

Remunerações

Pagamentos ao Estado*

Donativos

Valor Económico Retido

Valor Económico Direto Distribuído

Acionistas e Financiadores

Investimento nas Comunidades Locais

Custos Operacionais

Serviço Público**

Milhões de euros ‘21

216

216

100%

319

330

97%

198

200

99%

927

927

100%

111

124

90%

1771

1797

99%

Número de
colaboradores abrangidos

% de colaboradores 
abrangidos pelo fundo

Número total
de colaboradores

BAE BGI VVP BOM ATB Total

580

580

1,00

789

23,4%

1,36

600

600

1,00

855

23,4%

1,43

635

665

0,95

864

18,4%

1,30

Salário mais baixo da organização (euros)

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

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

População com o salário mais baixo da organização 
(portagens)

Rácio do Salário mais baixo do grupo mais
representativo da organização

Salário mínimo nacional (euros)

‘18 ‘19 ‘20
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No âmbito da transição energética das operações, a Brisa tem já 
um conjunto de ativos onde foram colocados painéis fotovoltaicos 
para auto-consumo. Em 2021 o consumo de energia a partir de 
fontes renováveis próprias foi de cerca de 1%.

Face ao exposto, os consumos de combustível e eletricidade 
apurados e considerados no cálculo do consumo de energia foram:

Importa referir que o consumo de eletricidade apurado para o 
ano 2020 (RI 2020), considerou 9,5% de consumo estimado, 
tendo-se verificado na presente data que este consumo foi 
subestimado. Adicionalmente detetou-se um erro na metodologia 
de recálculo da empresa BAS, situação que foi corrigida. Deste 
modo, houve necessidade de retificar o valor apurado para 2020.

204-1 | PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS

A Brisa não pratica qualquer tipo de discriminação na seleção dos 
seus fornecedores, fazendo consultas ao mercado e ouvindo quer 
fornecedores locais, quer internacionais. A Brisa está, ao abrigo 
do regime da contratação pública, obrigada a abrir concursos de 
acordo com a Lei.

No ano de 2021, a percentagem de fornecedores locais foi de 95,5%.

INDICADORES AMBIENTAIS 

302-1 | ENERGIA CONSUMIDA NA ORGANIZAÇÃO

A energia consumida no Grupo Brisa está associada aos consumos 
de eletricidade e de combustível. O consumo associado ao 
combustível tem origem em dois tipos de fonte: fontes estacionárias 
(geradores de emergência e caldeiras para aquecimento de água) 
e fontes móveis (veículos).

Atendendo à realidade do Grupo Brisa - em particular à existência 
de um relatório que integra informação financeira e não financeira 
- a abordagem de consolidação adotada foi a de controlo 
financeiro. Deste modo, foram contabilizados 100% dos consumos 
das operações sobre as quais a Brisa tem controlo financeiro e 
0% dos consumos das operações nas quais detém uma participação, 
mas não controla.

Da aplicação da abordagem de controlo financeiro ao Grupo Brisa, 
resulta a inclusão das seguintes empresas nas fronteiras 
organizacionais na contabilização da energia consumida: BCR, BOM, 
BGI, BAS, A-to-Be, VVP, VVS e CTA (ver organograma apresentado 
na página 20 do presente relatório). Nesta sequência, em termos 
de consolidação de resultados, os consumos são alocados às 
empresas que detêm as diferentes tipologias de ativos.

Nesta sequência, tendo em consideração a metodologia de 
contabilização dos impactes e as fontes de consumo de energia 
da Brisa, em termos de consolidação dos dados operacionais, 
considerou-se:

Desde 2018, a Brisa passou a contabilizar o consumo de gás 
(caldeiras para aquecimento de água), embora este apenas 
represente 0,1% do consumo global.

De forma a garantir a comparabilidade dos resultados e a definição 
de objetivos de redução absolutos, prevendo situações de 
expansão de negócio, foi definida uma política de recálculo do 
ano-base. Tendo em conta o crescimento da empresa Brisa Áreas 
de Serviço, o ano-base foi recalculado, tendo sido feito um  
re-statement relativamente aos valores dos anos anteriores.

Adicionalmente, no apuramento do consumo de energia relativo 
à eletricidade para o ano 2021, foram assumidos os seguintes 
pressupostos:

[1] Estimativa para os meses que não têm valores de 
leitura de contadores (e consequentemente consumos 
associados), foi feita com base nos meses de 2021 com 
registos de leitura;
[2] O valor de energia consumida apurado em 2021, 
considerou 0,11% de consumo estimado.

consumos de eletricidade e de combustível em fontes fixas 
- os dados operacionais das empresas são alocados às 
empresas detentoras dos ativos onde se observam os 
consumos;
consumo de combustível em fontes móveis – os dados 
operacionais de cada empresa do Grupo Brisa são alocados 
às respetivas empresas, como detentoras desses ativos 
(consumo associado aos veículos das empresas).

2 185 460

62 679

3 732

27 868 161

2 109 954 -3,5%

77 364 +23,4%

3 192 -14%

28 323 864 +1,6%

Consumo gasóleo (L)

Gás (kg)

Consumo eletricidade (kWh)

Consumo gasolina (L)

2020 2021 2021 vs 2020
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Face ao exposto, em 2021, as atividades da Brisa foram responsáveis 
pelo consumo de 180.219 GJ de energia, cerca de 0,3% a menos 
que em 2020, de acordo com o seguinte:

Na medida em que se fez uma retificação do consumo de 
eletricidade para 2020, face ao reportado no âmbito do RI2020, 
importa referir que a respetiva energia também sofreu retificação.

A análise a este indicador encontra-se no Capítulo 4.5 Ambiente, 
nas páginas 88-89 deste Relatório.

Para o cálculo do consumo de energia de 2021 foram utilizados 
os dados de atividade acima indicados e os seguintes fatores de 
conversão:

Nesta sequência, tendo em consideração a metodologia de 
contabilização dos impactes e as fontes de consumo de energia 
das referidas empresas participadas, considerou-se:

Para o cálculo da categoria C15 foram utilizados os dados 
operacionais das concessionárias / subconcessionárias, 
consolidados pelo método de equivalência patrimonial, e os 
fatores de conversão para combustão móvel e eletricidade 
apresentados no indicador GRI 302-1.

Assim, a energia consumida fora da organização, em 2021, foi   
9 971 GJ, de acordo com o seguinte:

302-2 | ENERGIA CONSUMIDA FORA DA ORGANIZAÇÃO

Para identificar o consumo relevante de energia fora da 
organização, a Brisa considerou as categorias e atividades 
upstream e downstream do referencial The GHG Protocol Scope 
3 Standard. Considerando esta metodologia e as quatro categorias 
das emissões indiretas de âmbito 3 reportadas no presente 
período (ver conteúdo do indicador GRI 305-3), a Brisa identificou 
as seguintes categorias e atividades com potencial consumo de 
energia fora da organização:

Relativamente à categoria C11 (uso de produtos e serviços 
vendidos), de acordo com The GHG Protocol Scope 3 Standard, 
as emissões associadas ao tráfego na rede de auto-estradas da 
Brisa são emissões indiretas de uso de produto, uma vez que 
ocorrem em fontes (veículos dos clientes) que não são vendidos 
pela empresa. Estas emissões estão fora da minimum boundary 
definida pelo The GHG Protocol para esta categoria de âmbito 3, 
sendo por isso de contabilização opcional. Atendendo à relevância 
destas emissões, a Brisa optou pela sua contabilização e reporte 
no indicador GRI 305-3. No entanto, tendo em consideração que 
se trata de um consumo induzido indiretamente fora da 
organização, e também à incerteza na conversão dos dados de 
atividade utilizados para contabilizar emissões (v.km) em dados 
de atividade necessários à contabilização do consumo de energia 
(L de combustível), a empresa optou por não incluir estes 
consumos no total de energia consumida fora da organização.

Considerando a realidade da Brisa, o consumo de energia 
respeitante à categoria C15 refere-se ao consumo de energia 
associado às concessões onde a Brisa é participada, mas que não 
consolida financeiramente, nomeadamente Concessões AEA, 
Brisal e as Subconcessões AEBT e AELO.

[11] Uso de produtos vendidos (categoria downstream)
[15] Investimentos em participadas (categoria downstream)

Combustão fixa e móvel

Eletricidade

Densidade-Gasóleo

Densidade-Gasolina

Poder Calorífico Inferior (PCI) - Gasóleo

Poder Calorífico Inferior (PCI) - Gasolina

Poder Calorífico Inferior (PCI) - Propano/
Butano

Eletricidade

Fatores de conversão Unidade

kg/l

kg/l

GJ/t

GJ/t

GJ/t

kWh/GJ

Valor

0,8400

0,7500

42,635

43,806

46,000

0,0036

Fonte

DGEG, 2021. Densidade de 
Produtos Petrolíferos (2000-2020)

DGEG, 2021. Densidade de Produtos 
Petrolíferos (2000-2020)

DGEG, 2021. Balanço Energético 
Nacional 2020

DGEG, 2021. Balanço Energético 
Nacional 2020

DGEG, 2021. Balanço Energético 
Nacional 2020

DGEG, 2021. Balanço Energético 
Nacional 2020

80 474

100 325

180 825

78 253

101 966

180 219

Consumo de combustível

Consumo total de energia

Consumo de eletricidade

2020 2021Indicador (GJ)
50%

70%

36,85%

15%

4 441

3 459

1 155

916

Concessão atlântico (AEA)

Concessão Litoral Centro 
(BRISAL)

Subconcessão Auto-estradas 
do Baixo Tejo (AEBT)

Subconcessão do Litoral Oeste 
(AELO)

Participada Participação da Brisa Energia consumida (GJ)

consumo de eletricidade - dados operacionais associados 
aos ativos detidos por cada um das participadas;
consumo de combustível em fontes móveis - consumo de 
combustível associado aos veículos de cada uma das 
participadas (apenas Brisal e AEBT, na medida em que não 
existem dados operacionais disponíveis para a AEA e AELO).
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302-3 | INTENSIDADE ENERGÉTICA

No âmbito deste indicador, o cálculo da intensidade energética foi 
calculado separadamente para os consumos de energia reportados 
nos indicadores 302-1 e 302-2, e os quilómetros de rede operada 
para este relatório de sustentabilidade (1604 km):

Na sequência da retificação do valor de 2020 para a energia 
consumida na organização, conforme explicado no indicador GRI 
302-1, a intensidade energética de 2020 foi recalculada, tendo-se 
obtido um valor de cerca de 113 GJ/km (valor que substitui o 
anteriormente reportado: 110 GJ/km). Este indicador sofreu, assim, 
um decréscimo de 0,3% face a 2020.

302-4 | REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA

Em resultado das atividades da Brisa houve um decréscimo do 
consumo de energia em cerca de 0,3% face a 2020, conforme 
quadro apresentado no reporte ao indicador GRI 302-1 (p. 117).

A evolução gráfica deste indicador encontra-se no Capítulo 4.5 
Ambiente, na página 89.

302-5 | REDUÇÃO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS

A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 4.5 Ambiente, 
nas páginas 86-87 deste Relatório.

iniciativa pretende-se aumentar substancialmente a eficiência do uso 
da água em todos as unidades de negócio, promovendo a reutilização 
da água, de forma a assegurar consumos sustentáveis.

A Brisa Gestão de Infraestruturas (BGI), empresa do grupo Brisa, que 
no âmbito das suas atribuições de gestão e fiscalização de empreitadas, 
executa ensaios em laboratório, para controlar a conformidade de 
materiais e elementos de construção. Nesse sentido, mantem em 
funcionamento três laboratórios, associados ao estaleiro da Maia.

De entre os equipamentos utilizados nos laboratórios, foram identificadas 
como consumidores de um volume considerável de água, devido ao 
funcionamento dos sistemas de arrefecimento, o equipamento de 
recuperação de solvente, o destilador de água e o evaporador rotativo. 
Numa perspetiva de eficiência do uso de água, optou-se por desenvolver 
um sistema de recirculação dessa água, recorrendo-se ao seu 
armazenamento e posterior bombagem, tornando este processo um 
ciclo fechado e o consumo de água reduzido a zero. Em 2021 a 
recirculação de água conduziu a uma poupança no consumo de água 
de cerca de 169,59 m3.

Na perspetiva do licenciamento ambiental das infraestruturas 
rodoviárias, são avaliados, entre outros, os impactes ambientais 
associados à fase de exploração das auto-estradas, nomeadamente 
sobre o fator ambiental recursos hídricos. A avaliação de impactes sobre 
este fator ambiental, identifica, entre outros aspetos o eventual impacte 
das águas de escorrência da plataforma nos meios hídricos recetores.

Na rede da Brisa Concessão Rodoviária, temos situações, como seja, o 
caso da autoestrada A2, em que são atravessadas zonas sensíveis. Nesta 
sequência, foram construídas estações de tratamento de águas de 
escorrência, de forma a assegurar a proteção dos meios hídricos 
circundantes. Para esta situação, no âmbito do licenciamento ambiental 
foi aprovado um Plano de Monitorização Ambiental que incluía a 
monitorização das águas de escorrências e dos meios hídricos recetores. 
Os relatórios periódicos relativos à monitorização ambiental desenvolvida 
são enviados para a Agência Portuguesa do Ambiente.

303-1 | INTERAÇÕES COM A ÁGUA ENQUANTO RECURSO 
PARTILHADO

As necessidades de consumo de água do Grupo Brisa estão 
associadas às atividades próprias de exploração, conservação e 
manutenção de uma diversidade de ativos, nomeadamente:

No Capítulo 4.5 - Ambiente, página 86 do presente relatório, apresenta-
se uma ilustração gráfica das principais origens do consumo de água 
no Grupo Brisa.

Em relação à origem da água, cerca de 43% tem origem em captações 
subterrâneas e 57% na rede de abastecimento público, num total de 
cerca de 200 pontos de consumo.

A utilização dos recursos hídricos no Grupo Brisa é destinada ao consumo 
doméstico, rega e atividades operacionais de gestão das infraestruturas 
rodoviárias.

A monitorização ao consumo de água é efetuada mensalmente, com 
base na leitura dos contadores existentes nas respetivas instalações. 
Estas leituras são mensalmente registadas numa plataforma que integra 
o dashboard de indicadores ambientais, permitindo ter uma visão 
transversal dos consumos de água da Brisa.

Na sequência da operacionalização do dashboard, foram definidos e 
aprovados objetivos operacionais para o Grupo, incluindo para o 
consumo de água.

No âmbito do Plano Estratégico da Brisa Vision25 - Sustainability, 
desenvolvido e aprovado no 1º semestre de 2021, foi definida uma 
workstream específica sobre o tema “Gestão de Águas e Efluentes”, 
cujo trabalho teve início no último trimestre de 2021. Através desta 

112,4180 219112,7180 825

6,29 971--

118,6190 191112,7180 825

302-1

TOTAL

302-2

Energia 
consumida 

(GJ)

Energia 
consumida 

(GJ)

20212020

Intensidade 
energética 

(GJ/km)

Intensidade 
energética 

(GJ/km)

Indicador

Infraestruturas associadas à rede de autoestradas, como 
sejam centros operacionais, portagens e áreas de serviço;
Centros de inspeção de viaturas automóveis;
Edifícios administrativos e armazéns.
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303-2 | GESTÃO DOS IMPACTES RELACIONADOS COM A 
DESCARGA DE ÁGUA

As águas residuais domésticas provenientes do conjunto de ativos 
da Brisa (ver indicador GRI 303-1), são encaminhadas para as 
redes de saneamento público (coletor municipal). Nas situações 
em que não foi possível encaminhar as águas residuais para a 
rede de saneamento mais próxima, as mesmas foram direcionadas 
para um órgão de tratamento (fossa séptica), seguido de um 
órgão para infiltração das águas residuais no solo (poços 
absorventes ou trincheiras de infiltração).

No caso das águas de processo provenientes do Laboratório de 
ensaios da Brisa Gestão de Infraestruturas, localizado na Maia, 
foi construída uma ETAR para encaminhamento das águas 
residuais, a qual é sujeita auto-controlo periódico.

303-3 | ÁGUA CAPTADA

Para consolidação dos consumos de água, adotou-se uma 
abordagem em linha com a metodologia adotada para contabilização 
e comunicação das emissões associadas à Brisa, nomeadamente 
a abordagem de controlo financeiro. Ou seja, foram contabilizados 
100% dos consumos de água associados às operações sobre as 
quais a Brisa tem controlo financeiro e 0% dos consumos das 
operações nas quais detém uma participação, mas não controla.

Nesta sequência, encontram-se incluídas as seguintes empresas 
nas fronteiras organizacionais de consolidação dos consumos de 
água: BCR, BOM, BGI, BAS, A-to-Be, VVP, VVS e CTA, de acordo 
com o organograma apresentado na página 20 do presente 
relatório. Em termos práticos, os consumos de água são alocados 
às empresas que detêm as diferentes tipologias de ativos.

A BAS foi criada em 2017, para assumir a responsabilidade da 
gestão, exploração, manutenção e conservação das áreas de 
serviço da rede BCR. Esta responsabilidade até então estava 

303-4 | DESCARGA DE ÁGUA

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

Importa referir que no âmbito da workstream específica sobre o 
tema “Gestão de Águas e Efluentes”, está em curso o 
desenvolvimento de uma metodologia para apurar de forma 
desagregada os consumos relativos à rega.

303-5 | ÁGUA CONSUMIDA

Tendo em consideração os volumes de água apurados para os 
indicadores 303-4 e 303-5, o volume de água consumida em 2021 foi:

entregue a empresas petrolíferas, através de contratos de 
subconcessão. Com a criação da BAS iniciou-se um processo de 
renovação das áreas serviço, com o lançamento do conceito Colibri 
Via Verde. Desde então, de forma faseada, a BAS tem aumentado 
o número de unidades de restauração e espaços comuns das áreas 
de serviço sob sua responsabilidade.

Adicionalmente, importa referir que em 2021 foi consolidada e 
implementada uma metodologia de contabilização dos consumos 
de água das áreas de serviço, nomeadamente referente às diversas 
unidades de restauração e espaços comuns. Em virtude desta 
metodologia, e uma vez que existem dados de histórico disponíveis 
desde 2020, vai ser possível incluir a BAS no perímetro de reporte 
desde então. Nesta sequência, os dados de consumo da BAS foram 
consolidados e consequentemente o valor global do Grupo Brisa 
reportado para o ano 2020 foi retificado.

Para determinar a localização dos pontos de consumo face a 
determinadas zonas de stress hídrico, recorreu-se à ferramenta 
Aqueduct Water Risk Atlas do World Resources Institute (WRI). Cada 
um dos pontos de consumo foi então classificado, com base na sua 
localização, segundo uma escala de risco pré-definida na referida 
ferramenta: [0-1] Baixo; [1-2] Médio-Baixo; [2-3] Médio-Alto; [3-4] 
Alto; [4-5] Extramente Alto.

Tendo em consideração os diferentes níveis da escala de risco, os 
pontos de consumo da Brisa inserem-se 86% em zona de risco 
“Médio-Baixo” e 14% em zona de risco “Alto”. Com base nesta 
metodologia, determinou-se o consumo de água captada por tipo 
de fonte e em cada uma das referidas zonas de stress hídrico:

0

0

0

5 685

16 564

22 249

0

0

0

39 868

44 536

84 404

0

0

0

45 553

61 100

106 653
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Captação de água por fonte
Zona de stress hídrico
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0

0

0

4 548

13 251

17 799

0
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0

31 894

35 629
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0
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Meio Natural
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0
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304-1 | LOCAIS DAS OPERAÇÕES (ALUGADOS OU 
PROPRIEDADE DA EMPRESA) QUE DESEMPENHAM 
ATIVIDADES DENTRO OU EM ZONAS ADJACENTES A 
ÁREAS PROTEGIDAS OU ÁREAS COM ELEVADO VALOR DE 
BIODIVERSIDADE FORA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Relativamente ao ano de 2021, a área administrada incluída na Rede 
Natura 2000 totaliza 3.591.221,11 m2, ou seja, 359,12 hectares.

A área é idêntica às áreas reportadas nos anos anteriores (2009-
2020), na medida em que durante o ano 2021 não houve construção 
de novas infraestruturas / alargamentos que tenham intersetado 
áreas da Rede Natura 2000.

Importa ainda apontar relativamente a este Indicador, a existência 
de uma área arrendada para implementação de medidas de 
compensação de impactes.

A área envolvida, localizada no Monte Pardieiro, abrange 10.000 m2 
na Zona de Proteção Especial de Castro Verde com o objetivo de 
preservar o habitat do Peneireiro-das-Torres (Francelho).

304-2 | IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DOS PRODUTOS 
E SERVIÇOS NA BIODIVERSIDADE

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

PROCEDIMENTOS-FASES DE PROJETO E OBRA

Os impactes sobre a biodiversidade relacionados com a construção 
e exploração de autoestradas são avaliados previamente durante o 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental, em fase de estudo e 

FUNDAMENTAÇÃO-FASES DE PROJETO E OBRA

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

Em 2021, no âmbito da biodiversidade, os principais impactes ambientais, 
identificados pela exploração das autoestradas, foram a fragmentação e 
alteração de habitats, os atropelamentos de fauna e o aumento da pressão 
humana.

Durante o 1º semestre de 2021, o Grupo Brisa desenvolveu e aprovou o 
Plano Estratégico Vision25, o qual identificou 4 alavancas de transformação, 
sendo uma delas a Sustentabilidade (ESG -Environmental, Social and 
Corporate Governance), com o foco em “Alcançar uma Organização com 
objetivos ESG ancorando a cultura e o modelo de negócio Brisa”.

No âmbito da agenda da Sustentabilidade foram aprovados 6 objetivos 
estratégicos e metas concretas para cumprir. Para o pilar Environmental, 
entre outros, foi aprovado um objetivo relacionado com o tema da 
Biodiversidade - assegurar a recuperação e regeneração da biodiversidade 
e dos ecossistemas.

Nesta sequência, em 2022 vai ser definida uma estratégia de médio prazo 
(2022-2030) para a biodiversidade, capital natural e serviço dos ecossistemas 
(ver capítulo 4.5 Ambiente).

Será realizada uma avaliação detalhada dos impactes diretos e indiretos e 
dependências das atividades da Brisa na biodiversidade e nos serviços dos 
ecossistemas, utilizando ferramentas de referência disponíveis, devidamente 
ajustadas aos pressupostos e realidade da empresa, que permitam:

projeto de execução, sendo efetuada a análise de diferentes traçados 
e projetos. Com base nesta análise são delineadas medidas de 
minimização ou de compensação dos impactes esperados sobre a 
biodiversidade.

Durante a fase de obra é efetuado um acompanhamento ambiental 
e a implementação do Plano de Gestão Ambiental e programas de 
monitorização, que têm como principal objetivo assegurar a correta 
recolha de informação que permita avaliar os principais impactes 
ambientais decorrentes da fase de obra, assim como garantir uma 
boa execução ambiental do projeto. Estas práticas permitem 
igualmente a identificação atempada de eventuais situações que 
possam conduzir a necessidade de adotar medidas adicionais de 
minimização ou de compensação de impactes.

FUNDAMENTAÇÃO-FASES DE PROJETO E OBRA

Relativamente ao ano de 2021, ocorreram as seguintes intervenções 
localizadas em troços de autoestrada que atravessam a Rede 
Natura 2000:

 

Face ao exposto, não existem impactes ambientais a relatar.

Empreitada para as Obras de Beneficiação / Reforço do 
Pavimento, do Sublanço Torres Novas (A1/A23) / Fátima, 
da A1 - Auto-estrada do Norte.

Os troços da A1, inseridos em área da Rede Natura 2000, 
onde foram realizados trabalhos de beneficiação e reforço 
do pavimento foram os seguintes:

Conhecer a relação da empresa com a Biodiversidade;
Realizar um diagnóstico e definir prioridades;
Definir indicadores de monitorização.

S/N e N/S 97+830 103+400

Sentido da A1 km de início km de fim

Face à natureza dos trabalhos - circunscritos à plataforma 
da autoestrada - não se considerou necessária a 
implementação de medidas/cuidados especiais de proteção.
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Os resultados desta avaliação servirão de suporte à realização das 
etapas subsequentes da estratégia:

Desta forma a Brisa vai conseguir garantir uma resposta aos atuais 
desafios nacionais e internacionais, bem como a desenvolvimentos 
futuros sobre esta matéria.

FUNDAMENTAÇÃO-FASE DE EXPLORAÇÃO

A monitorização dos atropelamentos de fauna realizada em 2021, em 
toda a rede concessionada a Brisa, permitiu verificar que nos sublanços 
que atravessam áreas incluídas na Rede Natura 2000 não foram 
detetados atropelamentos de espécies com o estatuto de ameaçadas 
de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005).

Nos sublanços Almodôvar/S. Bartolomeu de Messines e S. Bartolomeu 
de Messines/ Paderne (A22), da A2 – Auto-estrada do Sul, que 
atravessam os Sítios do Caldeirão e Barrocal são, igualmente, avaliados 
os impactes sobre a biodiversidade através de campanhas de 
monitorização da qualidade dos ecossistemas. Concretamente, o ano 
de 2021 integrou o período de suspensão da monitorização dos fatores 
ambientais nos Sítios do Caldeirão e Barrocal, pelo que não existe 
informação a reportar referente a este ciclo anual.

304-3 | HABITATS PROTEGIDOS OU RECUPERADOS

A restauração e proteção de determinados habitats é uma das 
estratégias que, integrada na política da biodiversidade, é utilizada de 
forma a prevenir ou reparar impactes negativos associados às atividades 
da Brisa Concessão Rodoviária. As áreas de habitats protegidos ou 
restaurados podem resultar das seguintes ações:

Aves, nascido de um protocolo entre a Companhia das Lezírias e 
a Brisa – Autoestradas de Portugal, no âmbito do Programa Brisa 
pela Biodiversidade, concluiu com sucesso os seus objetivos. É 
assim possível afirmar que o investimento realizado na construção 
e implementação do Espaço de Visitação e Observação de Aves, 
na Companhia das Lezírias, contribuiu de forma determinante e 
permanente para a conservação e promoção dos ecossistemas 
do Estuário do Tejo.  

Tendo em conta os dados fornecidos acima, em 2021 a área de 
habitats protegidos ou recuperados totalizou 92.436 m2 o que 
corresponde a 9,24 ha.

304-4 | ESPÉCIES PERTENCENTES À LISTA VERMELHA DA 
IUCN, OU DA LISTA DE CONSERVAÇÃO NACIONAL NO 
LOCAL DAS OPERAÇÕES

Durante o ano 2021 registou-se, da lista vermelha da IUCN e 
espécies da lista de conservação nacional com habitats em áreas 
afetadas pelas operações, por nível de risco de extinção, uma 
espécie de fauna (avifauna).

Em 2021 não houve empreitadas fiscalizadas pela BGI em que 
ocorressem espécies florísticas com abundância pouco comum 
ou rara.

  

Relativamente à implementação de projetos de integração e 
recuperação paisagística, foi executada a recuperação ambiental 
de zonas afetadas decorrentes de reparações / beneficiações 
diversas, através de mobilização superficial e sementeiras numa 
área de 62.336 m2 (6,23 ha), durante o ano 2021.

No que diz respeito as medidas de restauração e proteção ativa 
em fase de exploração, no âmbito da implementação de medidas 
de compensação associadas ao Sublanço Aljustrel/Castro Verde 
da A2, celebrou-se um protocolo com o ICNF (na altura da 
celebração do protocolo, ICNB) com o objetivo de garantir a 
implementação de medidas de gestão da colónia do Peneireiro-
das-torres (Falco naumanni) que terminou em 2013. Ao abrigo 
deste protocolo celebrou-se um contrato de arrendamento com 
os proprietários do Monte do Pardieiro (zona de nidificação do 
Peneireiro-das-torres) relativamente a uma área de 10.000 m2 
(1 ha) inseridos na Zona Especial de Proteção de Castro Verde, 
contrato que foi renovado em 2007 tendo sido prorrogada a sua 
vigência até ao final de 2032.

Adicionalmente foram realizados trabalhos de corte e remoção 
de vegetação queimada por incêndios com o objetivo de facilitar 
a rápida instalação da vegetação autóctone, contribuindo desta 
forma para a recuperação de habitats. Esta medida resultou numa 
área intervencionada de cerca de 20.100 m2 (2,01 hectares) 
durante o ano de 2021.

No que diz respeito a projetos de restauração e proteção de 
habitats resultantes de parcerias com terceiros, a Brisa, consciente 
dos impactes da sua atividade na biodiversidade, promove ações 
voluntarias, numa perspetiva de responsabilidade ambiental. 
Essas ações consubstanciam-se em projetos que estão integrados 
na Iniciativa Business & Biodiversity. Neste âmbito, ao cabo de 12 
anos, o projeto EVOA – Espaço de Visitação e Observação de 

Integrar, monitorizar, avaliar e reportar;
Adaptar e melhorar.

Implementação, em final de obra, de projetos de integração 
e recuperação paisagística;
Implementação de medidas de restauração ou de proteção 
ativa dos habitats durante a fase de exploração das 
infraestruturas rodoviárias;

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

AE Sublanço Estatuto
Avifauna

Espécie

Caprimulgus
europaeus

Nome Comum

Noitibó-cinzento VU 
(vulnerável)

Alargamento 
Águas Santas 

(A3/A4) / 
Ermesinde

A4
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305-1 | EMISSÕES GEE DIRETAS (ÂMBITO 1)

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

Atendendo à realidade do Grupo Brisa – em particular à existência 
de um relatório que integra informação financeira e não financeira 
– a abordagem de consolidação adotada foi a de controlo financeiro. 
Deste modo, foram contabilizados 100% das emissões das operações 
sobre as quais a Brisa tem controlo financeiro e 0% das emissões 
das operações nas quais detém uma participação, mas não controla.

Da aplicação da abordagem de controlo financeiro ao Grupo Brisa, 
resulta a inclusão das seguintes empresas nas fronteiras organizacionais 
do inventário de emissões de GEE: BCR, BO&M, BGI, BAS, A-to-Be, 
VVP, VVS e CTA, de acordo com organograma apresentado na página 
20 do presente relatório. Nesta sequência, em termos de consolidação 
de resultados, as emissões são alocadas às empresas que detêm as 
diferentes tipologias de ativos.

Para calcular as emissões de âmbito 1 associadas aos consumos de 
combustível e gás de 2021, foram utilizados os seguintes fatores de 
emissão:

que detêm as diferentes tipologias de ativos.
Em linha com os requisitos da metodologia The GHG Protocol, a 
Brisa contabiliza as emissões de âmbito 2 de acordo com dois 
métodos distintos: 

Para calcular as emissões associadas ao consumo de energia de 
2021, foram utilizados os seguintes fatores de emissão:

De forma a garantir a comparabilidade dos resultados e a definição 
de objetivos de redução absolutos, prevendo situações de 
expansão de negócio, foi definida uma política de recálculo do 
ano-base. Tendo em conta o crescimento da empresa Brisa Áreas 
de Serviço, o ano-base foi recalculado, tendo sido feito um re-
statement relativamente aos valores dos anos anteriores.

Perante o consumo de energia associado aos dados operacionais 
de eletricidade apurados para 2021 (ver indicador GRI 302-1), as 
atividades da Brisa foram responsáveis pelas seguintes emissões 
de âmbito 2, consoante a metodologia de cálculo:

Perante o consumo de energia associado aos dados operacionais 
de combustível com origem em fontes fixas e fontes móveis (ver 
indicador GRI 302-1), em 2021 as atividades da Brisa foram 
responsáveis por 5 896 tCO2e de emissões de âmbito 1 que 
representa um aumento de 3,3% face a 2020, de acordo com 
o seguinte:

A análise a este indicador encontra-se no Capítulo 4.5 Ambiente, 
na página 89 deste Relatório.

305-2 | EMISSÕES GEE INDIRETAS (ÂMBITO 2)

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

Atendendo à realidade do Grupo Brisa – em particular à existência 
de um relatório que integra informação financeira e não financeira 
– a abordagem de consolidação adotada foi a de controlo financeiro. 
Deste modo, foram contabilizados 100% das emissões das operações 
sobre as quais a Brisa tem controlo financeiro e 0% das emissões das 
operações nas quais detém uma participação, mas não controla.

Da aplicação da abordagem de controlo financeiro ao Grupo Brisa, 
resulta a inclusão das seguintes empresas nas fronteiras organizacionais 
do inventário de emissões de GEE: BCR, BO&M, BGI, BAS, A-to-Be, 
VVP, VVS e CTA, de acordo com o organograma apresentado na 
página 20 do presente relatório. Nesta sequência, em termos de 
consolidação de resultados, as emissões são alocadas às empresas 

Unidade

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

Valor

74,5288

69,7288

75,5084

73,0719

75,5184

74,3700

64,3145

Fonte

APA, 2021. 
National Inventory 
Report 2021. IPCC, 
Fourth Assessment 

Report.

Fator de conversão

GEE – Combustão fixa - Gasóleo

GEE – Combustão fixa - Gasolina

GEE – Combustão móvel – 
Ligeiro passageiros – Gasóleo

GEE – Combustão móvel – 
Ligeiro passageiros – Gasolina

GEE – Combustão móvel – 
Ligeiro mercadorias – Gasóleo

GEE – Combustão móvel –
Pesado mercadorias – Gasóleo

GEE – Combustão fixa – 
Propano/Butano

78 25380 499

5 8965 711

-3%

+3%

Consumo de energia (GJ)

Emissões de âmbito 1 (tCO2e)

20212020 ∆ 2021/2020Indicador (GJ)

Market-Based (MB) ou seja, o fator de emissão associado 
ao mix renováveis/não-renováveis do comercializador de 
energia a quem a Brisa compra eletricidade
Location-Based (LB) ou seja, associado ao mix renováveis/
não renováveis de Portugal.

Market Based Method CO2 (g/kWh): 207,4
Location Based Method CO2 (g/kWh): 255,0

Fonte: MB - Fornecedor eletricidade (EDP Comercial Empresas) - Origem da energia 2021 (Valor anual 
publicado pelo comercializador (g CO2/kWh), disponível em 31.01.2022. Conversão CO2/CO2e utilizando 
rácio médio da produção de eletricidade em Portugal). LB - EEA, 2021. Greenhouse Gas Emission 
Intensity of Electricity Generation (Fator médio para eletricidade produzida em Portugal. Dados mais 
recentes (ano n-2)).

101 966100 325

5 823

7 161

5 544

8 639

+1,6%

+5%

-17,1%

Consumo de energia (GJ)

Market Based Method (tCO2e)

Location Based Method (tCO2e)

20212020 ∆ 2021/2020Indicador (GJ)
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Face ao exposto no indicador 302-1, na medida em que se fez 
uma retificação do consumo de eletricidade para 2020, face ao 
reportado no âmbito do RI2020, importa referir que as respetivas 
emissões também sofreram retificação.

A análise a este indicador encontra-se no Capítulo 4.5 Ambiente, 
na página 89 deste Relatório.

305-3 | OUTRAS EMISSÕES GEE (ÂMBITO 3)

A Brisa tem como objetivo para 2022 ter um inventário de gases 
com efeito de estufa completo, incluindo as emissões associadas 
à cadeia de valor da empresa (âmbito 3).

Com base na metodologia The GHG Protocol, que tipifica as 
emissões de âmbito 3 em 15 categorias, a montante a jusante 
das atividades próprias, na cadeia de valor da empresa, a Brisa 
durante 2021 identificou e priorizou as emissões de âmbito 3 a 
incluir, de forma faseada, no inventário.

Os fatores de emissão de referência utilizados no cálculo desta 
categoria de emissões, para além dos já indicados nos indicadores 
GRI 302-1 e GRI 305-1, foram:

Aplicando estes critérios à atual realidade da Brisa, resultou o 
seguinte faseamento:

C3 – ENERGIA, NÃO INCLUÍDO EM ÂMBITO 1 E 2

Nesta categoria de emissões integram-se as emissões a montante 
da produção da eletricidade e combustíveis consumidos e às 
perdas na rede (transporte e distribuição (T&D) de eletricidade). 

C1 – Produção de bens e serviços adquiridos

C2 – Produção de imobilizado adquirido

C3 – Energia, não incluído em âmbito 1 e 2

C4 – Transporte e distribuição subcontratada

C5 – Tratamento de resíduos da operação

C6 – Deslocações em serviço

C7 – Mobilidade pendular dos colaboradores

C8 – Ativos em leasing, a montante

C9 – Transporte e distribuição, a jusante

C10 – Processamento de Produtos

C11 – Uso de produtos (incluindo tráfego 
da AE)

C12 – Fim de vida de produtos

C13 – Ativos em leasing, a jusante

C14 – Franchising

C15 – Investimentos em participadas e 
joint-ventures

Categorias a reportar 
a partir de 2022

Categorias a reportar 
em 2021

não aplicável

não aplicável

não aplicável

não aplicável

Contabilização 
opcional

Categoria Unidade

kg CO2e/kWh

%

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

kg CO2e/GJ

kg CO2e/kWh

Valor

0,0520

8,2%

16,9694

18,8167

7,5528

0,0055

Defra, 2021. GHG Conver-
sion Factors for Company 

Reporting 2021.

DGEG, 2021. Balanço 
Energético Nacional 2022 

(Perdas T&D em % de elet-
ricidade na rede (produção 
bruta + saldo importador).

Defra, 2021. GHG Conver-
sion Factors for Company 
Reporting 2021. (Calcu-
lado a partir de kg CO2e 

por kWh (net calorific 
value - LHV) - gasóleo com 

incorporação média de 
biodiesel).

Defra, 2021. GHG Conver-
sion Factors for Company 
Reporting 2021. (Calcu-
lado a partir de kg CO2e 

por kWh (net calorific 
value - LHV) - gasolina com 

incorporação média de 
biodiesel.)

Defra, 2021. GHG Conver-
sion Factors for Company 

Reporting 2021. (Calculado 
a partir de kg CO2e per 

kWh (net calorific value - 
LHV) - butano/propano.)

Defra, 2021. GHG 
Conversion Factors for 

Company Reporting 2021. 
(Overseas electricity (T&D 
losses) - Portugal. Exclui 

combustão).

FonteFator de conversão

Eletricidade

Combustíveis

GEE Well-to-tank - 
Eletricidade (consumida)

Eletricidade - Perdas na rede 
(Transporte & Distribuição)

GEE Well-to-tank - Gasóleo

GEE Well-to-tank - Gasolina

GEE Well-to-tank - Propano/
Butano

GEE Well-to-tank - 
Eletricidade (perdas T&D)
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Face ao exposto e tendo em consideração os dados de consumo 
por forma de energia, contabilizados em âmbitos 1 e 2 (GRI 305-1 
e 305-2), o valor a reportar para 2021 para as emissões da presente 
categoria é de 3 586 tCO2e, de acordo com o seguinte:

C5 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA OPERAÇÃO

Nesta categoria de emissões integram-se as emissões associadas 
ao tratamento de resíduos produzidos pela Brisa. Os fatores de 
emissão de referência utilizados no cálculo desta categoria de 
emissões foram: 

Tendo em consideração os dados de produção de resíduos e os 
fatores de emissão de referência acima indicados, o valor a 
reportar para 2021 no âmbito da categoria C5 é 155 tCO2e, de 
acordo com o seguinte:

1 282

48

1

1 331

1 460

641

154

2 254

Gasóleo

Gasolina 

Propano/butano 

Combustíveis: emissões a montante

Eletricidade - Emissões a montante

Eletricidade - Perdas T&D - Emissões produção

Eletricidade - Perdas T&D - Emissões a montante

Eletricidade: emissões a montante e perdas T&D

Emissões (tCO2e)

Fator de conversão Fonte
Valor (kg CO2e/t)

Reciclagem Aterro

Resíduos - Resíduos 
de construção 

Resíduos - Amianto

Resíduos - Asfaltos

Resíduos - Cimento

Resíduos - Metais
(construção)

Resíduos - Solos

Resíduos - Pneus

Resíduos - Madeira

Resíduos - Vidro

Resíduos - Têxteis

Resíduos - Resíduos de 
jardins

Resíduos - Resíduos do 
comércio e indústria

Resíduos - Mistura REE

Resíduos - Baterias

Resíduos - Metais (não 
construção)

Resíduos - Plásticos

Resíduos - Papel e cartão

 0,9891 

 5,9184 

 0,9891 

 0,9891 

 0,9891 

 0,9891 

 21,2936

 21,2936

 21,2936

 21,2936

 8,9507

 21,2936

 21,2936

 21,2936

 21,2936

 21,2936

 21,2936

 0,9891 

 5,9184 

 1,2393 

 1,2393 

 1,2643 

 17,5827 

 21,2936 

 828,0323 

 8,9020 

 444,9434 

 578,9591 

 467,0458 

 8,9020 

 8,9020 

 8,9020 

 8,9020 

 1041,8037 

 Defra, 2021. GHG Conversion 
Factors for Company Reporting 2021.  

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021. 

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

 Defra, 2021. GHG Conversion Factors 
for Company Reporting 2021.

Tipologia de resíduo

Resíduos de construção

Amianto

Asfaltos

Cimento

Metais (construção)

Solos

Pneus

Madeira

Vidro

Têxteis

Resíduos de jardins

Resíduos do comércio e 
indústria 

Mistura REE 

Baterias 

Papel e cartão 

Metais (não construção)

Plásticos

Valorização

142,08

0,00

14,78

14,98

482,84

19,34

53,12

1,49

16,83

0,13

4,18

242,48

24,23

8,54

22,39

15,03

48,72

Eliminação

277,60

0,25

0,55

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9,84

296,98

0,00

0,00

0,00

0,14

7,90

Eliminação

0,27

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,70

138,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

Total

0,42

0,00

0,02

0,01

0,48

0,08

1,13

0,03

0,36

0,00

5,73

143,87

0,52

0,18

0,48

0,32

1,11

Valorização

0,14

0,00

0,01

0,01

0,48

0,02

1,13

0,03

0,36

0,00

0,04

5,16

0,52

0,18

0,48

0,32

1,04

t t(t CO2e) (t CO2e) (t CO2e)

Notas metodológicas: (1) Toda a valorização considerada reciclagem multimaterial (open-loop), à 
exceção dos resíduos de jardins, considerado compostagem ou digestão anaeróbica; (2) Toda a 
eliminação considerada deposição em aterro; (3) Emissões da eliminação incluem emissões da recolha, 
transporte e aterro. (4) Emissões da valorização incluem apenas emissões do transporte (emissões do 
tratamento são alocadas ao setor da reciclagem, de acordo com orientações The GHG Protocol).
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C15 – INVESTIMENTOS EM PARTICIPADAS E JOINT-VENTURES

Integra-se no reporte da presente categoria as emissões de 
âmbito 1 e 2 das concessões onde a Brisa é participada, mas que 
estão fora do perímetro de consolidação, nomeadamente 
Concessões AEA e Brisal e as Subconcessões AEBT e AELO.

As emissões são, assim, a combinação dos consumos de 
eletricidade e de combustível multiplicados por um fator de 
emissão e podem ser de dois âmbitos. Ou seja:

Para o cálculo da categoria C15 foram utilizados os dados 
operacionais das Concessionárias / Subconcessionárias 
consolidados pelo método de equivalência patrimonial e os 
fatores de emissão de referência indicados nos indicadores GRI 
305-1 e 305-2. Assim, o valor das emissões a reportar para 2021 
no âmbito desta categoria é de 575 tCO2e, de acordo com 
o seguinte:

Para o cálculo da categoria C11 foram utilizados os seguintes 
fatores de emissão de referência:

Para o cálculo da categoria C11 foram utilizados os dados de 
circulação de veículos por km (v.km) da rede de autoestradas 
concessionada à BCR (única concessionária incluída no âmbito de 
reporte), por classe de portagem, e os fatores de emissão de 
referência indicados. Assim, o valor das emissões a reportar para 
2021 no âmbito desta categoria é de 1 984 856 tCO2e, de acordo 
com o seguinte:

CONSOLIDAÇÃO DE EMISSÕES DE ÂMBITO 3

Com base nos dados de atividade relacionados com as categorias 
a reportar e fatores de emissão acima identificados, as emissões 
de âmbito 3 da Brisa a considerar para 2021 são 4 316 tCO2eq, 
de acordo com o seguinte:

C11 – CONTABILIZAÇÃO OPCIONAL

Relativamente à categoria C11 (uso de produtos e serviços 
vendidos), de acordo com The GHG Protocol Scope 3 Standard, 
as emissões associadas ao tráfego da rede de auto-estradas da 
Brisa são emissões indiretas de uso de produto, uma vez que 
ocorrem em fontes (veículos dos clientes) que não são vendidos 
pela empresa. Estas emissões estão fora da minimum boundary 
definida pelo The GHG Protocol para esta categoria de âmbito 3, 
sendo por isso de contabilização opcional. Atendendo à relevância 
destas emissões, a Brisa optou pela sua contabilização e reporte.

Emissões de âmbito 1 = Consumo de combustível associado 
aos veículos das empresas x Fator de emissão (da respetiva 

categoria de veículo)

Emissões de âmbito 2 = Consumos de eletricidade associado 
aos ativos detidos por cada uma das empresas. x Fator de 
emissão (associado à produção dessa energia)

25650%

199

67

53

70%

36,85%

15%

Concessão atlântico (AEA)

Concessão Litoral Centro (BRISAL)

Subconcessão Auto-estradas do Baixo 
Tejo (AEBT)

Subconcessão do Litoral Oeste (AELO)

Emissões âmbito 3 
(t CO2e)Participação da BrisaEmpresa

3 586

155

575

4 316

C3 – Energia, não incluído em âmbito 1 e 2

C5 – Tratamento de resíduos da operação

C15 – Investimentos em participadas e joint-ventures

TOTAL (tCO2e)

Emissões âmbito 3Categoria

Unidade

g CO2e/vkm

g CO2e/vkm

g CO2e/vkm

g CO2e/vkm

Valor

208,8987

251,6977

616,5262

133,3763

APA, 2021. National 
Inventory Report 2021. 

IPCC, Fourth Assessment 
Report. Média dos FE 

implícitos nacionais para 
ligeiros de passageiros 

(gasolina, gasóleo, híbridos 
e LPG), ponderados pelo 

respetivo nível de circulação 
no total nacional destas 
categorias (vkm/vkm).

APA, 2021. National 
Inventory Report 2021. 

IPCC, Fourth Assessment 
Report. Média dos FE 

implícitos nacionais para 
ligeiros de mercadorias 

(LDV, gasolina e gasóleo) 
e autocarros não urbanos 

(coaches), ponderados pelo 
respetivo nível de circulação 

no total nacional destas 
categorias (vkm/vkm).

APA, 2021. National 
Inventory Report 2021. 

IPCC, Fourth Assessment 
Report. FE implícito 

nacional para pesados de 
mercadorias (HDV).

APA, 2021. National 
Inventory Report 2021. IPCC, 
Fourth Assessment Report. 
FE implícito nacional para 
motociclos (L category - 
motorcycle, >50 cm3).

FonteFator de conversão

Tráfego - Classe 1/B/Outros

Tráfego - Classe 2/C

Tráfego - Classe 3 e 4/D

Tráfego - Classe 5/A

Nota: Fatores de emissão para cada classe de portagem/contador baseados nos fatores de emissão 
implícitos nacionais, por categoria de veículo, publicados pela APA (National Inventory Report), 
ponderados pelo respetivo nível de circulação no total nacional destas categorias (vkm/vkm).
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305-4 | INTENSIDADE DE EMISSÕES GEE

No âmbito deste indicador, foram usados para cálculo de 
intensidade de emissões, as emissões de GEE do Grupo Brisa 
(âmbito 1 e 2), e os quilómetros de rede operados para este 
relatório (1 604 km). Perante estes fatos, em 2021 a intensidade 
de emissões da Brisa foi 7,3 tCO2e por quilómetro.

Importa referir que, na sequência da retificação do valor de 2020 
para eletricidade consumida na organização (ver indicador GRI 
302-1) e consequentemente das respetivas emissões de âmbito 2 
(ver indicador GRI 305-2), a intensidade de emissões de 2020 foi 
recalculada, tendo-se obtido um valor de cerca de 7,0 tCO2e/km 
(valor que substitui o anteriormente reportado: 6,9 tCO2e/km). 
Este indicador sofreu, assim, um aumento de cerca de 4% face a 
2020.

305-5 | REDUÇÃO DAS EMISSÕES GEE

A resposta a este indicador encontra-se no Capítulo 4.5 Ambiente, 
nomeadamente os princípios estratégicos da Brisa relativamente 
à Transição Energética das Operações.

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

305-7 | ÓXIDOS DE NITROGÉNIO (NOX), ÓXIDOS DE 
ENXOFRE (SOX) E OUTRAS EMISSÕES SIGNIFICATIVAS

O Grupo Brisa não desenvolve nenhuma atividade que produza 
emissões atmosféricas significativas no âmbito deste indicador, 
isto porque nenhuma atividade da Brisa pode ser inserida na 
categoria de indústria transformadora.

As emissões atmosféricas do Grupo Brisa a considerar são as 
geradas pela circulação dos veículos constituintes da sua frota, 
que não podem ser consideradas como significativas por se tratar 
de emissões do tipo difuso, proveniente apenas das suas viaturas.

Relativamente as emissões de SOx geradas pela queima de 
combustíveis da circulação automóvel, estas não são significativas 
devido a implementação de reduções significativas no teor de 
enxofre dos combustíveis.

No que diz respeito as restantes emissões atmosféricas, os dados 
provenientes da monitorização da qualidade do ar, no âmbito dos 
Planos Gerais de Monitorização do Ambiente, em autoestradas 
com tráfego medio diário muito superior ao número de veículos 
da frota da BCR (A3 e A2, por exemplo) identificam, genericamente, 
baixas concentrações de poluentes atmosféricos, pelo que as 
viaturas que circulam por todo o território nacional não podem 
ser consideradas significativas, mas sim desprezáveis no âmbito 
deste indicador e deste relatório.

Adicionalmente, relativamente ao desempenho da Brisa em 2021 
face a 2020, importa referir os seguintes aspetos:

305-6 | EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DA 
CAMADA DO OZONO

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

O consumo de energia associado aos combustíveis 
decresceu 3% face a 2020, no entanto, as respetivas 
emissões de âmbito 1 sofreram um agravamento de 3%, 
na medida em que ocorreu um agravamento dos respetivos 
fatores de emissão utilizados, em particular nos referentes 
ao diesel (em cerca de 5%-7% face a 2020). Os fatores de 
emissão que são utilizados anualmente no reporte (ver 
GRI 305-1), são retirados da versão mais recente do 
National Inventory Report, publicado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente;
O consumo de energia associado à eletricidade aumentou 
1,6% face a 2020. As respetivas emissões de âmbito 2, 
dependendo da metodologia de cálculo ou tiveram um 
agravamento (market-based) ou decresceram (location-
based) tendo em consideração os respetivos fatores de 
emissão, que sofrem anualmente variações em função da 
disponibilidade de energia renovável do fornecedor de 
energia ou que circula na rede;
Para o reporte dos resultados agregados (âmbito 1 e 2),  
a Brisa utiliza o market-based method, para refletir as 
opções de contratação de eletricidade, em particular  
a contratação de eletricidade renovável. O fator de emissão 
associado a esta metodologia teve um agravamento de 
4% face a 2020.

1 480 684

206 205

292 746

5 222

7 088

819

475

39

Classe 1/B/Outros

Classe 2/C

Classe 3 e 4/D

Classe 5/A

Emissões (tCO2e)
Tráfego total 
(10^6 v.km)Classe de portagem / contador

Notas metodológicas: (1) O tráfego total corresponde à totalidade dos percursos efetuados nos sublanços 
de autoestrada portajados e não portajados (2) Classe 1/B/Outros - Ligeiros de passageiros (gasolina, 
gasóleo, híbridos e LPG); (3) Classe 2/C - Ligeiros de mercadorias e autocarros não urbanos. (4) Classe 
3 e 4/D - Pesados de mercadorias; (5) Classe 5/A - Veículos de 2 rodas, > 50 cm3 (motociclos); (6) Cálculo 
com base em fatores de emissão implícitos nacionais (média de condições de circulação, para percursos 
em AE, rurais e urbanos) não reflete integralmente o efeito nas emissões da velocidade efetiva de 
circulação na rede Brisa.
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306-1 | PRODUÇÃO DE RESÍDUOS E IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS E 306-2 | GESTÃO DE 
IMPACTES SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS COM A 
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

A produção de resíduos no Grupo Brisa está associada às atividades 
próprias de exploração, conservação e manutenção de uma 
diversidade de ativos, nomeadamente:

Para além dos resíduos resultantes das atividades próprias, existem 
também resíduos provenientes de situações de incidentes/acidentes 
na rede de infraestruturas operada pelo Grupo Brisa. Nestas 
situações, a Brisa aciona os meios necessários à remoção desses 
resíduos, os quais são encaminhados para o parque de resíduos 
dos Centros Operacionais, para posterior encaminhamento.

No Capítulo 4.5 - Ambiente, página 86 do presente relatório, 
apresenta-se uma ilustração gráfica das principais origens de 
resíduos em resultado das atividades próprias do Grupo Brisa.

A responsabilidade de gestão dos resíduos resultantes das atividades 
próprias, nomeadamente, recolha, transporte e encaminhado  
a destino final, é de cada uma das empresas produtoras/detentoras 
incluídas no âmbito das fronteiras organizacionais de consolidação: 
BCR, BOM, BGI, BAS, A-to-Be, VVP, VVS, CTA e Centro Corporativo, 
de acordo com o organograma apresentado na página 20 do 
presente relatório.

Adicionalmente, existem também os resíduos com origem em 
empreitadas de construção relacionadas com a melhoria das 
condições de circulação das infraestruturas rodoviárias do Grupo 
Brisa. Sobre estes resíduos, importa referir que a Brisa repassa 
contratualmente a gestão dos mesmos para os respetivos 
adjudicatários. O acompanhamento/verificação dos aspetos 

empresas que detêm os ativos onde ocorre a produção de resíduos.

No âmbito do Plano Estratégico da Brisa Vision25 - Sustainability, 
desenvolvido e aprovado no 1º semestre de 2021, foi definida 
uma workstream específica sobre o tema “Gestão de Resíduos & 
Economia Circular”, cujo trabalho teve início no último trimestre 
de 2021. Através desta iniciativa pretende-se promover uma 
gestão de resíduos mais eficiente e sustentável na atividade do 
Grupo Brisa, tendo por base os seguintes objetivos principais:

306-3 | RESÍDUOS PRODUZIDOS

Em 2021, as atividades diretas do Grupo foram responsáveis pela 
produção de 1.445 toneladas de resíduos, cerca de 14% a menos do 
que em 2020.

Adicionalmente, o ano 2021 foi marcado por eventos excecionais de 
limpeza de resíduos abandonados por terceiros em áreas da 
concessão (viaduto e praça de portagem), nomeadamente:

Estas duas limpezas representarem 15% da quantidade total dos 
resíduos que foram escoados pela Brisa (263 toneladas) em 2021. 
Esta situação, embora pontual e não resultante da atividade direta 
da Brisa, tem de ser consolidada na produção anual de resíduos uma 
vez que a Brisa tem responsabilidade na sua gestão.

ambientais das atividades desenvolvidas pelos adjudicatários das 
empreitadas de construção, onde se inclui a gestão de resíduos, 
é assegurada pela Brisa, através da Brisa Engenharia e Gestão 
(BGI), empresa do Grupo responsável pela gestão e fiscalização 
dos contratos de empreitadas, onde se inclui a Fiscalização da 
Gestão Ambiental. No âmbito da preparação e lançamento de 
concursos de empreitadas de construção da Brisa, igualmente da 
responsabilidade da BGI, é elaborado e patenteado a concurso 
um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPGRCD), o qual, posteriormente, é parte integrante 
do contrato que for estabelecido. Neste PPGRCD são estabelecidas 
as diretrizes para a correta gestão dos resíduos resultantes da 
empreitada, nomeadamente para o correto manuseamento, 
triagem, armazenagem e destino final, privilegiando metodologias 
de prevenção e de valorização dos mesmos, em detrimento da 
eliminação.

Em 2019 a Brisa desenvolveu uma ferramenta de gestão de 
indicadores ambientais, dashboard ASAP, que, na prática, é uma 
ferramenta de atualização automática, que permite visualizar e 
acompanhar de uma forma simples o desempenho da Brisa em 
diversas vertentes, nomeadamente em termos da produção mensal 
/ anual de resíduos.

Ainda neste âmbito, para a gestão de resíduos, foi desenvolvido 
pela Brisa um software para utilização do webservice do módulo 
eGAR do SILiAmb da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 
para consulta dos detalhes das guias emitidas no âmbito da 
atividade do Grupo Brisa. Com o desenvolvimento desta interface 
de comunicação com o sistema SILiAmb, todas as informações 
das eGAR passaram a integrar, de forma automática, o dashboard 
da Brisa.

Em termos de consolidação da quantidade de resíduos resultante 
da operação própria, a Brisa adotou uma abordagem em linha com 
a metodologia adotada para contabilização e comunicação das suas 
emissões, nomeadamente a abordagem de controlo financeiro. Em 
termos práticos, a quantidade de resíduos produzida é alocada às 

Infraestruturas associadas à rede de autoestradas, como 
sejam centros operacionais, portagens e áreas de serviço;
Centros de inspeção de viaturas automóveis;
Edifícios administrativos e armazéns.

alcançar uma gestão transversal e integrada de resíduos;
incrementar a circularidade dos resíduos;
rever os atuais indicadores de desempenho.

Viaduto da Asseca localizado na A1 – Autoestrada do Norte;
Praça de Portagem de Queluz localizada na A9 – CREL.

1.6761.445

1.6761.708

-14%

+2%

Valor global (sem limpezas)

Valor global

20202021 ∆ 2021/2020Resíduos produzidos (ton)
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No quadro seguinte apresenta-se a desagregação dos resíduos 
produzidos, por categorias tipo e comparação face a 2020:

306-4 | RESÍDUOS NÃO ENCAMINHADOS A ELIMINAÇÃO 
E 306-5 | RESÍDUOS ENCAMINHADOS A ELIMINAÇÃO

Em 2021, a taxa de valorização de resíduos do Grupo Brisa foi de 
65%, que correspondeu a um decréscimo de 5 p.p. em comparação 
com o ano anterior. Do total dos resíduos produzidos, 35% foram 
encaminhados a aterro.

No quadro seguinte apresenta-se para cada uma das categorias 
de resíduos identificadas no indicador 306-3, a quantidade de 
resíduos encaminhados para valorização e para aterro:

O decréscimo da taxa de valorização resultou dos acontecimentos 
pontuais ocorridos em 2021, conforme descrito no indicador 
306-3. Ou seja, no cálculo da taxa de valorização foram incluídos 
os resíduos abandonados, escoados pela Brisa, que foram 
maioritariamente encaminhados para eliminação devido às suas 
caraterísticas (cerca de 81%).

Se recalcularmos a taxa de valorização sem considerar os resíduos 
abandonados, que efetivamente não resultaram da atividade 
direta da Brisa, a taxa de valorização aumenta para 73% e 
representa uma melhoria de cerca de 3 p.p. face a 2020.

532

407

243

349

55

22

6

16

46

1.676

402

483

232

475

53

24

9

24

6

1.708

-24,4%

18,5%

-4,8%

36,3%

-3,5%

12,2%

38,2%

47,0%

-86,2%

1,9%

Urbanos e equiparados indiferenciados

RCD Metálicos

Urbanos e equiparados recolhidos 
seletivamente

Outros RCD

Pneus usados

REEE

Pilhas e acumuladores

Óleos usados

Outros resíduos

20202021 ∆ 2021/2020Quantidade por tipo de resíduo (ton)

128

483

202

194

53

24

9

14

5

1 111

402

483

232

475

53

24

9

24

6

1 708

274

0

30

282

0

0

0

10

1

597

Urbanos e equiparados indiferenciados

RCD Metálicos

Urbanos e equiparados recolhidos 
seletivamente

Outros RCD

Pneus usados

REEE

Pilhas e acumuladores

Óleos usados

Outros resíduos

Resíduos 
valorizados 

(t)

Resíduos 
produzidos 

(t)

Resíduos 
aterro 

(t)
Categorias de Resíduos

1 084

27

1 111

1 669

39

1 708

586

11

597

Resíduos não perigosos

Resíduos perigosos

Resíduos 
valorizados (t)

Resíduos 
produzidos (t)

Resíduos 
aterro (t)

70,5%73,4%

70,5%65,1%

+2,9

-5,4

Valor global (sem limpezas)

Valor global

20202021 ∆ 2021/2020 p.pTaxa de valorização de resíduos
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307-1 | INCUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS 
AMBIENTAIS

Em 2021 não se registaram condenações no âmbito deste 
indicador.

308-1 | NOVOS FORNECEDORES QUE FORAM 
SELECIONADOS USANDO CRITÉRIOS AMBIENTAIS

Em 2021 não tivemos necessidade de selecionar novas entidades 
de âmbito estratégico. Não obstante, os contratos com as 
entidades já conhecidas, acautelam no seu articulado, o 
desenvolvimento e implementação de Planos de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, verificando-se 
ainda a sua certificação em ISO 14001.

308-2 | IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DA CADEIA 
DE FORNECIMENTO E AÇÕES TOMADAS

Dos controlos realizados, e com base na análise a documentação 
de produto, formações aos colaboradores sobre o manuseamento 
dos mesmos e certificações de técnicos e empresas para o efeito, 
bem como verificação da eficácia das ações, constatamos a 
inexistência de impactos negativos por parte dos fornecedores 
e respetiva cadeia de abastecimento.

Ainda que não tenha havido lugar a quaisquer denuncias sobre 
a matéria em causa, nomeadamente ao nível da utilização de 
produtos que apresentam risco potencial, a organização controla 
através de parceiros qualificados (ex.: SGS) os vários processos, 
bem como através de acompanhamento interno às ações de 
verificação por parte dos órgãos próprios dos prestadores de 
serviços (ex.: SGL/Limpeza).

102-41 | ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Fórmula de cálculo:
(Nº de colaboradores abrangidos pelo ACT / Total de colaboradores 
do Grupo Brisa no final do período em análise) * 100

401-1 | NOVOS EMPREGADOS CONTRATADOS E 
ROTATIVIDADE

Considera-se para efeito de efetivo, todos os colaboradores 
exceto estagiários, subcontratados, destacados e CA da Brisa 
Auto-Estradas.

INDICADORES LABORAIS

102-8 | INFORMAÇÃO DOS EMPREGADOS E OUTROS 
TRABALHADORES

Nº de Colaboradores

2625

102

0

2727

1024

1703

TIPO DE CONTRATO

Sem termo

Termo certo*

Termo incerto

GÉNERO

TOTAL

Feminino

Masculino

‘21

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

2844

78,62%

2931

77,28%

22362265

2727

80,67%

2200*

Colaboradores a 31 de dezembro

% de colaboradores abrangidos

N.º de colaboradores abrangidos por 
acordos

‘20‘19 ‘21

*incluímos o contrato coletivo de trabalho da CTA

220

2844

2905

18,42%

786

2931

2792

41,51%

315426

129

2727

2769

13,54%

246

Entradas

Colaboradores no final do período

Nº médio de colaboradores

Taxa de rotatividade

Saídas

‘20‘19 ‘21
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Fórmula de cálculo:

Na empresa Controlauto:

401-3 | LICENÇA PARENTAL

Nº TOTAL EMPREGADOS COM DIREITO À LICENÇA 
MATERNIDADE/PATERNIDADE

Pelo art.º 31º, alínea 4 em conjunto com os art.os 33 a 46 da 
SUBSECCAO IV Parentalidade (art.os 33 a 46), todos os 
colaboradores têm direito.

Consideramos para este efeito o mesmo nº de colaboradores 
que gozaram o direito, uma vez que não tivemos conhecimento 
de nenhum colaborador que tivesse direito e não o tivesse gozado.

401-2 | BENEFÍCIOS FORNECIDOS AOS EMPREGADOS EM 
REGIME FULL-TIME QUE NÃO SÃO FORNECIDOS AOS 
RESTANTES EMPREGADOS

As vantagens atribuídas a colaboradores a tempo parcial são 
idênticas às atribuídas a colaboradores a tempo inteiro.

As vantagens para as empresas que subscrevem o Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) Brisa são:

56

129

1024

2,02%

6,68%

129

246

2727

4,66%

13,54%

FEMININOTOTAL

GÉNERO

73

117

1703

2,64%

6,86%

MASCULINO

Entradas

Saídas

Total de colaboradores

Taxa de novas contratações

Taxa de rotatividade

‘21

0,69%

1,81%

2,35%

2,38%

0,90%

0,47%

0,14%

0,51%

0,07%

4,66%

2,60%

4,15%

4,62%

5,45%

3,76%

3,94%

0,29%

2,02%

0,25%

13,54%

REGIÃO

REGIÃO

Centro

<30

Lisboa

30-50

Alentejo

>50

Algarve

Norte

USA

Total

TAXA DE NOVAS 
CONTRATAÇÕES

TAXA DE 
ROTATIVIDADE

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

licenças e ausências remuneradas de acordo com a lei geral 
do trabalho;
adiantamento do subsídio de doença (nas situações de baixa 
por doença ou por acidente de trabalho, subsidiadas pela 
segurança social ou por seguradora);
23 dias de férias;
pagamento de complemento do subsídio de doença (Cláusula 
72a e 73a, ACT publicado no BTE nº 36 de 29 de setembro 
de 2019);
subsídio especial a trabalhadores com filhos deficientes 
(Cláusula 70a, ACT publicado no BTE nº 36 de 29 de setembro 
de 2019);
assistência inadiável e imprescindível a membro do seu 
agregado familiar (até 15 dias por ano, acrescendo mais um 
dia por cada filho, adotado ou enteado, além do primeiro);
seguro de doença, seguro de vida e de acidentes pessoais;
complemento de reforma de benefício definido;
cartão refeição;
Inspeção Automóvel (Cláusula 87, ACT publicado no BTE   
nº 36 de 29 de setembro de 2019)
vales de refeição e subsídios para compensação de encargos 
familiares (Cláusula 76a, ACT publicado no BTE nº 36 de 29 
de setembro de 2019).

licenças e ausências remuneradas de acordo com a Lei geral 
do trabalho;
possibilidade de gozo de até 25 dias de férias;
assistência inadiável e imprescindível a membro do seu 
agregado familiar (até 15 dias por ano, acrescendo mais um 
dia por cada filho, adotado ou enteado, além do primeiro);
seguro de doença, seguro de vida e de acidentes pessoais;
cartão refeição;
vales de refeição e subsídios para compensação de encargos 
familiares.

Colaboradores com gozo 
de licença parental (n.º)

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

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

‘19

92

92

70

‘20

94

90

83

75

74

82

Total

Nº %

33

32

29

F

42

42

53

M

-

97

78

F

‘21

-

100

93

M
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NOTAS METODOLÓGICA:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO 
TRABALHO

403-1 | SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO

No âmbito deste indicador, foi implementado pelo Grupo Brisa, 
um Sistema de Gestão de Segurança e de Saúde Ocupacional, 
baseado nos requisitos legais da Lei nº 102/2009 e na segunda 
alteração à referida Lei, através da Lei nº 3/2014 e que promove 
o regime jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho e do Decreto-
Lei nº 273/03 que transpõe a Diretiva Comunitária 92/57/CEE.

No âmbito deste Sistema estão englobados os seguintes 
trabalhadores, atividades e locais de trabalho.

403-2 | IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO DE 
RISCOS E INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES

No ato da conceção das infraestruturas rodoviárias, edifícios para 
diversas utilizações, são incorporados pelos projetistas os 
princípios gerais de prevenção, com o intuito de eliminar ou 
mitigar os riscos das atividades na construção, durante a utilização 
do edificado pelos trabalhadores e durantes as operações de 
manutenção.

Para cada atividade operacional são identificados os riscos, 
valorizados hierarquicamente em função da probabilidade, 
gravidade e exposição dos trabalhadores expostos aos mesmos 
e definidas as medidas de segurança organizacionais, coletivas e 
individuais.

Este processo está sujeito a processo de controlo de qualidade, 
em que a sua metodologia de garantia se baseia num ciclo de 
Deming (PDCA - Plan, Do, Check, Action), onde são garantidos os 
objetivos, o estabelecimento de metas mesuráveis, a análise do 
processo e o plano de ação. O planeamento (Plan) é efetuado 
através da análise de riscos de cada atividade, hierarquizando-se 
os riscos e definindo as medidas de segurança. Ainda nesta fase 
serão estabelecidos os controlos de implementação a efetuar ao 
dos vários processos. Nesse âmbito inscrevem-se a forma controlo 
da legalidade dos trabalhadores, o estado e manutenção dos 
equipamentos, a implementação das medidas de segurança e o 
controlo da atividade de subempreiteiros ou prestadores de 
serviços. Ao longo da implementação do processo (Do) são 
garantidas a existência de formações periódicas e informações 
aos trabalhadores e chefias dos riscos existentes e das medidas 
de segurança a adotar.

A taxa de retenção de 2021 foi calculada considerando as licenças de 2020.
Para os colaboradores que regressaram após gozo de licença parental, são contabilizadas as 
licenças que se encontram a decorrer em 2021.
Para os colaboradores que continuaram na empresa após 12 meses sobre o gozo da licença 
parental (n.º e %), são contabilizadas as licenças de 2020 e retirados os colaboradores com 
saída nos 12 meses seguintes.

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

Fiscalização e projetistas

Oficiais de obra civil e 
ajudantes de obra civil

Técnicos e Oficiais de 
eletrónica e eletricidade

Operadores de 
comunicações

Portageiros e Principais

Oficiais de mecânica 
e Operadores de 
Patrulhamento

Técnicos de inspeção
de veículos

Administrativos

Técnicos de laboratório

Prestadores de serviços na 
infraestrutura rodoviária

Empreitadas, prestação 
de serviços, controlo da 
infraestrutura rodoviária

Reparações, manutenções 
e limpezas

Reparações e 
manutenções 

Contacto remoto 
com clientes

Cobrança de portagens

Apoio a clientes na 
infraestrutura

Inspeção de veículos

Funções de apoio 
corporativas e comerciais

Ensaios pavimentos 
e betão

Cortes de vegetação, 
limpeza, serviços de 
eletrónica e limpezas

Infraestrutura rodoviária 
e zonas adjacentes.

Infraestrutura rodoviária 
e zonas adjacentes.

Infraestrutura rodoviária 
e zonas adjacentes.

Escritórios dos Centros 
Operacionais

Zona de Portagens

Infraestrutura rodoviária 
e zonas adjacentes.

Centro de inspeção 
automóvel

Sedes corporativas e 
escritórios de apoio e 
escritórios via verde

Laboratório da sede Maia 
e laboratório móvel

Infraestrutura rodoviária 
e zonas adjacentes.

AtividadesTrabalhadores Locais abrangidos

Exclusões

Atividades

Limpeza 
e manutenção

Fornecimento de 
equipamentos

Trabalhadores

Prestadores de 
serviços

Fornecedores de 
equipamentos

Locais abrangidos

Sedes corporativas 
e escritórios

Sedes corporativas 
e escritórios e 

portagens

Justificação

Baixo risco das 
atividades

Fornecedores 
são empresas 
certificadas
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No que se refere às verificações relativas do planeado (Check) 
são promovidas inspeções e/ou auditorias que aferem o 
cumprimento do planeado. Estas verificações são efetuadas pelas 
chefias, área da segurança no trabalho e/ou entidades contratadas 
para o efeito. A Análise dos resultados das verificações, as 
ocorrências verificadas e a observância periódica das métricas 
de resultados previstos nos objetivos, ditam a necessidade de 
adotar medidas adicionais ou corrigir as existentes (Action). 
Estes resultados são analisados em comissões de segurança a 
nível das obras, empresas e da Brisa com os representantes 
sindicais ´dos trabalhadores a nível macro, onde são analisadas 
as diversas sugestões e estratégias a adotar. Todos os anos são 
aferidas as opiniões e sugestões dos trabalhadores, através de 
inquéritos sobre as questões mais pertinentes nesta matéria. 
Todo o encandear deste processo conduz a um sistema evolutivo, 
que contêm na sua essência uma filosofia de melhoria contínua 
e que é garantida pelo cumprimento global do sistema de gestão 
de segurança em cada empresa. A gestão de todo o processo 
é assegurada a nível macro pela área de Segurança no Trabalho, 
constituída por técnicos possuidores de Certificados de Aptidão 
Profissional como técnicos de Segurança, doutoramentos e 
mestrados ou Pós-graduações na área de SST.

Nas ações de Formação e Informação, bem como nas comissões 
de segurança, os trabalhadores são incentivados a comunicarem 
situações que possam colocar em perigo a sua integridade física 
ou de terceiros, devendo os mesmos suspenderem a sua atividade 
e informarem as chefias, sempre que detetem situações de 
insegurança.

Sempre que existam acidentes mortais, graves, ligeiros mas 
potencialmente graves ou incidentes que se possam revestir de 
contornos que assumam um carácter de consequências gravosas, 
são desencadeados processos de investigação a cargo da área 
de SST, com o intuito de apurar causas, medidas corretivas ou 
preventivas, alterações aos processos de trabalho ou mesmo 
alterações ao sistema. Neste âmbito o processo incorpora os 
seguintes pontos:

403-4 | PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONSULTA 
E COMUNICAÇÃO AOS TRABALHADORES SOBRE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Os trabalhadores são incentivados a participar na evolução do 
Sistema de gestão de Segurança, nomeadamente através de 
inquéritos efetuados sobre as condições de trabalho, 
equipamentos de proteção, ambiente de trabalho e 
recomendações que pretendam efetuar.

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

Em todas estas comissões de segurança, são abordadas temáticas 
relacionadas, com o planeamento da prevenção da segurança, 
com os sistemas de proteção coletivos de individuais, sugestões 
dos trabalhadores, coordenação de atividades, análises de riscos 
de maior gravidade e outros assuntos relevantes para a Segurança 
e Saúde no Trabalho dos trabalhadores.

403-5 | FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Anualmente é objeto de planeamento um programa de formação 
aos trabalhadores do Grupo Brisa. Neste programa são 
programadas ações de formação de diversos âmbitos e em 
função dos riscos a que estão sujeitos os trabalhadores, 
nomeadamente e de entre outras: acolhimento, reciclagem, 
especificas, especialização, emergência, evacuação. É dado 
especial ênfase à formação dos trabalhos que decorrem na 
infraestrutura rodoviária ou em zonas adjacentes por 

403-3 | SERVIÇOS DE SAÚDE NO TRABALHO

No âmbito deste indicador, a Brisa garante no que respeita aos 
seus os trabalhadores, o acesso aos serviços de segurança e 
saúde no trabalho no âmbito da saúde ocupacional. Nesse 
âmbito os trabalhadores têm acesso a exames de vigilância da 
saúde, elaborando os profissionais desse serviço, relatórios e 
fichas médicas, mantendo atualizados os registos clínicos e 
outros elementos informativos do trabalhador. Os trabalhadores 
são objeto de análises e exames de diagnóstico, com a 
periodicidade prevista na Legislação e objeto de consulta médica 
onde os resultados são aferidos em função do posto de trabalho 
e da atividade desenvolvida. Desta consulta são produzidas 
recomendações em relação às hipotéticas limitações de atividade 
dos trabalhadores e sobre a adequação dos equipamentos de 
proteção individual a utilizar.

No que respeita a trabalhadores de empreiteiros e prestadores 
de serviços, é assegurado que estes apenas poderão entrar em 
atividade nos estaleiros ou nas instalações da Brisa, após as suas 
entidades empregadoras terem entregue a ficha de aptidão 
médica, comprovativa de que os mesmos se encontram aptos 
para as funções que irão desempenhar.

Audição de testemunhas
Análise da forma como ocorreu o evento e das suas 
consequências.
Análise dos riscos identificados e da sua pertinência
Análise das medidas de segurança preconizadas e da sua 
adequabilidade
Conclusões
Propostas de melhoria para análise da Comissão de 
Segurança e das chefias.



ANEXOS  |  ÍNDICE E INDICADORES GRI

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
133

constituírem na sua grande maioria os trabalhos de maior risco 
a que os trabalhadores estão expostos. De todas as formações 
são elaborados registos com os conteúdos programáticos e com 
registo de presenças e é produzida uma avaliação da ação por 
parte dos formandos e pelas chefias.

No que respeita a trabalhadores ao serviço de empreiteiros ou 
de prestadores de serviços, é assegurado que os mesmos apenas 
iniciam a sua atividade no estaleiro ou nas instalações controladas 
pela Brisa, após terem sido objeto de formações adequadas às 
atividades e aos riscos inerentes às mesmas. De todas estas 
formações são evidenciados o conteúdo programático e o 
registo dos participantes nas mesmas.

403-6 | PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR

Os trabalhadores da Brisa para além dos serviços de Saúde 
Ocupacional, possuem ao seu dispor de um serviço de medicina 
curativa, que para além das funções regulares possibilita apoio 
em programas de apoio a boas práticas de alimentação e combate 
à obesidade, programas de apoio ao combate ao alcoolismo e 
tabagismos, bem como de substâncias nocivas à saúde.

Todos os trabalhadores da Brisa são abrangidos por um seguro 
de saúde anual, que pode caso o desejem alargar ao seu agregado 
familiar, assegurando a Brisa desta forma um valioso programa 
complementar de saúde, que faculta um acesso eficaz e eficiente 
aos melhores cuidados de saúde existentes.

No caso de trabalhadores ao serviço de empreiteiros ou de 
prestadores de serviços, em que sejam detetadas por amostragem, 
situações que evidenciem a utilização de substâncias prejudicais 
à saúde de trabalhador, as entidades empregadoras são 
encorajadas pela Brisa em disponibilizarem aos seus trabalhadores 
programas de reabilitação específicos.

403-9 | ACIDENTES DE TRABALHO

[a] Indicadores dos Trabalhadores do Grupo Brisa em (ratios   
     por 1.000.000)

[b] Indicadores dos Trabalhadores dos Empreiteiros do Grupo  
     Brisa (ratios por 1.000.000)

 
 

 
 

403-7 | PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS SOBRE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DIRETAMENTE 
VINCULADOS POR RELAÇÕES COMERCIAIS

A Brisa no âmbito da sua atividade principal enquanto 
concessionária de autoestradas, privilegia a Segurança e Saúde 
no trabalho dos seus funcionários como ponto fundamental e 
integrante dos seus objetivos. Nessa matéria procede a uma 
intervenção em fase de projeto, em que pretende mitigar ou 
eliminar os riscos decorrentes das fases de operação e 
manutenção, introduzindo através da integração dos princípios 
gerais de prevenção na fase de projeto, opções que privilegiem 
e promovam a segurança e saúde no trabalho dos seus 
trabalhadores e dos trabalhadores dos empreiteiros e prestadores 
de serviços, bem como a segurança dos clientes da rede.

Desta forma e através de uma abordagem sistémica, são 
identificados os riscos que não puderam ser eliminados ou 
mitigados na fase de conceção e definidas as medidas de 
segurança que em fase de operação deverão ser asseguradas 
para proteção dos trabalhadores e dos clientes.

Perante os riscos identificados os trabalhadores da Brisa serão 
alvo dos planos de formação já referidos nos pontos anteriores, 
os trabalhadores dos empreiteiros serão alvo dos planos de 
formação adequados às atividades a desenvolver e contidos no 
Desenvolvimento e Especificação do Plano de Segurança e Saúde 
para a obra. No que concerne aos prestadores de serviços, quer 
atuem na infraestrutura rodoviária ou em outros locais 
controlados pela Brisa, será fornecida um Nota Técnica, com a 
indicação dos riscos a que os trabalhadores poderão estar 
sujeitos, as medidas de segurança mínimas, os controlos que 
terão de ser assegurados e os registos que evidenciem esses 
controlos e que deverão ser fornecidos à Brisa.

Ratio e nº 
de acidentes 

mortais

0 acidentes

Ratio – 0

0 acidentes

Ratio – 0

Ano

2020

2021

Ratio e nº 
de acidentes 

graves

1 acidente

Ratio – 0.247

0 acidentes

Ratio – 0

Ratio e nº 
de acidentes 
reportados

106 acidentes

Ratio – 21.080

88 acidentes

Ratio – 18.81

Nº de horas 
trabalhadas

5.028.277

4.677.471

Tipos 
principais de 

acidentes

Atropelamento
Quedas de nível
Escorregamento

Cortes
Entalamentos

Posturas 
incorretas

Quedas de nível
Escorregamento

Cortes
Entalamentos

Posturas 
incorretas

Ratio e nº 
de acidentes 

mortais

0 acidentes

Ratio – 0

0 acidentes

Ratio – 0

Ano

2020

2021

Ratio e nº 
de acidentes 

graves

0 acidentes

Ratio – 0

1 acidente

Ratio – 1.87

Ratio e nº 
de acidentes 
reportados

10 acidentes

Ratio – 15.256

8 acidentes

Ratio – 15.00

Nº de horas 
trabalhadas

655.476

533.402

Tipos 
principais de 

acidentes

Quedas de nível
Escorregamento

Entalamentos
Posturas 
incorreta

Atropelamento
Quedas de nível
Escorregamento

Entalamentos
Posturas 

incorretas
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[C] Indicadores dos Trabalhadores dos Prestadores de serviços   
      do Grupo Brisa em 2020 (ratios por 1.000.000)

[d] Perigos com riscos de gravidade acrescida

404-1 | HORAS MÉDIAS DE FORMAÇÃO POR ANO E POR 
TRABALHADOR

 
 

 
 

Ratio e nº 
de acidentes 

mortais

0 acidentes

Ratio – 0

2 acidentes

Ratio – 4.52

Ano

2020

2021

Ratio e nº 
de acidentes 

graves

0 acidentes

Ratio – 0

0 acidentes

Ratio – 0

Ratio e nº 
de acidentes 
reportados

17 acidentes

Ratio – 63.07

12 acidentes

Ratio – 27.09

Nº de horas 
trabalhadas

269.521

442.955

Tipos 
principais de 

acidentes

Quedas de nível
Entalamentos

Escorregamentos
Projeções 

de objetos e 
partículas
Posturas 

incorretas

Atropelamento
Esmagamento

Quedas de nível
Entalamentos

Escorregamentos
Projeções 

de objetos e 
partículas
Posturas 

incorretas

Estes perigos foram identificados com base nas atividades 
a desenvolver e através da análise de risco e do conceito 
de probabilidade x exposição x gravidade;
O risco que originou dois acidentes graves foi o risco de 
atropelamento dos trabalhadores dos Empreiteiros da 
BCR por clientes da infraestrutura;
Com o intuito de mitigar ou eliminar o risco efetuou-se 
um benchmarking a nível de equipamentos inovadores, 
tendo-se procedido à aquisição do equipamento 
selecionado. Este equipamento diminui substancialmente 
a ocorrência de situações similares;

Constituíram-se Grupos de Trabalho com o intuito de 
através de uma visão holística proceder a uma revisão 
global dos procedimentos e metodologias de trabalho e 
do tipo de materiais utilizados neste tipo de trabalhos;
Em um caso de atropelamento com ferimentos ligeiros, 
mas com consequências potencialmente graves, constitui-
se um grupo de trabalho com inclusão de chefias e 
colaboradores, que estudou formas alternativas de 
efetuar a atividade;
Neste processo, foram excluídos os trabalhadores 
relacionados com fornecedores devido aos motivos 
apontados no primeiro indicador;
Em um caso de atropelamento com ferimentos ligeiros, 
mas com consequências potencialmente graves, constitui-
se um grupo de trabalho com inclusão de chefias e 
colaboradores, que estudou formas alternativas de 
efetuar a atividade;
Neste processo, foram excluídos os trabalhadores 
relacionados com fornecedores devido aos motivos 
apontados no primeiro indicador.

Administrativos

Assistência Clientes

Chefes Serviço

Desenhadores/Topógrafos

Dirigentes e Diretores

Eletricistas/Eletrónicos

Encarregados/Supervisores

Inspetores Auto

Portagens

Prof. Construção Civil

Técnicos Superiores

Balcão/Self-Service

Cozinha

Limpeza

Direção

Economato

Staff USA

Total

12,50

19,35

35,62

12,40

21,84

6,06

12,68

20,45

5,44

18,94

19,10

30,38

17,21

21,48

29,95

16,44

0,00

17,19

4.649,95

5.417,50

2.529,35

62,00

1.856,59

630,00

633,85

6.626,75

2.933,75

2.633,25

4.736,31

10.996,00

619,50

1.460,50

958,50

131,50

0,00

46.875,30

Média de horas 
de formação por 

colaborador
Categoria profissional Total de horas de 

formação
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FÓRMULA DE CÁLCULO:

Foram 30% dos colaboradores que optaram pelo programa 
Criação de Negócio Próprio, dirigido a colaboradores que 
desejem iniciar o próprio emprego, que tem como objetivo 
principal ajudar na definição e constituição do negócio do 
profissional. 

Os restantes 10% pretenderam desenvolver as suas competências 
através do programa Formação Profissional.

404-3 | PERCENTAGEM DE FUNCIONÁRIOS QUE 
RECEBEM, REGULARMENTE, ANÁLISES DE DESEMPENHO 
E DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA

O processo de Gestão de Desempenho envolve todos os 
colaboradores nos 3 segmentos funcionais – Quadros Dirigentes, 
Quadros Superiores e Quadros.

 
 

404-2 | PROGRAMAS DE MELHORIA DAS COMPETÊNCIAS DOS 
FUNCIONÁRIOS E PROGRAMAS DE APOIO À TRANSIÇÃO

Em 2021, realizámos os programas de apoio a empregabilidade 
de jovens, através da implementação de programas de estágio 
– estágios de verão e estágios remunerados de 6 e 12 meses e 
do Brisa Trainee Program. Durante o decorrer do ano, foram 
realizados 14 programas de Estágio e contámos com 23 
participantes no programa de Trainees.

Acerca dos programas de apoio a empregabilidade de 
colaboradores em final de carreira e transição para a reforma, 
durante 2021, existiram 10 colaboradores do Grupo a usufruir 
dos 3 tipos de programas – pesquisa de emprego, criação do 
negócio próprio e formação profissional. Estes programas foram 
desenvolvidos em conjunto com uma empresa especializada 
nesta área.

Dos colaboradores abrangidos por estes programas, 60% optou 
pelo programa Pesquisa de Emprego que é dirigido a 
colaboradores que desejem dar continuidade à sua carreira fora 
do Grupo Brisa e desenvolver as suas competências e 
empregabilidade. 

Feminino

Masculino

Total

19,22

15,97

17,19

19.685,13

27.190,17

46.875,30

Média de horas 
de formação por 

colaborador
Género Total de horas de 

formação

Técnica

Segurança

Alinhamento Empresarial

Tecnologias de Informação

Higiene e Segurança Alimentar

Idiomas

Integração na Empresa/
Função

Comportamental

Contacto com o Cliente

Gestão e Finanças

Qualidade e Ambiente

Marketing

Total

11.112,67

6.430,15

6.347,75

4.521,95

3.988,00

2.947,00

2.866,00

2.703,50

2.031,28

1.610,00

1.511,50

805,50

46.875,30

2.884

2.543

7.128

830

2.565

109

43

421

436

122

1.030

459

18.570

Total de horas de 
formaçãoÁrea de formação Participacões (n.º)

Média de horas de formação por categoria profissional = Número total de horas de formação 
por categoria profissional / Número total de colaboradores em cada categoria.
Média de horas de formação por género = Número total de horas de formação por género 
/ Número total de colaboradores em cada género.

Empregabilidade e transição para a reforma para colaboradores 
em final de carreira

60%
Próprio
Negócio

10%
Formação

Profissional

30%
Pesquisa

de Emprego

Empregabilidade de Jovens

2020 2021

6

14

Estágios Estágios

11

23

Trainees Trainees
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Critérios de elegibilidade:

405-1 | DIVERSIDADE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E DOS 
TRABALHADORES

O grupo funcional mais representado desempenha funções no 
setor de portagens, constituindo 20% do total dos colaboradores, 
seguindo-se-lhes as funções administrativas e inspeção 
automóvel como as segunda e terceira áreas mais representadas.

Na Controlauto aplica-se o mesmo princípio, mesmo não estando 
estes abrangidos por acordo coletivo de trabalho Brisa.

Calcula-se o rácio para a totalidade da mão-de-obra do grupo

 
 

 
  

405-2 | RÁCIO ENTRE O SALÁRIO BASE E A 
REMUNERAÇÃO DAS MULHERES FACE AOS HOMENS

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

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

Nos sistemas de Gestão do Desempenho de Quadros 
Dirigentes e Quadros Superiores, são avaliados todos os 
colaboradores enquadrados nos grupos funcionais 
respetivos, desde que tenham sido admitidos até 30 de 
junho do ano a que respeita a avaliação.
No sistema de Gestão do Desempenho de Quadros são 
avaliados todos os colaboradores na função respetiva 
com exceção de:

Colaboradores admitidos a partir de 1 de abril do 
ano a que reporta a avaliação;
Profissionais com absentismo superior a 6 meses 
(absentismo de janeiro a dezembro do ano a que 
reporta a avaliação);
Colaboradores que tenham mudado de função, com 
alteração de vencimento, a partir de 1 de julho do 
ano a que reporta a avaliação.

2 378

2 262

95,12%

2 510

2 136

85,10%

2 939

2113

71,90%

2 844 **

2161

75,98%

N.º Colaboradores elegíveis*

% de colaboradores avaliados

N.º Colaboradores avaliados

‘18 ‘19 ‘20 ‘21

* População elegível = Efetivo total a 31 de dezembro de 2020 (ano a que reportam as avaliações 
realizadas no ano de 2021).
**Este número comporta a integração do efetivo da Brisa Áreas de Serviço (582 colaboradores), que 
não são sujeitos a avaliação de desempenho

Administrativos

Assistência Clientes

Balcão/Self-Service

Chefes Serviço

Cozinha

Desenhadores/Topógrafos

Direção

Dirigentes e Diretores

Economato

Eletricistas/Eletrónicos

Enc./Supervisores

Inspetores Auto

Limpeza

Portagens

Prof. Construção Civil

Técnicos Superiores

Staff USA

Total

N.ºSUBGRUPOS FUNCIONAIS

372

280

362

71

36

5

32

85

8

104

50

324

68

539

139

248

4

2727

%

14%

10%

13%

3%

1%

0%

1%

3%

0%

4%

2%

12%

2%

20%

5%

9%

0%

100%

FEMININO 
(N.º)

264

6

297

23

33

-

18

20

6

7

3

27

58

143

-

119

-

1024

MASCULINO 
(N.º)

108

274

65

48

3

5

14

65

2

97

47

297

10

396

139

129

4

1703

<30 
(N.º)

15

7

58

-

5

-

1

-

-

3

-

16

14

-

6

42

-

167

30-50 
(N.º)

250

164

155

55

17

2

24

42

4

60

19

234

26

247

55

157

3

1514

>50 
(N.º)

107

109

149

16

14

3

7

43

4

41

31

74

28

292

78

49

1

1046

‘21Rácio do salário
Base mensal (euros)

Feminino

1.049,52

931,06

1.015,50

1.859,00

2.919,23

2.288,80

1.763,86

2.763,38

1.426,50

Categoria 
profissional

Administrativos

Inspeções

Manutenção

Quadros superiores

Escriturário

Inspetor

Sub-responsável

Técnico de Eletrónica

Chefia Principal

Técnico

Técnico Adjunto

Técnico Sénior

Trainee

Masculino

1.040,55

980,36

1.071,75

1.822,14

2.932,87

2.394,51

1.903,67

2.925,20

1.431,73

Rácio F/M

1,01 

0,95  

0,95  

1,02 

1,00 

0,96  

0,93  

0,94  

1,00 

‘21Unidade operacional relevante
(Empresa) do grupo (euros)

Feminino

2.013,75

2.044,36

1.194,10

1.452,72

2.244,75

BRISA AUTO-ESTRADAS

AtoBe - Mobility Technology,

BRISA O&M

VIA VERDE PORTUGAL

BGI – BRISA GEST. INFRAESTRUTURAS

Masculino

2.255,28

2.381,83

1.209,84

1.484,12

2.020,81

Rácio F/M

0,89  

0,86  

0,99  

0,98  

1,11 
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PRESSUPOSTOS:

A Brisa tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas para 
garantir conformidade com estes requisitos, nomeadamente a 
implementação da plataforma Mercado Eletrónico (Gestão de 
Fornecedores; Qualificação e Avaliação de Fornecedores) e o 
projeto “Procurement”, que irá redefinir um processo centralizado 
de procurement, onde será incorporado os princípios 
fundamentais de ESG. Princípios estes que já começamos a 
incorporar em recentes consultas de mercado. Com estas 
Iniciativas, será possível antecipar qualquer incumprimento 
destes requisitos por parte dos fornecedores.

414-2 | IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS NA CADEIA DE 
FORNECIMENTO E AÇÕES TOMADAS

No âmbito deste indicador foram considerados 3 critérios 
sociais:
1. Práticas de Trabalho 2. Direitos Humanos 3. Impactos 
na sociedade

PRÁTICAS DE TRABALHO:

No que respeita a impactos negativos reais ou potenciais de 
adesão as práticas de trabalho, não foi identificado qualquer 
fornecedor, para as operações consideradas relevantes para o 
Grupo Brisa.

Já no que respeita a impactos positivos reais, constatamos a 
sua manutenção, devidamente suportada pela implementação 
no terreno, das práticas decorrentes da Norma ISO 45001. Esta 
apresenta uma particular incidência no que respeita ao 
acompanhamento dos colaboradores que executam tarefas 
operacionais, garantido que os mesmos se encontram protegidos 
ou menos expostos a riscos, por negligencia, nas suas atividades 
correntes.

INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS

414-1 | NOVOS FORNECEDORES QUE FORAM 
SELECIONADOS MEDIANTE CRITÉRIOS SOCIAIS

No âmbito deste indicador foram considerados 3 critérios 
sociais:
1. Praticas de Trabalho 2. Direitos Humanos 3. Impactos na 
sociedade

PRÁTICAS DE TRABALHO:

Em 2021 não foram selecionados novos fornecedores com base 
nos critérios associados as práticas de trabalho.

No entanto, em anos anteriores, os fornecedores selecionados 
com base nestes critérios, continuam a prestar serviço para a 
organização.

A Brisa continua a promover a sensibilização para a importância 
da implementação das políticas relacionadas com a Segurança 
e Saúde no trabalho, junto dos seus parceiros e trabalhadores. 
Atualmente encontra-se em processo de preparação para 
certificação no âmbito da ISO 45001.

DIREITOS HUMANOS:

Todos os novos fornecedores são selecionados considerando o 
cumprimento da legislação laboral em vigor, pelo que se 
considera 100%. Adicionalmente, empreiteiros e subempreiteiros, 
são fiscalizados no que diz respeito aos seus colaboradores, com 
especial enfoque no trabalho ilegal e no trabalho infantil.

IMPACTOS NA SOCIEDADE:

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

‘21Rácio da remunração
Base bruta mensal (euros)

Feminino

1.197,44

939,34

1.066,72

2.296,26

3.909,70 

3.049,36

2.221,26

3.772,11

1.739,97

Categoria 
profissional

Administrativos

Inspeções

Manutenção

Quadros superiores

Escriturário

Inspetor

Sub-responsável

Técnico de Eletrónica

Chefia Principal

Técnico

Técnico Adjunto

Técnico Sénior

Trainee

Masculino

1.171,53

1.002,80

1.123,77

2.202,48

3.921,16

3.146,43

2.404,63 

3.858,48

1.723,43

Rácio F/M

1,02  

0,94   

0,95  

1,04  

1,00 

0,97   

0,92   

0,98   

1,01 

‘21Unidade operacional relevante 
(empresa) do grupo (euros)

Feminino

2.598,36

2.525,37

1.545,03

1.716,41

3.062,15

BRISA AUTO-ESTRADAS

AtoBe - Mobility Technology,

BRISA O&M

VIA VERDE PORTUGAL

BGI – BRISA GEST. INFRAESTRUTURAS

Masculino

2.937,00   

3.035,03

1.637,06

1.782,67

2.598,41

Rácio F/M

0,88   

0,83   

0,94   

0,96   

1,18  

Consideram-se apenas colaboradores com Horários Completos.
Utilizou-se para calculo do rácio o valor medio por categoria.
Foram excluídos os grupos funcionais onde não há mulheres.
Todos os colaboradores do Grupo, exceto órgãos sociais e dirigentes.
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413-2 | OPERAÇÕES COM IMPACTOS NEGATIVOS (ATUAIS E 
POTENCIAIS) SIGNIFICATIVOS NAS COMUNIDADES LOCAIS

FASE DE CONSTRUÇÃO

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

LISTA DE OBRAS EM CURSO EM 2021

Alargamentos - Empreitada para a Construção do Alargamento 
e Beneficiação para 2x4 Vias:

A4 - Águas Santas (A3/A4) / Ermesinde - Empreitada para a 
Construção do Alargamento e Beneficiação para 2x4 Vias e 
Reabilitação dos Atuais Tuneis de Águas Santas

A4 - Águas Santas (A3/A4) / Ermesinde - Barreiras Acústicas

INDICADORES DE SOCIEDADE

413-1 | OPERAÇÕES COM O ENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE LOCAL, AVALIAÇÕES DE IMPACTO E 
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

DIREITOS HUMANOS:

Os fornecedores são selecionados considerando o cumprimento 
da legislação laboral em vigor. Não foram identificados 
fornecedores com impactos significativos, negativos, reais ou 
potenciais sobre os direitos humanos.

IMPACTOS NA SOCIEDADE:

Não foram identificados fornecedores com impactos 
significativos, negativos, reais ou potenciais sobre os direitos 
humanos.

% 
de operaçõesDescrição

Nas Obras de Longa Duração em autoestrada, a Brisa Concessão 
Rodoviária mantem o envolvimento com as entidades locais e 
realiza consultas publicas no âmbito dos Processos de Avaliação 
de Impactes Ambientais, asseguradas pela BGI – Brisa Gestão de 
Infraestruturas (ver indicador 414-2).
Na operação e manutenção de autoestradas, as acessibilidades 
e a Segurança Rodoviária são os temas sociais mais relevantes, 
como se pode constatar através da Análise de Materialidade.
Relativamente a Segurança Rodoviária, a Brisa intervém nas 
dimensões de projeto e de operação de infraestruturas e também 
de comunicação e prevenção rodoviária.

A monitorização ambiental em fase de exploração, atualmente 
abrange 645 km de autoestrada. Alguns aspetos particulares 
sobre a monitorização ambiental são descritos no capítulo 
ambiente do presente relatório.

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

No corrente ano, a Brisa realizou um mapeamento de partes 
interessadas, com suporte da PwC, o qual será atualizado 
anualmente.

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

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

Aspeto

Avaliação dos
impactes sociais

Avaliação 
dos impactes 
ambientais e 
monitorização 
contínua

Programas de 
desenvolvimento 
das comunidades 
locais baseados 
nas suas 
necessidades

Planos de 
envolvimento 
baseados em 
mapeamento 
das partes 
interessadas

Consulta das 
comunidades 
locais

Relatórios 
públicos dos 
resultados das 
avaliações

100%

40%

100%

100%

100%

100% / NA

A Comissão de Trabalhadores do Grupo Brisa. Os Comités Formais 
de Saúde e Segurança estão consagrados no ACT – Acordo Coletivo 
de Trabalho da Brisa e a sua composição depende das eleições 
dos representantes dos trabalhadores que é competência dos 
representantes sindicais. Estes representantes ainda não foram 
propostos nem eleitos.

A Brisa assegura canais para receção de exposições formais da 
comunidade local, através dos respetivos serviços e canais de 
atendimento (ver VVS).

Comissão de 
trabalhadores, 
comités de 
saúde e 
segurança

Processos 
formais de 
exposições 
da comunidade 
local

100%

100%
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local dizem respeito ao ruído, à sinistralidade e à biodiversidade.

No que respeita à vertente da gestão do ruído, esta assume um 
papel central por estar associada ao impacte mais percetível por 
parte da população que reside nas imediações das autoestradas 
concessionadas à Brisa.

Neste âmbito, e de acordo com a legislação em vigor, procede-se 
ao desenvolvimento de Mapas Estratégicos de Ruído (MER) para 
o universo das autoestradas com mais de 3 milhões de passagens 
de veículos por ano (Grandes Infraestruturas de Transporte 
Rodoviário) e posteriormente delineiam-se Planos de Ação (PA) de 
gestão do ruído ambiente. Os MER consistem numa caracterização 
dos níveis de ruído na envolvente das autoestradas e os PA são 
estudos que, com base no diagnóstico efetuado nos mapas, 
estabelecem as medidas de mitigação que devem ser adotadas.

Em 2021 foi iniciada a elaboração de 11 Mapas Estratégicos de 
Ruído, que serão entregues na Agência Portuguesa do Ambiente 
até 28 de fevereiro de 2022, abrangendo uma extensão total de 
802 km, concretamente:

A1 - Auto-estrada do Norte
A2 - Auto-estrada do Sul
A3 - Auto-estrada Porto/Valença (sublanços Porto (VCI) / Ponte de 
Lima Norte)
CSB - Circular Sul de Braga
A4 - Auto-estrada Porto/Amarante
A5 - Auto-estrada da Costa do Estoril
A6 - Auto-estrada Marateca/Caia (sublanços A2/A6/A13 / Vendas 
Novas e Elvas Nascente/Caia/Fronteira do Caia)
A9 - Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL)
A10 - Auto-estrada Bucelas/Carregado/IC3 (sublanços A9/A10 / 
Carregado (A1/A10))
A12 - Auto-estrada Setúbal/Montijo
A14 - Auto-estrada Figueira da Foz/Coimbra (Norte) (sublanços 
Figueira da Foz / Vila Verde / A14/A17 / Santa Eulália e Coimbra 
Norte (A1/A14) / Zombaria)

A6 - Diversos sublanços 
A13 - Diversos sublanços 

Empreitada para substituição de vedações:

A2 – A2/A12 / Marateca 

Estruturas:

A1 – Aveiro Sul / Albergaria 
            Reparação da PI 345 
A1 – Estarreja / Feira 
            Reabilitação e reforço da PH 379 
A2 – Almada / Fogueteiro 
            Reparação da PI 8.1 
A2 – Nó A2/A6/A13 / Alcácer do Sal 
            Reabilitação e reforço do Viaduto do Alberginho
A2 – Aljustrel / Castro Verde 
            Reabilitação e reforço da PI 238.2 
A3 – Braga Oeste / EN 201 
            Reabilitação e reforço do Viaduto sobre a EN 308 
A10 – Carregado / Benavente
            Substituição das Juntas de Dilatação da Ponte da Lezíria     
            e Viadutos de Acesso – 3ª Fase
A13 – A10/A13 / Benavente 
            Reparação Viaduto sobre o Rio Sorraia

Empreitadas para construção de barreiras acústicas:

A1 – Carregado / Aveiras de Cima 
A2 – Almada / Fogueteiro
A2 – Fogueteiro / Coina 
A2 – Coina / Palmela
A2 – Nó A2/A12 / Marateca

FASE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Nesta fase, os principais impactes identificados sobre a comunidade 

Beneficiação Pavimentos - Empreitada para as Obras de 
Beneficiação / Reforço do pavimento

A1 – Torres Novas / Fátima 
A2 – Fogueteiro / Coina (via direita)
A6 - Elvas Ponte / EN 206 
A12 – Montijo / Pinhal Novo 
A13 - Almeirim / Salvaterra de Magos
A14 - Figueira da Foz / Vila Verde / A14/A17 / Santa Eulália / 
Montemor-o-Velho
A17 – Auto-estrada Litoral Centro – Beneficiação de vários 
sublanços 

Taludes - Empreitada de Estabilização:

A1 - Vila Franca de Xira II / Vila Franca de Xira I - km 21+750 e 
muro de contenção na EN10 
A1 – Condeixa / Coimbra Sul - km 182+800, crescente 
A2 – Almada / Fogueteiro - km 13+800, crescente
A3 – Maia / Santo Tirso – Km 21+200, crescente
A3 – Famalicão / Cruz - km 34+100, crescente
A4 - Ermesinde / Valongo – km 13+600, crescente
A5 - V. Duarte Pacheco / Cruz das Oliveiras – Ramo D do Nó 
Viaduto Duarte Pacheco
A5 - Linda a Velha / Estádio Nacional – km 5+950 e Ramos A e 
A+B do Nó do Estádio Nacional 
A9 - Estádio Nacional / Queluz - km 1+850, decrescente
A9 - A16 / Radial Pontinha – Emboquilhamento Túnel Carenque 
A9 - Bucelas (Zambujal) / A9/A10 - km 25+700 e 26+300, crescente
A17 - Auto-estrada Litoral Centro – Km 6+200, decrescente

OUTRAS OBRAS

Empreitadas de Reforço, Reparação e Substituição de Pórticos 
e Semi-pórticos Fora de Via:

A3 - Diversos sublanços 
A4 - Diversos sublanços 
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205-2 | COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO ACERCA DE 
POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO

Em 2021 foram realizados 16 cursos de formação relacionadas com 
a temática anticorrupção, representando 2.721 horas de formação.

Além das ações de formação ministradas, o novo Código de Ética 
da Brisa inclui princípios relacionados com anticorrupção. Todos 
os colaboradores, fornecedores e parceiros da Brisa têm 
conhecimento deste Código e têm de assinar uma declaração de 
tomada de conhecimento do mesmo e adesão aos princípios e 
deveres nele contidos. O Código encontra-se disponível para 
consulta, em inglês e português, na intranet e no website corporativo.

3. Verificação do grau de implementação das recomendações 
efetuadas na sequência dos trabalhos realizados.

Neste sentido, a organização tem tido a preocupação de 
desenvolver controlos que permitam introduzir melhoria contínua 
nos processos, de forma a torná-los mais robustos e a mitigar os 
riscos associados às atividades desenvolvidas.

No caso concreto da atividade da CTA, é elaborado um relatório 
anual sobre a execução do “Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas” (PGRCIC) onde se identificam os 
riscos neste âmbito. Com base na referida identificação dos riscos 
são indicadas as medidas adotadas que previnem a sua ocorrência, 
bem como os vários responsáveis envolvidos na gestão do PGRCIC.

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

Adicionalmente a implementação dos Planos de Ação envolve 
também a elaboração de estudos mais detalhados de 
dimensionamento de barreiras acústicas de modo a otimizar o 
investimento e a eficácia das medidas de proteção acústica que 
são implementadas ao longo da Concessão. 

Para as vertentes sinistralidade e biodiversidade, destaca-se a 
aprovação de dois objetivos estratégicos no âmbito da Agenda 
de Sustentabilidade do Plano Estratégico Vision25, nomeadamente:

205-1 | OPERAÇÕES AVALIADAS QUANTO AO RISCO DE 
CORRUPÇÃO

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

Os trabalhos desenvolvidos no ano de 2021, tiveram em 
consideração os seguintes aspetos:

1.  Avaliação dos riscos inerentes às atividades das áreas auditadas;

2. Teste aos mecanismos de controlo interno;

reduzir em 50% o número de mortos e feridos graves 
em acidentes rodoviários até 2030, convergindo para 
zero mortes;
assegurar a recuperação e regeneração da biodiversidade 
e dos ecossistemas (ver GRI 304-4).

Cibersegurança - Download de Ficheiros Maliciosos

Cibersegurança - Navegação Segura

Cibersegurança - Phishing

Cibersegurança - Redes Sociais

Cyber Risk Leaders

Cybersecurity: how to drive better cross organisational assurance

European Compliance and Ethics Conference

Identify, measure and mitigate cyber risk with Security Ratings

Cibersegurança - Introdução à Segurança da Informação

Cibersegurança - Palavra Passe

Cibersegurança - Ransomware

Cibersegurança - Segurança em Dispositivos Móveis

Cyber Security and Financial Crime

Despertar para a Cibersegurança

FinCrime World Forum

Segurança da Informação | Brisa

Total

HorasCursos de Formação

59,5

77,25

47,5

170,75

3

2

14,5

0,5

42,5

50,75

69,75

97,25

1

1.571

3,75

510

2.721

Participantes

235 

306  

189 

676  

1

2

1  

1 

169  

202  

276 

386  

1

1.555

1  

199

1.848  
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e utilização/manutenção posteriores à conclusão dos trabalhos.

Estando estatisticamente determinado que mais de 50% das causas 
de acidentes na indústria da construção e obras públicas tem causa 
imputável à fase de projeto, é responsabilidade da BGI atuar nesse 
momento de modo a facilitar o processo de execução e gestão da 
construção no âmbito da Segurança no Trabalho. 

Tirando partido da vasta experiência da BGI no acompanhamento 
de execução de obras, o CSP poderá elaborar ou controlar a 
elaboração dos Cadernos de Encargos, do Plano de Segurança e 
Saúde (PSS) e da CT (Compilação Técnica) de forma mais eficaz. É, 
portanto, essencial a interligação entre os técnicos da BGI para 
garantir o cumprimento de todas as responsabilidades como 
Coordenador de Segurança na fase de projeto (Decreto-lei n.º 
273/2003).

FASE DE CONSTRUÇÃO

O principal objetivo da Coordenação de Segurança em Obra (CSO) 
é garantir a melhoria continua das condições de trabalho nos 
estaleiros sob responsabilidade de Gestão da BGI, com redução 
efetiva dos índices de sinistralidade em relação ao setor de atividade 
em causa.

A CSO será exigida pela BGI com o maior rigor, no cumprimento 
estrito da legislação e dos documentos emanados da fase de projeto, 
especialmente o PSS.

Prazo de Garantia

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

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

Quanto ao balanço do ano de 2021, refira-se:

1. Nº total de casos de empregados demitidos ou punidos por 
corrupção:

Não há conhecimento, nem registo de situações desta natureza;

2. Nº total de casos em que contratos com parceiros e negócios 
não foram renovados devido a violações relacionadas com 
corrupção: 0;

3. Ações judiciais referentes a praticas de corrupção movidas 
contra a organização relatora ou seus empregados: 0.

206-1 | COMPORTAMENTOS ANTI-CONCORRENCIAIS

Em 2021 não se registaram condenações no âmbito deste 
indicador.

INDICADORES DE RESPONSABILIDADE 
DO PRODUTO

416-1 | AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA SAÚDE E SEGURANÇA 
RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS

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

FASE DE PROJETO

O principal objetivo da Coordenação de Segurança em Projeto (CSP) 
é garantir a integração dos Princípios Gerais de Prevenção na 
elaboração do projeto de modo a reduzir riscos nas fases de execução 

205-3 | INCIDENTES CONFIRMADOS E AÇÕES TOMADAS

Em termos de mecanismos/medidas já adotadas pelo Grupo Brisa, 
em anos anteriores, para fazer face a problemática da corrupção, 
destacamos:

1. Existência de um Código de Ética e Provedor de Ética;

2. O canal de comunicação de irregularidades, incluindo revisão 
e análise dos procedimentos existentes no sentido de dar 
conformidade ao Regime Geral da Prevenção da Corrupção 
(RGPC);

3. Revisão e análise da legislação de Combate ao Branqueamento 
de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, incluindo o requisito 
de obrigatoriedade de indicação ou de designação de um 
compliance officer;

4. Divulgação de normas específicas sobre o tratamento de dados 
pessoais e proteção de informação;

5. Formação em matéria de RGPD;

6. Auditoria interna em RGPD;

7. Manutenção da acreditação efr, onde se destaca a temática 
da Ética e dos canais de comunicação ao dispor de todos os 
colaboradores nesta matéria;

8. Existência de políticas transversais em todo o Grupo Brisa, 
nomeadamente:

Risco;
Compras;
Sistemas de informação;
Segurança da Informação;
Viaturas;
Recebimentos e pagamentos;
Fraude.
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Metas do Grupo Brisa para estes indicadores:

Em 2020, os valores efetivos foram:

Para o ano de 2021, os valores estimados são:

Nota: Os indicadores de Estado de Conservação de Obras de Arte (IM) e de 
Conservação Anual de Obras de Arte (IG) indicados para o ano 2021 são 
estimativas com base nos valores conhecidos à data do fecho deste Relatório, 
pois os valores efetivos são calculados com dados a compilar até ao final do 
1º trimestre do corrente ano aquando da elaboração do Relatório de Avaliação 
do Estado de Conservação das Obras de Arte da Rede BCR.

D) PAVIMENTOS

i) Periodicidade das Auscultações/Inspeções a realizar aos 
pavimentos:

As auscultações/inspeções são realizadas com uma periodicidade 
de 4 anos para os parâmetros funcionais (aderência e regularidade 
longitudinal), conforme definido no PCQ, e variável para o 
parâmetro estrutural (deflexão).

ii) Identificação do indicador de qualidade exigido:

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

São realizadas medições de desempenho funcional, medição da 
retrorreflexão através do coeficiente de luminância retrorrefletida 
(RL), coeficiente de luminância sob iluminação difusa (Qd) e 
coeficiente ao deslizamento ou derrapagem (SRT).

O tempo de vida da pintura de Sinalização Horizontal, para a Brisa 
Concessão Rodoviária, é função do desgaste da mesma, ocorrendo 
a sua repintura quando atinge valores mínimos definidos no Plano 
de Controlo de Qualidade (PCQ).

C) OBRAS DE ARTE (ELEMENTOS ESTRUTURAIS)

i)  Inspeções às obras de arte – Periodicidade:

OAC (obras de arte correntes: PS, PI, PA, PP e PH)

A primeira inspeção, efetuada ainda no período de garantia das 
obras, é realizada pela equipa do Departamento de Estruturas 
da BGI (BGI/des). As inspeções seguintes são realizadas por equipas 
da BGI/dmi, às quais o BGI/des ministra ações de formações para 
a realização desta atividade específica.

OAE (obras de arte especiais: Viadutos, Pontes e Túneis)

Todas as inspeções são realizadas pela equipa do BGI/des.

ii) Identificação dos indicadores:

A descrição e o cálculo destes dois indicadores são detalhados 
no Relatório de Avaliação do Estado de Conservação das Obras 
de Arte da Rede BCR.

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

FASE DE OPERAÇÃO

Identificaram-se, ao nível da conservação da rede de infraestrutura 
rodoviária, os elementos considerados mais relevantes e de maior 
impacte na saúde e segurança, a saber:

Descrição Técnica

A) SINALIZAÇÃO VERTICAL

A Brisa Concessão Rodoviária, no seu processo de conservação 
da sinalização vertical, tem vindo a proceder à sua substituição, 
considerando o período de vida destes materiais e os parâmetros 
da sua qualidade.

A partir de 2005 iniciou-se a aplicação de sinalização vertical com 
tela refletora de elevado desempenho de forma a melhorar a 
qualidade da retrorreflexão.

Os critérios definidos para a sua substituição estão relacionados 
com o seu nível de desempenho, o qual se encontra definido no 
Plano de Controlo de Qualidade (PCQ).

B) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Na Sinalização Horizontal é utilizado material termoplástico (spray) 
e tinta acrílica de base aquosa com aplicação de esferas de vidro.

Sinalização Vertical
Sinalização Horizontal (marcação rodoviária)
Obras de arte (elementos estruturais)
Pavimentos

4 anos

Indicador de Estado de Conservação de Obras de Arte (IM);
Indicador de Conservação Anual de Obras de Arte (IG).

Estado de Conservação de Obras de Arte… IM ≤ 2 Bom
Conservação Anual de Obras de Arte … IG ≥ 80% Suficiente

Estado de Conservação de Obras de Arte IM = 1,25
Conservação Anual de Obras de Arte IG = 81%

Estado de Conservação de Obras de Arte IM ≤ 1,3
Conservação Anual de Obras de Arte IG = 82%

6 anos
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3- Diversos canais formais de relacionamento com os poderes 
públicos;

4- Um conjunto de estudos regulares (trimestrais e anuais): de 
satisfação dos clientes; de reputação das marcas Brisa, Via Verde 
e Controlauto; de perceção e favorabilidade mediática (media  
e social media).

102-44 | PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES 
LEVANTADAS

Os principais tópicos e preocupações que foram levantados 
através do envolvimento stakeholders, estão explicados no 
presente relatório, no Capítulo 2.2, no Mapeamento de 
Stakeholders.

418-1 | RECLAMAÇÕES SUBSTANTIVAS RELATIVAS A 
VIOLAÇÕES DA PRIVACIDADE E PERDAS DE DADOS DO 
CLIENTE

Em 2021 não se registaram reclamações no âmbito deste indicador.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

416-2 | INCIDENTES DE NÃO CONFORMIDADE 
RELATIVAMENTE A IMPACTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA 
DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Em 2021 não se registaram condenações no âmbito deste 
indicador.

102-43 | ABORDAGEM AO ENVOLVIMENTO DOS 
STAKEHOLDERS

A Brisa tem vários instrumentos de envolvimento com os 
stakeholders, cujas expectativas e respostas estão resumidas 
neste relatório, no Capítulo 2.2, no Mapeamento de Stakeholders.

Além disto, a Brisa tem um conjunto de canais e plataformas de 
relação, das quais se destacam as seguintes:

1- Uma plataforma integrada dos serviços de atendimento e de 
apoio aos clientes das várias empresas da Brisa, gerida pela Via 
Verde Serviços;

2- Um departamento dedicado para media relations;

74

61

73

100

IPAV FUNCIONAL

ICAT

IREG

ICE

‘20

IPAV FUNCIONAL = ICAT x 0,4 + IREG x 0,4 + ICE x 0,2

Nota: o ano 2020 é o ano que reporta a avaliação realizada em 2021
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CV’S 
E OUTROS 
CARGOS SOCIAIS

02
Formação Académica: 
Licenciado em Gestão de Empresas pelo American College of Switzerland em 1978 tendo frequentado  
o Training Program no Citigroup em Nova Iorque de 1978 a 1979. 

Exerce funções no Conselho de Administração da BRISA desde 2000, sendo o mandato em curso  
o de 2020-2022  

Cargos que atualmente desempenha:  
Presidente do Conselho de Administração  
BRISA - Auto-estradas de Portugal, S.A.  
José de Mello Capital, S.A. 

Presidente da Direção 
Fundação Amélia de Mello 
ABRP-Associação Business Roundtable Portugal 

Gerente 
Guimarães de Mello, Lda 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
COTEC Portugal 

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
1979-1980  Analista Banco Crefisul de Investimento Brasil 
1980-1982  Assessor do Conselho de Administração da União Industrial Têxtil e Química 
1982-1987  Vogal do Conselho de Administração da sociedade Transitec-Lausanne 
1982-1999  Vogal do Conselho de Administração da União Industrial Têxtil e Química 
1985-2002  Administrador Delegado da CUF Finance, S.A. 
1991-2000  Presidente do Conselho de Administração do Banco Mello de Investimentos, S.A 
1992-1999  Vogal do Conselho de Administração da Sociedade Independente de Comunicação 
1992-1996  Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Império 
1995-2000  Presidente do Conselho de Administração do Banco Mello, S.A 
1996-2000  Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Império 
1996-2004  Vice-Presidente da José de Mello SGPS, S.A 
2000-2007  Vice-Presidente do Conselho Superior do Banco Comercial Português 
2000-2002  Vogal do Conselho de Administração da ONI, SGPS. S.A 
2001-2004  Presidente do Conselho de Administração da União Internacional Financeira, SGPS, S.A 
2003-2007  Vogal do Conselho de Administração da Abertis, Barcelona 
2005-2007  Vogal do Conselho de Supervisão do Bank Millennium, Polónia

Vasco Maria 
Guimarães José 

de Mello
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Formação Académica: 
Licenciatura em Economia pela Universidade 
Católica de Lisboa, MBA pelo IESE e AMP 
pelo INSEAD. 

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2020, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.   

Cargos que atualmente desempenha:  
CEO   
BRISA - Auto-estradas de Portugal, S.A.  

Presidente do Conselho de Administração  
BRISA Concessão Rodoviária, SGPS, S.A.  

Formação Académica: 
Licenciado em Gestão pelo ISEG.

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2011, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Presidente do Conselho de Administração   
BRISAL Auto-Estradas do Litoral, S.A.
AEBT – Auto-Estradas do Baixo Tejo, S.A.

Vogal da Comissão Executiva  
BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A.

BRISA Concessão Rodoviária, S.A. 
BRISA Infraestruturas e Operação, S.A. 
BRISA O&M, S.A. 
BGI – Brisa Gestão de Infraestruturas, S.A. 
Via Oeste, SGPS, SA 
BRISA Internacional, SGPS, S.A. 
BRISA Áreas de Serviço, S.A. 
BRISA Roads Áreas de Serviço, S.A. 
Via Verde Portugal – Gestão de 
Sistemas Eletrónicos de Cobrança, SA 
Via Verde Serviços, S.A.

Senior Advisor 
Bank of America 

Vogal do Conselho de Administração
BRISA Infraestruturas e Operação, S.A.
Via Oeste, SGPS, S.A
BRISA Internacional, SGPS, S.A.
BRISA Concessão Rodoviária, SGPS, S.A.
BRISA Concessão Rodoviária, S.A
BRISA Roads Áreas de Serviço, S.A.
BRISA International Investments BV

Partner
Arcus Infrastructure Partners LLP

Gerente
Maintranche, Unipessoal, Lda

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
1993-2005  CEO Compal 
2006-2013  CEO Unicer
2013-2015  Ministro da Economia 
2017-2019  CTO Parfois 
2017-2020  Vogal não executivo da Horizon Equity Partner 
2019-2020  Vogal não executivo da Sumol+Compal, entre outras funções executivas 

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
          1996  Grupo Caixa Geral de Depósitos
2003-2008  Diretor Coordenador no Caixa Banco de Investimento, S.A.
2007-2008  Administrador Executivo do CREDIP – Instituição Financeira de Crédito, S.A
2008-2009  Membro do European Infrastructure Team da Babcock & Brown
Desde 2009  Partner da Arcus Infrastructure Partners 

António 
de Magalhães 
Pires de Lima

Daniel 
Alexandre Miguel 

Amaral
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Eduardo 
António da Costa 

Ramos

Manuel  
Rebelo Teixeira 

Melo Ramos

Formação Académica: 
Licenciatura em Economia (ISEG, Universidade 
de Lisboa).

MBA pela Nova SBE/ Católica/MIT (Lisbon MBA).

Exerce funções no Conselho de Administração  
da BRISA desde 2020, sendo o mandato em  
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Presidente do Conselho de Administração  
CONTROLAUTO - Controlo Técnico Automóvel, S.A. 
Via Verde Carsharing, S.A. 
Via Verde Connected Cars, S.A.
ASIRB – Serviços Rodoviários, S.A.

Vogal da Comissão Executiva 
BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A.

 Vogal do Conselho de Administração
BRISA Concessão Rodoviária, SGPS, S.A.
BRISA Concessão Rodoviária, S.A.
Via Oeste, SGPS S.A.
BRISA Infraestruturas e Operação, S.A.
BRISA Internacional, SGPS, S.A.
BRISA Roads Áreas de Serviço, S.A.
A-to-Be – Mobility Technology, S.A.
Via Verde Portugal – Gestão de Sistemas 
Electrónicos de Cobrança, SA.
Via Verde Serviços, S.A

Presidente do Conselho Consultivo
BRISA Participações e Empreendimentos Ltda 
(Brasil)

Diretor
BRISA International BV
BRISA International Investments BV
Membro do Supervisory Board dos Alumni da Nova SBE

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
Diretor Coordenador da BRISA Auto-Estradas de Portugal, Direção de 
Desenvolvimento de Negócios
CEO da A-to-Be – Mobility Technology, S.A.
Administrador da BRISA United States, LLC (EUA)
Administrador da Northwest Parkway, LLC (EUA)
Vice-Presidente da Feedback Brisa Highways (Índia)
Diretor Adjunto da BRISA Auto-Estradas de Portugal, Direção Financeira
Professor Assistente da Universidade Católica/FCEE
Consultor de Gestão na EY e na CapGemini Ernst & Young

Formação Académica: 
Licenciatura em Economia, Universidade Nova 
de Lisboa – 1990-1995.

Master in Business and Administration, IE 
Business School – 2003-2004 (Madrid, Espanha). 

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2020, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Vogal da Comissão Executiva    
BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A

Vogal do Conselho de Administração
BRISA Concessão Rodoviária, SGPS, S.A.
BRISA Infraestruturas e Operação, S.A.
Via Oeste, SGPS, SA.
BRISA Internacional, SGPS, S.A.
BRISA Áreas de Serviço, S.A.
BRISA Roads Áreas de Serviço, S.A.
BRISAL Auto-Estradas do Litoral, S.A. 
AEBT – Auto-Estradas do Baixo Tejo, S.A.

Administrador Delegado
BRISA Concessão Rodoviária, S.A. 

CEO
BRISA O&M, S.A
BGI – BRISA Gestão de Infraestruturas, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração
Auto-Estradas do Atlântico – Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A.

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
1995-1999  Analista de Corporate Finance, Banco Mello
1999-2002  Adido Económico, Embaixada de Portugal em Roma
2002-2003  Adjunto do Ministro, Ministério da Defesa
Desde 2005  Grupo Brisa: 

Diretor Coordenador, Direção de Planeamento Estratégico
Administrador não-executivo de várias empresas do Grupo Brisa
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Marta Brugnini 
de Sousa Uva 

Martinha

Johannes 
Wilhelmus 
Ruisbroek

Formação Académica: 
Licenciatura em Gestão pela Universidade 
Católica.

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2020, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Vogal da Comissão Executiva 
BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A.

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

BRISA Infraestruturas e Operação, S.A.
BRISA Internacional, SGPS, S.A.
BRISA Roads Áreas de Serviço, S.A. 
Via Verde Serviços, S.A.
A-to-Be – Mobility Technology, S.A. 
CONTROLAUTO - Controlo Tecnico Automovel, S.A. 
Via Verde Carsharing, S.A.
Via Verde Connected Cars, S.A

CEO 
A-to-Be - Mobility Technology, S.A.

Chairman 
A-to-Be USA LLC 

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
1991-2012 Procter & Gamble Portugal, Diretora de Brand  
           Operations, Shopper Marketing e Relações Externas
2000-2012  Sociedade Porto Verde

Vogal do Conselho de Administração 
Presidente da Comissão Executiva (2002-2005)
Membro da Comissão Executiva

2013-2020  TIMWETECH, VP Operations

Formação Académica: 
Master of Science Financial Economics, Erasmus 
University Países Baixos (2005 – 2006).

Bachelor of Science International Business, 
Maastricht University Países Baixos (2001-2005). 

Master Civil Engineering, Monash University 
Australia (2009-2011).

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2020, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Vogal do Conselho de Administração    
BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A. 
LBC Tank Terminals: (Holanda)

Presidente da Comissão de Supervisão
Kallista Energies Renouvelables (França)

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
Infrastructure, APG Asset Management - Senior Portfolio Manager 
Gdansk Transport Company S.A.: (Polónia) - Vogal da Comissão de Supervisão
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Carlo 
Maddalena

Emmanuel 
Lejay

Formação Académica: 
Master em International Management, 
Universidade Bocconi, Milão.

Bachelor em International Economics and 
Management, Universidade Bocconi, Italy.

CEMS/ Master International Manangement, 
Copenhaga.

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2020, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Vogal do Conselho de Administração, membro 
das Comissões de Auditoria e de Remunerações
BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A.

Stockholm Exergi

Senior Portfolio Manager   
APG Asset Management– Infrastructure team

Vogal do Conselho de Administração, membro 
da Comissão de Estratégia
2i Rete Gas 

Membro do Comité Consultivo
Ardian Infrastructure Fund 2

Vogal do Conselho de Administração, membro 
da Comissão de Auditoria
Compañia Logística de Hidrocarburos

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
           2012  Antin Infrastructure Partners, Analista
           2013  The Marguerite Fund, Analista
2013-2016  Whitehelm Capital, Senior Associate

Formação Académica: 
Master of Science of Mines Paris Tech.

CFA Charterholder.

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2020, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Vogal do Conselho de Administração
BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A. 
Nature Investments SARL
Pisto Group Infra 
Altitude Infra THD

Vogal Executivo 
Swiss Life Asset Management AG

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
1995-1998  BNP, Diretor de Project Finance
1998-2000  The Boston Consulting Group, Consultor
2000-2005  Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Administrador
2005-2012  AXA Private Equity, Diretor Geral
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Luís Eduardo 
Brito Freixial  

de Goes 

Formação Académica: 
Licenciado em Direito pela Universidade 
Católica Portuguesa em 1993.

Exerce funções no Conselho de Administração 
da BRISA desde 2012, sendo o mandato em 
curso o de 2020-2022.

Cargos que atualmente desempenha:  
Vogal do Conselho de Administração
Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A.
BRISA Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. 
BRISA Concessão Rodoviária, S.A.
José de Mello Capital, SA.
José de Mello International
Tecnocapital, SGPS, S.A.
ATM – Assistência Total em Manutenção, S.A. 
ATM – Asistencia en Mantenimento en España, SL UP

Presidente do Conselho de Administração 
MGI Capital, S.A.
MGI Capital – Sistemas de Gestão, SA.
José de Mello Imobiliária, SGPS, S.A. 
José de Mello – Investimentos, SGPS, S.A.
Tecnocapital, SGPS, S.A.
Comitur Imobiliária, SA.
Sociedade Imobiliária e Turística do Cojo, SA.
Herdade do Vale da Fonte – Soc. Agrícola, 
Turística e Imobiliária, SA.

Atividade profissional relevante desenvolvida anteriormente: 
1990-1993  Deloitte (Departamento Fiscal)
1993-1995  Vieira de Almeida e Associados, estagiário
1996-2000  Vieira de Almeida e Associados, especialista nas áreas de Corporate 
                       e Financeiro
2000-2004  Diretor do Departamento Jurídico da José de Mello SGPS
2005-2012  Diretor Coordenador das áreas jurídicas do Grupo José de Mello
Desde 2012  Administrador Executivo da José de Mello Capital, S.A.
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
INDIVIDUAIS E 
ANEXOS

03
Ativos fixos tangíveis

Ativos sob direito de uso

Outros investimentos

Ativos por impostos diferidos

Ativos intangíveis

Investimentos em subsidiárias e associadas

Goodwill

Total de ativos não correntes

Notas 20202021

11

13

14

16

12

14

15

   1 181

403 714

   5 798

458 788

   1 663

   376 725

   5 798

   445 963

   13 629

    861

   26 980

   6 625

   12 379

    674

   26 784

   21 940

Ativos não correntes:

Existências

Empresas do grupo

Caixa e equivalentes

Clientes e outros devedores

Outros ativos correntes

Total de ativos correntes

Total do ativo

14

19

17

18

   25 662

   3 824

   149 500

608 288

   23 545

   2 255

   198 016

   643 979

    21

   60 885

   59 108

    54

   75 614

   96 548

Ativos correntes:

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

Capital

Acções próprias - descontos e prémios

Reserva legal e outras

Resultado líquido do exercício

Acções próprias - valor nominal

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas

Resultados transitados

Total de capital próprio

2020

(474)

   7 502

   151 338

   395 905

   6 000

(228 246)

   333 770

   126 015

Capital próprio:

Fornecedores

Empréstimos

Fornecedores de investimentos

Outros credores

Outros passivos correntes

Provisões

Acionistas

Passivos por imposto corrente

Total de passivos correntes

Total do passivo e capital próprio

   31 219

    270

   1 814

   77 406

   643 979

   4 657

    20

   1 277

   6 209

   31 940

Passivos correntes:

Responsabilidade por pensões

Outros credores

Provisões

Total de passivos não correntes

Notas

20

22

22

21

22

26

23

26

27

28

25

8

30

27

25    168 075

   170 668

2021

-

   6 831

   76 742

384 961

   5 526

-

   105 261

190 601

   2 645

    293

   3 787

   51 255

608 288

   3 196

    12

   1 208

   6 193

   33 921

   168 697

   172 072

   2 856

    519

   2 192

    401

Passivos não correntes:

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2021          O CONTABILISTA         CERTIFICADO Nº 62018O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Prestações de serviços

Custos e perdas financeiros

Impostos sobre o rendimento

Reversões de provisões

Resultados relativos a investimentos

Outros proveitos e ganhos operacionais

Proveitos e ganhos financeiros

Notas 20202021

3

7

8

3

7

3

7

   1 563

   3 099

   7 215

   3 378

   38 688

(    927)

(   8 096)

-

202 423

   36 467

(   1 010)

   18 955

    1

   126 183

Proveitos operacionais:

Fornecimentos e serviços externos

Ajustamentos de partes de capital

Plano de pensões - remensurações

Amortizações e depreciações

Impostos

Custos com o pessoal

Alterações na percentagem de controlo sobre empresas subsidiárias

Provisões

Outros custos operacionais

Total de custos operacionais

Total de outros rendimentos integrais

Total do resultado líquido e de outro rendimento integral do exercício

Resultado por ação básico e diluído (montantes expressos em Euros)

Resultados operacionais

Total de proveitos operacionais

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do exercício

4

14

16 e 30

9

11, 12 e 13

6

14

25

(   21 697)

(   10 479)

(   2 732)

(   5 060)

(   46 149)

(   11 150)

(   11 424)

179 177

0,34

(   5 898)

   40 251

198 697

190 601

(   26 584)

-

(   18 889)

(    598)

(   65 174)

   3 206

   4 359

   130 374

   0,23 

(   21 491)

   43 683

   107 060

   126 015

(   13 708)

(    671)

(    274)

(   2 903)

(    49)

(   16 057)

   3 206

   1 153

(   2 997)

(    49)

Custos operacionais:

Outros rendimentos e gastos reconhecidos em capital próprio que poderão vir a ser reclassificados para resultados:

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2021          O CONTABILISTA         CERTIFICADO Nº 62018O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

Saldo em 1 de janeiro de 2020

Notas Capital

   6 000

Ações 
próprias

(   228 720)

Ajustamentos de 
partes de capital em 

filiais e associadas

   4 296

Resultado  
líquido do  

exercício

   151 955

Reserva legal  
e outras

   245 322

Resultados 
transitados

   150 404

Outros rendimentos e gastos reconhecidos em capital próprio:

Outros rendimentos e gastos reconhecidos em capital próprio:

Aplicação do resultado de 2020:

Aplicação do resultado de 2019:

Saldo em 1 de janeiro de 2021

Resultado líquido do exercício de 2020

Resultado líquido do exercício de 2021

14

-

10

10

14

16 e 30

14

10

10

20, 21 e 22

10

-

-

-

-

-

   6 000

-

-

-

-

-

-

-

(    474)

-

   5 526

-

-

-

-

-

(   228 720)

-

-

-

-

-

-

--

   228 720

-

-

-

   3 206

   3 206

-

-

   7 502

-

(    671)

-

-

(    671)

-

-

-

-

   6 831

   126 015

-

   126 015

(   87 295)

(   64 660)

   126 015

190 601

-

-

-

190 601

(   11)

(   126 004)

-

-

190 601

-

-

   1 153

   87 295

-

   333 770

-

-

(    274)

-

(    274)

    11

-

(   228 246)

-

   105 261

-

    934

    934

-

-

   151 338

-

   1 095

-

(   10 479)

(   9 384)

-

-

-

(   65 212)

76 742

Plano de pensões - remensurações

Plano de pensões - remensurações

Dividendos distribuídos

Distribuição de resultados transitados

Dividendos distribuídos

Total do resultado líquido e de outro rendimento integral do exercício

Alterações na percentagem de controlo sobre empresas subsidiárias

Redução de capital por extinção de acções próprias

Saldo em 31 de dezembro de 2020

Total do resultado líquido e de outro rendimento integral do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2021

Efeito de aplicação do método de equivalência patrimonial

Efeito de aplicação do método de equivalência patrimonial

Outras reservas

Outras reservas

16 e 30

   6 000    7 502    151 338(   228 720)

- - - -   1 153

   333 770

-

   126 015

TOTAL

   329 257

   126 015

190 601

   131 308

(   10 479)

-

   395 905

190 601

384 961

   4 140

    424

-

-

   1 153

(    274)

(   126 004)

(   65 212)

(   64 660)

   395 905

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2021          O CONTABILISTA         CERTIFICADO Nº 62018O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

Recebimentos de clientes

Pagamentos ao pessoal

Pagamentos a fornecedores 

Notas 20202021

(   15 001) (   17 722)

   35 519

(   20 370)

   36 422

(   25 489)

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimento do imposto sobre o rendimento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis e intangíveis

Dividendos

Ativos fixos tangíveis e intangíveis

Fluxos das atividades de financiamento (3)

Dividendos

Fluxos das atividades operacionais (1)

Fluxos das atividades de investimento (2)

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à atividade operacional

Investimentos em subsidiárias, associadas e outros

Juros e custos similares

Investimentos em subsidiárias, associadas e outros

Juros e proveitos similares

Direito de uso

Efeito cambial (4)

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

Caixa e equivalentes no início do exercício

Caixa e equivalentes no fim do exercício

Fluxos gerados pelas operações

7 e 14

19

19

14

10

14

(   31 069)

18 985

(    796)

(   19 837)

(   23 507)

285

(    561)

(    1)

(   37 440)

   96 548

   59 108

    148

133

7 285

(    924)

(   3 493)

(   5 915)

2 501

(    388)

(    1)

   74 172

   22 376

   96 548

(   6 789)

   7 129

    47

(   191 192)

(   3 670)

   178 902

   183 092

(   23 792)

   202 409

(   192 549)

   5 459

190

(   64 652)

(   2 422)

   141 334

137 249

(   1 197)

   147 249

(   65 964)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2021          O CONTABILISTA         CERTIFICADO Nº 62018O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A. (“Empresa” ou “Brisa”) foi constituída em 28 de setembro de 1972, tendo 
como atividade principal a construção, conservação e exploração de auto-estradas e respetivas áreas de serviço, 
em regime de concessão, bem como o estudo e realização de infraestruturas de equipamento social. Em 22 de 
dezembro de 2010, no âmbito do processo de reorganização ao nível da estrutura societária, a Empresa transmitiu 
para a Brisa – Concessão Rodoviária S.A. (“BCR”), 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 Brisa de um conjunto de ativos e passivos afetos à Concessão Brisa, consubstanciando no seu 
conjunto uma entrada em espécie para realização de um aumento de capital social na BCR. Decorrente do referido 
processo de reorganização, a Empresa passou a ter como atividade a detenção de participações sociais, gestão e 
desenvolvimento de novos negócios e fornecimento de serviços de apoio logístico e de gestão administrativa e 
financeira.

Estas demonstrações financeiras não incluem o efeito da consolidação de ativos, passivos, rendimentos e gastos, o 
que será efetuado nas demonstrações financeiras consolidadas a aprovar e publicar em separado, as quais refletem 
um ativo de 2 808 983 milhares de Euros, capital próprio de 462 735 milhares de Euros e um resultado líquido 
atribuível aos acionistas da Empresa de 191 294 milhares de Euros.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

2.1. Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 
livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com as disposições das Normas Internacionais de 
Relato Financeiro, efetivas para os exercícios iniciados em 1 de janeiro de 2021, conforme adotadas pela União Europeia. 
Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas, quer as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais de Contabilidade 
(“IAS”) emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respetivas interpretações – IFRIC e SIC, 
emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee 
(“SIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações será designado genericamente por “IFRS”.

Adoção de normas e interpretações novas, emendadas ou revistas

As normas, interpretações, emendas e revisões, aplicáveis às operações da Empresa, aprovadas (“endorsed”) pela 
União Europeia e com aplicação obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2021, 
são como segue: 

IFRS 4 – diferimento da 
aplicação da IFRS 9

IFRS 16 – Bonificações de 
rendas relacionadas com 
o COVID-19

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

Data de eficácia 
(exercícios iniciados em ou após)

01/jan/21

01/jun/20

01/jan/21

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

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

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

Norma / Interpretação
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Normas e interpretações novas, emendadas ou revistas não adotadas

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passíveis de aplicação às operações da Empresa, 
mas com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, que foram, até 31 de dezembro de 2021, 
adotadas pela União Europeia: 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passíveis de aplicação às operações da Empresa, 
mas com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, não foram, até 31 de dezembro de 2021, 
adotadas (“endorsed”) pela União Europeia:

IAS 16 – Rendimentos 
obtidos antes da entrada 
em funcionamento

IFRS 3 – Referências à 
Estrutura conceptual

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

IFRS 16 – Bonificações de 
rendas relacionadas com 
o COVID-19 após 30 de 
junho de 2021

Ciclo de Melhorias 2018 
– 2020

Data de eficácia 
(exercícios iniciados em ou após)

Data de eficácia 
(exercícios iniciados em ou após)

01/jan/22

01/jan/22

01/abr/22

01/jan/22

01/jan/22

Alteração do tratamento contabilístico dado à contraprestação obtida com 
a venda de produtos que resultam da produção em fase de teste dos ativos 
fixos tangíveis, proibindo a sua dedução ao custo de aquisição dos ativos. Esta 
alteração é de aplicação retrospetiva, sem reexpressão dos comparativos.

IAS 1 – Apresentação 
das demonstrações 
financeiras - Classificação 
de passivos

01/jan/23 Esta alteração pretende clarificar a classificação dos passivos como saldos 
correntes ou não correntes em função dos direitos que uma entidade tem de 
diferir o seu pagamento, no final de cada período de relato. A classificação 
dos passivos não é afetada pelas expectativas da entidade (a avaliação deverá 
determinar se um direito existe, mas não deverá considerar se a entidade irá 
ou não exercer tal direito), ou por eventos ocorridos após a data de relato, 
como seja o incumprimento de um “covenant”. Esta alteração inclui ainda 
uma nova definição de “liquidação” de um passivo. Esta alteração é de apli-
cação retrospetiva.

IAS 8 – Divulgação de 
estimativas contabilísticas

01/jan/23 Introdução da definição de estimativa contabilística e a forma como esta se 
distingue das alterações de políticas contabilísticas. As estimativas contabilís-
ticas passam a ser definidas como valores monetários sujeitos a incerteza na 
sua mensuração, utilizadas para concretizar o(s) objetivo(s) de uma política 
contabilística.

IAS 1 – Divulgação de 
políticas contabilísticas

01/jan/23 Alteração aos requisitos de divulgação de políticas contabilísticas baseadas 
na definição de “material” em detrimento de “significativo”. A informação 
relativa a uma política contabilística considera-se material caso, na ausência 
da mesma, os utilizadores das demonstrações financeiras não tenham a ca-
pacidade de compreender outras informações financeiras incluídas nessas 
mesmas demonstrações financeiras. As informações imateriais relativas a 
políticas contabilísticas não precisam de ser divulgadas. 

IAS 12 - Imposto diferido 
relacionado com ativos 
e passivos associados a 
uma única transação

01/jan/23 A IAS 12 passa a exigir que as entidades reconheçam imposto diferido sobre 
determinadas transações específicas, quando o seu reconhecimento inicial 
dê origem a valores iguais de diferenças temporárias tributáveis e diferenças 
temporárias dedutíveis. As transações sujeitas referem-se ao registo de: i) 
ativos sob direito de uso e passivos de locação; e ii) provisões para desman-
telamento, restauro ou passivos semelhantes, e os correspondentes valores 
reconhecidos como parte do custo do ativo relacionado, quando na data 
do reconhecimento inicial não relevem para efeitos fiscais. Estas diferenças 
tributáveis deixam de ser sujeitas à isenção de reconhecimento inicial de 
impostos diferidos. O efeito acumulado da aplicação inicial desta alteração 
é reconhecido como um ajustamento ao saldo de abertura dos resultados 
transitados (ou outro componente do capital próprio, conforme apropriado) 
do período comparativo mais antigo apresentado.

Esta alteração atualiza as referências à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 
3, não tendo sido introduzidas alterações aos requisitos contabilísticos para as 
concentrações de atividades empresariais. Esta alteração também clarifica o 
tratamento contabilístico a adotar relativamente aos passivos e passivos contin-
gentes no âmbito da IAS 37 e IFRIC 21 e proíbe o registo de ativos contingentes 
da adquirida numa concentração de atividades empresariais. Esta alteração é 
de aplicação prospetiva.

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

A alteração estende a data de aplicação da alteração à IFRS 16 – ‘Locações - 
Bonificações de rendas relacionadas com a COVID-19’ de 30 de junho de 2021 
até 30 de junho de 2022. As condições de aplicação do expediente prático 
mantém-se, sendo que: i) caso o locatário já estiver a aplicar o expediente 
prático de 2020, terá de continuar a aplicá-lo a todos os contratos de locação 
com características similares, e em condições comparáveis; e ii) caso o locatário 
não tenha aplicado o expediente prático às bonificações de rendas elegíveis de 
2020, não poderá aplicar esta extensão à alteração de 2020. Esta alteração é 
aplicada retrospetivamente com os impactos refletidos como um ajustamento 
ao saldo de abertura dos resultados transitados do período de relato anual em 
que o locatário aplica esta alteração pela primeira vez.

Este ciclo de melhorias altera os seguintes normativos: IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e 
IAS 41.

Norma / Interpretação

Norma / Interpretação
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Não são esperados efeitos significativos nas demonstrações financeiras 
da Empresa decorrentes da adoção destas alterações às normas.

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção 
do custo histórico, exceto no caso dos instrumentos financeiros 
derivados, que se encontram relevados pelo justo valor. As principais 
políticas contabilísticas adotadas são apresentadas a seguir.

2.2. Investimentos financeiros

Investimentos em empresas subsidiárias e associadas

Os investimentos nas empresas subsidiárias, nas quais se detém 
controlo e nas empresas associadas, nas quais existe influência 
significativa encontram-se registados pelo método de equivalência 
patrimonial.

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações 
financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo 
valor correspondente à participação da Empresa no rendimento 
integral da participada (incluindo o resultado líquido), por contrapartida 
de resultado líquido do exercício ou de outro rendimento integral 
respetivamente, e pelos dividendos recebidos.

No caso particular de variações patrimoniais em empresas subsidiárias 
e associadas, decorrentes do aumento de capital com prémios de 
emissão, dos quais resulta uma diluição de participação detida, o 
ajustamento correspondente no valor de participação financeira é 
efetuado por contrapartida de ganhos ou perdas relativas a investimentos.

As perdas em subsidiárias e associadas em excesso ao investimento 
efetuado nessas entidades não são reconhecidas, exceto se tiver 
assumido obrigações, ou caso tenha efetuado pagamentos em benefício 
das associadas.

Qualquer excesso do custo de aquisição sobre o justo valor dos 
ativos líquidos identificáveis é registado como goodwill. Nos casos 

em que o custo de aquisição seja inferior ao justo valor dos ativos 
líquidos identificados, a diferença apurada é registada como ganho 
na demonstração dos resultados do exercício em que ocorre a 
aquisição.

Adicionalmente, os dividendos recebidos destas empresas são 
registados como uma diminuição do valor dos investimentos financeiros.

É feita uma avaliação dos investimentos quando existem indícios 
de que o ativo possa estar em imparidade (incluindo goodwill e/ou 
empréstimos/financiamentos implícitos), sendo registadas como 
gasto as perdas por imparidade que se demonstrem existir. Quando 
existem indícios de que as perdas por imparidade reconhecidas já 
não existem ou diminuíram é registada uma reversão de perdas 
por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores. Contudo, 
a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da 
quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização) caso a 
perda por imparidade não tivesse sido registada em exercícios 
anteriores.

Outros investimentos

Os outros investimentos financeiros encontram-se registados pelo 
custo de aquisição, deduzido das perdas por imparidade acumuladas.

Goodwill

As diferenças entre o custo de aquisição dos investimentos em 
empresas subsidiárias e associadas foram registadas na rubrica 
“Goodwill”.

O valor do goodwill não é amortizado, sendo testado anualmente para 
verificar se existem perdas por imparidade. O goodwill é alocado às 
unidades geradoras de caixa a que pertence, para efeitos de realização 
dos testes de imparidade, os quais são efetuados pelo menos uma vez 
por ano. A quantia recuperável é determinada com base nos planos 
de negócio utilizados pela gestão da Empresa ou por relatórios de 
avaliação elaborados por entidades independentes. 

As perdas por imparidade de goodwill constatadas no exercício são 
registadas na demonstração dos resultados e de outro rendimento 
integral do exercício na rubrica “Amortizações, depreciações e 
ajustamentos”. 

As perdas por imparidade relativas a goodwill não podem ser revertidas, 
excetuando no caso do goodwill implícito nos investimentos em 
associadas. 

Nas situações em que as diferenças entre o custo de aquisição dos 
investimentos em empresas subsidiárias e associadas sejam negativas, 
as mesmas são reconhecidas como rendimento na data de aquisição.

2.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis compreendem, essencialmente, licenças e 
software e encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 
das amortizações e perdas por imparidade acumuladas. Os ativos 
intangíveis apenas são reconhecidos se for provável que dos mesmos 
advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam por 
esta controláveis e o respetivo valor possa ser mensurado com 
fiabilidade.

Os ativos intangíveis gerados internamente, nomeadamente, as 
despesas com investigação e desenvolvimento corrente são registados 
como gasto quando incorridos.

Os custos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento 
de software são registados como gastos na demonstração dos 
resultados e de outro rendimento integral quando incorridos, exceto 
na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a 
projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos 
futuros para a Empresa. Nestas situações, os valores incorridos são 
classificados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas a partir do momento em que os ativos 
se encontram disponíveis para utilização, pelo método das quotas 
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constantes, em conformidade com o período de utilidade esperada 
dos ativos em causa.

2.4. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis utilizados na prestação de serviços ou para 
uso administrativo são registados ao custo de aquisição, incluindo as 
despesas imputáveis à compra, deduzido das depreciações e perdas 
por imparidade acumuladas, quando aplicável. 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método das quotas 
constantes, de acordo com a sua vida útil estimada, a partir da data 
em que os mesmos se encontram disponíveis para serem utilizados 
no uso pretendido, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:

10 a 50

4 a 6

1 a 4

1 a 20

1 a 10

Edifícios e outras construções

Equipamento de transporte

Ferramentas e utensílios

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Anos de vida útil

2.5. Locações

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação, 
bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados 
reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas 
correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com 
o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no 
valor das rendas e as depreciações do direito de uso são reconhecidos 
como gastos na demonstração dos resultados e de outro rendimento 
integral do exercício a que respeitam.

São excluídos deste procedimento as locações de baixo valor, que são 

aquelas cujo montante total do contrato seja inferior a 5 000 Euros, 
as quais são registadas em resultados de acordo com o período a que 
respeitam.

2.6. Imparidade de ativos não correntes

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

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

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é 
superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por 
imparidade, registada na demonstração dos resultados e de outro 
rendimento integral nas rubricas “Ajustamentos” e “Amortizações e 
depreciações”. 

A quantia recuperável é a mais alta de entre o preço de venda líquido 
(valor de venda, deduzido dos custos para vender) e o valor de uso. 
O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação 
do ativo numa transação entre entidades independentes e 
conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à 
alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados decorrentes do uso continuado do ativo e da sua alienação 
no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada 
ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade 
geradora de fluxos de caixa mais pequena à qual o ativo pertence.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios 
anteriores é registada quando existem indícios de que as perdas por 
imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das 
perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados 
e de outro rendimento integral como “Reversão de ajustamentos”.

Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite 
da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização) caso a perda 
por imparidade não tivesse sido registada em exercícios anteriores.

2.7. Ativos, passivos e transações em moeda estrangeira

As transações em outras divisas que não Euros são registadas às taxas 
em vigor na data da transação. Em cada data da demonstração da 
posição financeira, os ativos e passivos monetários expressos em 
moeda estrangeira são convertidos para Euros utilizando-se as taxas 
de câmbio vigentes naquela data. 

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas 
diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações 
e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data da 
demonstração da posição financeira, são registadas como rendimentos 
e gastos financeiros na demonstração dos resultados e de outro 
rendimento integral.

2.8. Custos de financiamento

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

2.9. Existências

As mercadorias e matérias-primas encontram-se registadas ao custo 
de aquisição, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado, utilizando-
se o custo médio como método de custeio.
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São registadas perdas por imparidade em existências, pela diferença 
entre o seu valor de custo e o respetivo valor de realização, no caso 
deste ser inferior ao custo.

2.10. Resultado das operações

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

2.11. Provisões

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação 
presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja 
provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de 
recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 
As provisões são revistas na data de cada demonstração da posição 
financeira e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a 
essa data.
As provisões para gastos de reorganização são reconhecidas sempre 
que exista um plano formal e detalhado de reorganização e que o 
mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.
As obrigações presentes originadas por contratos onerosos são 
reconhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso 
existe sempre que a Empresa é parte num contrato em que os gastos 
inevitáveis para cumprir com as suas obrigações excedam os benefícios 
económicos que se esperam obter do mesmo.

2.12. Instrumentos financeiros

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

A classificação dos ativos financeiros depende do modelo de negócio 
seguido pela Empresa na sua gestão dos ativos financeiros (recebimento 
dos fluxos de caixa contratuais ou venda dos ativos financeiros e 
apropriação de variações de justo valor) e das características dos 
fluxos de caixa contratuais (apenas reembolsos de capital e pagamentos 
de juros sobre o capital em dívida).

Alterações à classificação dos ativos financeiros só podem ser efetuadas 
quando o modelo de negócio seja alterado, exceto quanto aos 
investimentos em instrumentos de capital que são classificados como 
ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, 
que constituem instrumentos de capital próprio, os quais nunca 
poderão ser reclassificados para outra categoria de ativos financeiros.

Os passivos financeiros são geralmente classificados ao custo 
amortizado, com exceção dos instrumentos financeiros derivados que 
sejam passivos, que são mensurados ao justo valor. A Empresa não 
tem passivos financeiros designados irrevogavelmente como 
mensurados ao justo valor através de resultados.

Caixa e equivalentes 

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e equivalentes” correspondem 
aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e depósitos a 
prazo, que possam ser imediatamente mobilizáveis com insignificante 
risco de alteração de valor. 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica “Caixa e 
equivalentes” compreende também os descobertos bancários incluídos 
na rubrica “Empréstimos”, na demonstração da posição financeira. 

Passivos financeiros e instrumentos de capital

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são 
classificados de acordo com a substância contratual, independentemente 
da forma legal que assumam. Os instrumentos de capital próprio são 
contratos que evidenciam um interesse residual nos ativos da Empresa, 
após dedução dos passivos.

Os instrumentos de capital próprio emitidos são registados pelo valor 
recebido, líquido de custos suportados com a sua emissão.

Ativos e passivos financeiros ao custo amortizado

Os ativos e passivos financeiros ao custo amortizado deduzido, no caso 
dos ativos, de eventuais perdas por imparidade acumuladas, incluem:

• Contas a receber;

• Empréstimos;

• Contas a pagar.

Os ativos financeiros ao custo amortizado são detidos com o intuito 
de receber fluxos de capital e/ou juros.

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

Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura

A Empresa tem como política recorrer a instrumentos financeiros 
derivados com o objetivo de efetuar a cobertura dos riscos financeiros 
a que se encontra exposta.

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

Os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respetivo 
justo valor. O método de reconhecimento depende da natureza e 
objetivo da sua contratação.
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Contabilidade de cobertura

A possibilidade de designação de um instrumento financeiro derivado 
como sendo um instrumento de cobertura obedece às disposições da 
IFRS 9, nomeadamente, quanto à respetiva documentação e efetividade. 

Estão cumpridos os critérios de cobertura quando (i) existe uma relação 
económica entre o item coberto e o instrumento de cobertura, de 
acordo com a política definida pela Empresa, (ii) alterações de justo 
valor não resultam de alteração do risco de crédito e (iii) o rácio de 
cobertura do relacionamento é o mesmo que resulta da quantidade 
do item coberto que a Empresa cobre efetivamente e da quantidade 
do instrumento que a Empresa utiliza para cobrir essa quantidade do 
item.

As variações no justo valor dos instrumentos financeiros derivados 
designados como cobertura de justo valor são reconhecidas como 
resultado financeiro do exercício, bem como as alterações no justo 
valor do ativo ou passivo sujeito àquele risco.

As variações no justo valor dos instrumentos financeiros derivados 
designados como cobertura de cash-flow são registadas em “Outras 
reservas” na sua componente eficaz e em resultados financeiros na 
sua componente não eficaz. Os valores registados em “Outras reservas” 
são transferidos para resultados financeiros no exercício em que o 
item coberto tem igualmente efeito em resultados.

A contabilização de cobertura é descontinuada quando o instrumento 
de cobertura atinge a maturidade, é vendido ou exercido, ou quando a 
relação de cobertura deixa de cumprir os requisitos exigidos na IFRS 9.

Instrumentos de negociação

Relativamente aos instrumentos financeiros derivados que, embora 
contratados com o objetivo de efetuar cobertura económica, de 
acordo com as políticas de gestão de risco da Empresa, não cumpram 
todas as disposições da IFRS 9 no que respeita à possibilidade de 
qualificação como contabilidade de cobertura, as respetivas variações 

no justo valor são registadas na demonstração dos resultados e de 
outro rendimento integral no exercício em que ocorrem.

Justo valor dos instrumentos financeiros

O justo valor dos ativos e passivos financeiros é determinado da 
seguinte forma:

• O justo valor de ativos e passivos financeiros com condições 
padronizadas e transacionados em mercados ativos é determinado 
com referência aos valores de cotação (Nível 1);

• O justo valor de outros ativos e passivos financeiros (exceto 
instrumentos financeiros derivados) é determinado de acordo com 
modelos de avaliação geralmente aceites, com base em análise 
de cash-flows descontados, tendo em consideração preços 
observáveis em transações correntes no mercado (Nível 2);

• O justo valor de instrumentos financeiros derivados é determinado 
com referência a valores de cotação. No caso de não estarem 
disponíveis valores de cotação, o justo valor é determinado com 
base em análise de cash-flows descontados, os quais incluem 
pressupostos não suportados em preços ou taxas observáveis 
no mercado (Nível 3).

Imparidade de ativos financeiros

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

No que respeita aos saldos de contas a receber, a Empresa aplica 
a abordagem simplificada permitida pela IFRS 9, de acordo com a 
qual as perdas de crédito estimadas são reconhecidas desde o 
reconhecimento inicial dos saldos a receber e por todo o período 
até à sua maturidade, considerando uma matriz de taxas de 
incumprimentos históricas para a maturidade dos saldos a receber.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade 
a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do 
ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica 
“Ajustamentos” no exercício em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante de perda por imparidade diminui 
e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um 
acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, 
esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada 
até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado), 
caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de 
perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica 
“Reversão de ajustamentos”.

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Empresa desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos 
contratuais aos seus fluxos de caixa expiram, ou quando transfere 
para outra entidade os ativos financeiros e todos os riscos e benefícios 
significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos 
os ativos financeiros transferidos relativamente aos quais a Empresa 
reteve alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo 
sobre os mesmos tenha sido cedido.

A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a 
correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

2.13. Capital social e ações próprias

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

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

As ações próprias são contabilizadas pelo seu valor de aquisição como 
um abatimento ao capital próprio. Os rendimentos ou gastos inerentes 
à alienação das ações próprias são registadas em “Outras reservas”.

2.14. Distribuição de dividendos

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

2.15. Responsabilidade com pensões

A Empresa assumiu o compromisso de conceder aos seus empregados 
prestações pecuniárias a título de complementos de pensões de 
reforma, os quais configuram um plano de benefícios definidos, tendo 
sido constituídos para o efeito fundos de pensões autónomos.

A fim de estimar as suas responsabilidades pelo pagamento das 
referidas prestações, são obtidos periodicamente cálculos atuariais 
das responsabilidades determinadas de acordo com o Projected Unit 
Credit Method. 

As remensurações, resultantes (i) da diferença entre os pressupostos 
utilizados para o apuramento das responsabilidades com o plano e a 
evolução real das variáveis atuariais, (ii) de alterações efetuadas aos 
pressupostos e (iii) da diferença entre a rentabilidade esperada dos 
ativos do fundo e a sua rentabilidade real são registadas no capital 
próprio e os gastos com os benefícios concedidos são registados na 
demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do 
exercício em que ocorrem.

As responsabilidades por pensões reconhecidas à data da demonstração 
da posição financeira representam o valor presente das obrigações 
por planos de benefícios definidos, ajustado de remensurações e 
reduzido do justo valor dos ativos líquidos do fundo de pensões.

As contribuições efetuadas pela Empresa para planos de contribuição 
definida são registadas como gasto na data em que são devidas.  

2.16. Ativos e passivos contingentes

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

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

2.17. Rédito

O rédito corresponde ao justo valor do nominal recebido ou a receber 
de transações realizadas com clientes no decurso normal da atividade 
e é registado líquido de quaisquer impostos e descontos comerciais e 
financeiros atribuídos. 
Na determinação do valor do rédito, a Empresa avalia as obrigações 
de desempenho que assume e avalia o preço a afetar a cada uma, bem 
como a existência de preços variáveis que possam originar acertos 
futuros, para os quais efetua a sua melhor estimativa.

O rédito referente à prestação de serviços é reconhecido na 
demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do 
exercício, quando é transferido o controlo sobre o produto ou serviços 
para o cliente.

2.18. Especialização de exercícios

Os dividendos de investimentos financeiros mensurados ao custo de 
aquisição são reconhecidos como rendimentos no exercício em que 
são atribuídos. 

Os juros e rendimentos financeiros são reconhecidos de acordo com 
o princípio da especialização dos exercícios e de acordo com a taxa de 
juro efetiva aplicável.

Os gastos e rendimentos são contabilizados no exercício a que dizem 
respeito, independentemente da data do seu pagamento ou 
recebimento. Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido 
são estimados.

Os gastos e os rendimentos imputáveis ao exercício corrente e cujas 
despesas e receitas apenas ocorrerão em exercícios futuros, bem como 
as despesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a 
exercícios futuros e que serão imputadas aos resultados de cada um 
desses exercícios, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas 
rubricas “Outros ativos correntes” e “Outros passivos correntes”.

2.19. Impostos sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos 
resultados tributáveis e considera a tributação diferida.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base no lucro 
tributável do exercício. 

O lucro tributável pode diferir do resultado contabilístico, uma vez que 
poderá excluir diversos gastos e rendimentos que apenas serão 
dedutíveis ou tributáveis em exercícios subsequentes (diferenças 
temporárias), bem como gastos e rendimentos que nunca serão 
dedutíveis ou tributáveis de acordo com as regras fiscais em vigor 
(diferenças permanentes). 
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Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os 
montantes dos ativos e dos passivos para efeitos de registo contabilístico 
e os respetivos montantes para efeitos de tributação, bem como os 
resultantes de benefícios fiscais obtidos e de diferenças temporárias 
entre o resultado fiscal e contabilístico.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e periodicamente 
avaliados utilizando-se as taxas de tributação que se espera estarem em 
vigor à data da reversão das diferenças temporárias.

São reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças 
temporárias tributáveis.

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

2.20. Julgamentos críticos/estimativas na aplicação das políticas 
contabilísticas 

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

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

Alterações nos factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das 
estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão diferir daquelas 
estimativas.

As estimativas e pressupostos significativos formulados pelo Conselho 
de Administração na preparação destas demonstrações financeiras 
incluem, nomeadamente, os pressupostos utilizados na avaliação de 
responsabilidades com pensões, impostos diferidos, vidas úteis dos ativos 
intangíveis e dos ativos fixos tangíveis, provisões e análises de imparidade.

2.21. Eventos subsequentes

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

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

3. PROVEITOS OPERACIONAIS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os proveitos 
operacionais tinham a seguinte composição:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os 
proveitos operacionais com empresas subsidiárias e associadas e 
partes relacionadas foram de 27 338 milhares de Euros e 37 839 
milhares de Euros, respetivamente (Nota 14).
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Prestações de serviços:
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Reversão de:
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Outros (a)

Ganhos em ativos fixos tangíveis e intangíveis

Apoio logístico e administrativo

Serviços de administração

Provisões (Nota 25)

20202021

(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi revertida a 
especialização realizada no exercício findo em 2019, no montante 
de 5 843 milhares de euros, respeitantes ao desconto previsto nos 
serviços de operação e manutenção prestados à AEDL – Auto-
Estradas do Douro Litoral, S.A. (“AEDL”), referentes ao segundo 
semestre do ano de 2019. Este desconto fazia parte de uma projetada 
alteração ao Contrato de Operação e Manutenção celebrado com 
a AEDL, que não veio a ser aprovada pelo Concedente.
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4. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os fornecimentos e serviços externos dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

5. LOCAÇÕES DE BAIXO VALOR 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, decorrente da adoção 
da IFRS 16, a grande maioria dos contratos encontrava-se ao abrigo 
desta norma.

As rendas vincendas de contratos de locação de baixo valor em vigor 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020  apresentavam as seguintes 
maturidades:

6. CUSTOS COM O PESSOAL

Os custos com o pessoal dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o número 
médio de colaboradores ascendeu a 222 e 231, respetivamente.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram 
registados ganhos de juros obtidos com empresas subsidiárias, 
associadas e partes relacionadas nos montantes de 2 789 milhares de 
Euros e 3 213 milhares de Euros, respetivamente (Nota 14).
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Os proveitos e ganhos financeiros dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

7. RESULTADOS FINANCEIROS

Os custos e perdas financeiros dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 tinham a seguinte composição:
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Os resultados relativos a investimentos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tinham a 
seguinte composição:

A principal variação nos resultados financeiros ocorreu na BCR SGPS, devido à recuperação de tráfego 
comparativamente a 2020, período no qual foram decretados  confinamentos obrigatórios para além da 
imposição de outras medidas como a adoção do regime de teletrabalho. A normal liberdade de circulação 
continuou a ser afetada pela pandemia COVID19 durante o exercício de 2021, mas com menor impacto 
comparativamente a 2020.
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Brisa Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. (“BCR SGPS”)

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

ELOS - OM, S.A. (“ELOS - OM”)

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

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

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

Brisa Roads Áreas de Serviço, S.A. (“BRAS”)

Via Verde Portugal, Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, S.A. (“Via Verde”)

Brisa Internacional, SGPS, S.A. (“Brisa Internacional”) 

TIICC, S. à r.l. (“TIICC”)

Brisa - Infraestruturas e Operação, S.A. (“BIO”)

Ganhos/(perdas) com empresas subsidiárias e associadas (Nota 14):

Dividendos recebidos de outros investimentos:

Perdas em alienações de investimentos financeiros:

Brisa O&M, S.A. (“BOM”)

Via Oeste, SGPS, S.A. (“Via Oeste”)

Via Verde Serviços, S.A. (“VVS”) 

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

Brisa International, B.V.  (“BI BV”)

Transport Infrastructure Investment Company SCA (“SICAR”)

Transport Infrastructure, S. à r.l.  (“Transport”)

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

20202021

Adicionalmente, na Empresa AEBT entrou em vigor o Acordo de Aditamento ao Contrato de Subconcessão 
do Baixo Tejo e o NCB, assinados entre a AEBT e a IP no dia 4 de junho de 2021 de forma a conferir novamente 
à AEBT um enquadramento contratual reequilibrado.

8. IMPOSTO 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€

A Empresa é tributada em sede de IRC ao abrigo do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades 
(“RETGS”), integrada num grupo em que é a sociedade dominante e que inclui ainda as subsidiárias BGI, BOM, 
AtoBe, Brisa Internacional, Via Oeste, VVS, Via Verde Carsharing, S.A. (“VVCS”), ASIRB, Via Verde Connected 
Cars, S.A. (“VVCC”). Decorrente da transmissão, a favor dos credores, da totalidade das ações representativas 
do capital social da AEDL, concretizado a 25 de fevereiro de 2021, a AEDL deixou de integrar o perímetro do 
RETGS com efeitos no período fiscal de 2021.
 
Este regime consiste na agregação dos resultados tributáveis de todas as empresas incluídas no perímetro de 
tributação, aos quais será aplicável a taxa de IRC acrescida da respetiva derrama.

De acordo com a legislação em vigor em Portugal, 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 2018 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de revisões ou inspeções fiscais àquelas 
declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021.

Os prejuízos fiscais reportáveis (“PFR”) apurados no âmbito do RETGS e o respetivo prazo de dedução são 
como segue:
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Nos períodos de dedução dos prejuízos fiscais do exercício de 2019 já 
se encontra refletida a suspensão da contagem do prazo de reporte 
por 2 anos, bem como o alargamento do prazo de reporte dos prejuízos 
fiscais de 2020 de 5 anos para 12 anos, previsto na Lei n.º 27-A/2021, 
de 24 de julho (Orçamento Suplementar de 2020).

A dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação está 
limitada a 70% do respetivo lucro tributável, podendo ir até 80% do 
respetivo lucro tributável, desde que o montante a deduzir 
adicionalmente aos 70% seja justificado por prejuízos apurados em 
2020 ou 2021, previsto na Lei n.º 27-A/2021, de 24 de julho (Orçamento 
Suplementar de 2020).

No âmbito das inspeções regulares desenvolvidas pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira (“AT”), foram efetuadas correções à matéria 
coletável e ao imposto, com reflexo na determinação da matéria 
coletável e do imposto devido pela atividade desenvolvida no âmbito 
do contrato de concessão.

O Conselho de Administração, fundado em pareceres técnicos de 
consultores externos e jurisconsultos de reconhecida competência e 
saber técnico, entende que tais correções não têm fundamento. Neste 
contexto, o Conselho de Administração tem utilizado instrumentos à 
sua disposição para defender as suas posições, na convicção da bondade 
dos seus argumentos e num desfecho favorável de todos os diferendos 
existentes com a AT.

Com referência às correções que a AT fez aos exercícios de 2003 a 
2008, decorrentes do não reconhecimento dos prejuízos fiscais gerados 
no âmbito da separação de coletas, a Brisa havia apresentado as 
respetivas impugnações judiciais. 

12

72019

2020

Períodos de deduçãoPeríodo de tributação

A 1ª instância mostrou-se dividida, com algumas das impugnações a 
ser deferidas e outras indeferidas, por sentenças de sentidos 
divergentes proferidas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. 
Já em 2021, a Brisa foi notificada de três Acórdãos proferidos pelo 
Supremo Tribunal Administrativo no sentido da improcedência das 
impugnações judiciais relativas aos exercícios de 2003, 2006 e 2008, 
que o Conselho de Administração entendeu que se fundamentarem 
numa interpretação e aplicação das normas violadoras da Constituição, 
pelo que foram interpostos recursos para o Tribunal Constitucional 
no sentido de ver declarada a respetiva inconstitucionalidade. A 
admissão destes recursos, foi, entretanto, recusada, para os três 
exercícios. Também em 2021 a Brisa foi notificada de Acórdão 
proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul no sentido da 
improcedência da impugnação judicial relativa ao exercício de 2010.  
Por o Conselho de Administração entender existirem incertezas e 
divergências na aplicação das normas que levaram às correções da 
matéria coletável, cuja clarificação e uniformização entendeu ser 
essencial, foi requerida a admissão de recurso especial de Revista 
para o Supremo Tribunal Administrativo, entretanto indeferida.

A AT também efetuou correções aos exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010, decorrentes da operação de titularização de créditos futuros, 
realizada em 19 de dezembro de 2007, no montante de 400 000 
milhares de Euros,  por considerar que a mesma não era enquadrável 
no regime jurídico da titularização de créditos, estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 82/02 de 5 de abril, e, como tal, não aplicável o regime fiscal 
previsto no Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de agosto, ambos alterados 
pelo Decreto-Lei n.º 303/2003 de 5 de dezembro.

Em face do exposto, a AT considerou que:

• O montante de 400 000 milhares de Euros recebido no âmbito 
da referida operação foi indevidamente acrescido ao lucro 
tributável do exercício de 2007;

• Os rendimentos correspondentes às prestações de serviços das 
quais derivam os créditos futuros cedidos são imputáveis, fiscal 

e contabilisticamente aos períodos de tributação em que venham 
a ser gerados; 

• Foi deduzido, indevidamente, à coleta do IRC do exercício de 
2007 um montante de, aproximadamente, 100 000 milhares de 
Euros, relativo ao benefício fiscal enquadrável no Decreto-Lei n.º 
287/99, passível de ser utilizado até esse mesmo período;

• No apuramento dos lucros tributáveis de cada um dos exercícios 
de 2008 a 2010 foram incorretamente deduzidos, por ano, um 
montante de 80 000 milhares de Euros.

As correções ao lucro tributável mencionadas resultaram em processos 
de execução fiscal suspensos até que os processos de impugnação sejam 
findos. Para a suspensão dos processos de execução fiscal referentes 
aos períodos de tributação de 2008 e 2009 foram apresentadas garantias 
bancárias no montante de 64 129 milhares de Euros (Nota 29).

Adicionalmente, para a suspensão do processo de execução fiscal 
referente ao período de tributação de 2010, foi constituído penhor 
sobre 24 618 ações da participada BOM, no valor de 191 637 milhares 
de Euros. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
o referido processo foi decidido de forma parcialmente favorável à 
Brisa, tendo o processo de execução fiscal sido reduzido para 28 829 
milhares de Euros. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, a Brisa foi notificada da decisão favorável para redução da 
garantia prestada sob a forma de penhor, tendo sido autorizada a 
redução do penhor para o montante de 33 479 milhares de Euros, 
correspondentes a 8 402 ações da BOM. 

Com referência ao período de tributação de 2011 e 2012, a AT efetuou 
a mesma correção ao lucro tributável (titularização de créditos futuros), 
mas na esfera da BCR, uma vez que a operação de titularização de 
créditos foi transferida para a BCR, incorporada nos ativos e passivos 
afetos à Concessão Brisa.

No âmbito do RETGS, as liquidações adicionais de IRC referentes a 2012 
e 2011 foram emitidas em nome da Brisa (entidade dominante), tendo 
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a respetiva execução fiscal sido suspensa através de fiança da BCR, nos 
montantes de 30 948 milhares de Euros e 11 941 milhares de Euros (após 
redução ocorrida no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2018), 
respetivamente.

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Brisa foi notificada 
da sentença judicial do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que foi 
desfavorável no que a esta matéria respeita, tendo a Brisa apresentado as 
respetivas alegações de recurso para o Tribunal Administrativo e Central Sul.

É entendimento do Conselho de Administração da Brisa, 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. A Brisa 
está a utilizar e utilizará todos os instrumentos de defesa que tem à sua 
disposição, como contribuinte, para fazer valer categoricamente o tratamento 
dado a estas operações sob todas as perspetivas. 

No que diz respeito aos processos relativos à separação de coletas, acima 
referidos, o Conselho de Administração da Brisa considera que o facto de o 
Supremo Tribunal Administrativo (“STA”) ter proferido quatro acórdãos 
desfavoráveis reduz consideravelmente as perspetivas de sucesso integral que 
antes existiam. Face ao exposto, a 31 de dezembro de 2021, foi reforçada em 
1 068 milhares de Euros a provisão constituída a 31 de dezembro de 2020, 
correspondente aos juros decorridos, para o montante de 60 035 milhares de 
Euros.

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 foram como segue: 

A reconciliação do resultado antes de impostos com o imposto do 
exercício era como segue:

(   8 984)

    153

(   10 124)

(   18 955)

(   9 600)

   2 309

   15 387

   8 096

Impostos diferidos (Nota 16)

Imposto corrente

Imposto sobre resultados de exercícios anteriores

20202021

   126 015

  552 647 386

0,23 

190 601

  552 647 386

0,34

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

Resultado líquido por ação básico e diluído (em Euros)

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

20202021

(   2 354)

   4 172

(   4)

1 814

(   2 551)

   6 339

(    1)

   3 787

IRC:

Passivos por imposto corrente:

Estimativa de imposto (a)

Retenções na fonte

Pagamento por conta

20202021

   107 060

(    562)

    83

(   9 107)

    7

(   10 124)

-

   22 483

   3 876

    173

(   25 937)

    153

(   18 955)

198 697

(    286)

    66

(   3 625)

    397

   15 387

    2

   41 976

(   5 798)

    175

(   42 223)

   2 309

(    36)

   8 096

Imposto esperado (taxa de 21%)

Provisões

Tributação autónoma

Equivalência patrimoninal

Imposto sobre resultados de exercícios anteriores

Benefícios Fiscais

Impostos sobre o rendimento

Resultado antes de impostos

Rendimentos de capital

Fundo de pensões

Poupança fiscal RETGS

Prémios

(Constituição)/reversão de impostos diferidos (Nota 16)

Outros

20202021

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não foram registados ativos 
por imposto corrente e os passivos por imposto corrente eram 
como segue:

9.RESULTADO POR AÇÃO

O resultado por ação básico e diluído dos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 foi calculado tendo em consideração 
os seguintes montantes:

(a) Esta rubrica corresponde ao valor da estimativa de imposto 
apurada no âmbito do RETGS para o conjunto de empresas que 
o integra.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não existiram efeitos diluidores, 
pelo que os resultados por ação básico e diluído são idênticos.

10. DIVIDENDOS E APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Nas Assembleias Gerais de Acionistas realizadas em 6 de maio de 
2021 e 6 de maio de 2020 foram deliberados os pagamentos de 
dividendos de 0,228 Euros por ação e 0,117 Euros por ação, nos 
montantes de 126 004 milhares de Euros e 64 660 milhares de 
Euros, respetivamente, referente ao resultado líquido dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Naquelas Assembleias 
Gerais de Acionistas foi ainda deliberada a transferência para 
reservas livres do remanescente do respetivo resultado líquido do 
exercício.

Na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 2 de dezembro de 
2021 foi deliberado o pagamento a título de dividendos de 0,118 
Euros por ação, no montante de 65 212 milhares de Euros, referente 
a resultados transitados.
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11. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 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:

Ativo bruto:
2021

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas:

Saldo inicial

Saldo inicial

Alienações

Reduções

Transferências

Transferências

Adições

Reforços

Abates

Abates

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

   10 618

   4 999

-

-

-

-

    199

        329

-

-

   10 817

   5 328

   5 489

Edifícios e outras construções

   21 087

   19 901

(    94)

(    91)

(    122)

(    40)

    424

    555

(    40)

(    40)

   21 255

   20 285

    970

Equipamento administrativo

    27

    25

-

-

-

-

6

    3

-

-

33

    28

    5

Ferramentas e utensílios

    73

-

-

-

-

-

   1 649

-

-

-

   1 722

-

   1 722

Ativos fixos em curso

   48 270

   35 891

(    123)

(    119)

-

-

   2 851

   1 597

(    40)

(    40)

   50 958

   37 329

   13 629

Total

   13 070

   10 642

(    3)

(    2)

    122

    40

    573

    708

-

-

   13 762

   11 388

   2 374

Equipamento básico

    331

    324

(    26)

(    26)

-

-

-

2

-

-

    305

    300

    5

Equipamento de transporte

   3 064

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   3 064

-

   3 064

Terrenos e recursos naturais

2020
Ativo bruto:

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas:

Saldo inicial

Saldo inicial

Alienações

Alienações

Transferências

Adições

Reforços

Abates

Abates

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

   9 615

   4 755

-

-

    477

    526

    244

-

-

   10 618

   4 999

   5 619

Edifícios e outras construções

   20 406

   19 576

(    20)

(    20)

-

    831

    475

(    130)

(    130)

   21 087

   19 901

   1 186

Equipamento administrativo

    24

    21

-

-

-

3

4

-

-

27

    25

2

Ferramentas e utensílios

    485

-

-

-

(    477)

    65

-

-

-

    73

-

    73

Ativos fixos em curso

   46 151

   34 580

(    43)

(    43)

-

   2 317

   1 509

(    155)

(    155)

   48 270

   35 891

   12 379

Total

   12 226

   9 906

(    23)

(    23)

-

    892

    784

(    25)

(    25)

   13 070

   10 642

   2 428

Equipamento básico

    331

    322

-

-

-

-

2

-

-

    331

    324

    7

Equipamento de transporte

   3 064

-

-

-

-

-

-

-

-

   3 064

-

   3 064

Terrenos e recursos naturais
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12. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o movimento 
ocorrido nos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas 
por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

   1 181

Saldo inicial

Saldo inicial

Alienações

Reduções

Transferências

Valor líquido

Ativo bruto:

2021

2020

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas:

Adições

Reforços

Abates

Abates

Saldo final

Saldo final

    377

    915

(    70)

(    25)

   8 469

   7 428

   1 041

   9 265

   7 768

(   1 253)

(   1 230)

    150

Licenças e 
software

    515

    929

(    70)

(    25)

   8 647

   7 466

   9 455

   7 792

(   1 253)

(   1 230)

-

Total

    137

    138

-

-

-

    137

-

149

-

-

-

(    150)

Ativos intangíveis 
em curso

-

    14

-

-

41

38

3

41

24

-

-

-

Direitos

   1 663

Saldo inicial

Saldo inicial

Transferências

Valor líquido

Ativo bruto:

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas:

Adições

Reforços

Saldo final

Saldo final

    431

   1 099

   9 265

   7 768

   1 497

   8 764

   6 669

    70

Licenças e 
software

    570

   1 113

   9 455

   7 792

   8 885

   6 679

-

Total

    149

    139

-

    149

-

80

-

(    70)

Ativos intangíveis 
em curso

-

    14

41

24

17

41

10

-

Direitos

13. ATIVOS SOB DIREITO DE USO

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o movimento 
ocorrido nos ativos sob direito de uso, bem como nas respetivas depreciações 
e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

2021

Ativo bruto:
Equipamento 
de transporte Total

Equipamento 
administrativo

Edifícios 
e outras 

construções

    861    202

Saldo inicial

Saldo inicial

Abates

Abates

Valor líquido

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas:

Adições

Reforços

Saldo final

Saldo final

    508

    301

   1 371

    712

    659

   1 032

521

(    110)

(    169)

    623

    377

   1 781

    920

   1 327

    653

(    110)

(    169)

    98

    59

    375

    173

277

114

-

-

17

17

35

35

-

18

18

-

-

2020

Ativo bruto:
Equipamento 
de transporte Total

Equipamento 
administrativo

Edifícios 
e outras 

construções

    674    163

Saldo inicial

Saldo inicial

Abates

Abates

Valor líquido

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas:

Adições

Reforços

Saldo final

Saldo final

    303

    304

   1 032

    521

    511

784

237

(    20)

(    55)

    302

    375

   1 327

    653

   1 080

    298

(    20)

(    55)

-

57

    277

    114

277

57

-

-

(    1)

    14

18

18

-

19

4

-

-



ANEXOS  |  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E ANEXOS

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
168

14. INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS

O detalhe dos investimentos em empresas subsidiárias e associadas, bem como o respetivo movimento nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, era como segue:

Investimentos em subsidiárias:

Investimentos em associadas:

BCR SGPS

AEBT

BOM

AEDL

Via Verde

BI BV

VVS

Transport 

BRAS

ASIRB

Via Oeste 

TIICC

AtoBe

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

Brisa Internacional

Controlauto 

SICAR

BGI 

BIO

-

-

-

-

   1 822

    100

   2 000

-

-

-

-

-

   5 053

-

-

-

-

-

    50

Aumentos
(a)

   147 716

   1 063

   40 724

-

   5 974

    152

   13 198

    13

   3 106

    18

   127 925

   1 966

   5 000

-

   4 117

   17 048

    965

   7 740

-

Saldo
inicial

    70

    142

    500

   265 400

   13 073

    115

   15 298

    1

   3 141

    50

   129 321

    6

   19 852

   194 219

   9 567

   18 257

   3 077

   15 854

    50

Valor de
aquisição

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(   194 219)

-

-

-

-

-

Perdas por
imparidade
acumuladas

(Nota 24)

   153 412

   8 385

   46 144

-

(   5 268)

    50

(    100)

    10

(    35)

(    13)

(   1 396)

2 734

(   9 799)

-

(   8 840)

(    157)

(   1 225)

(   8 561)

(    1)

Método de
equivalência
patrimonial

-

-

-

(   265 400)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Write-off
(Nota 14)

   153 482

   8 527

   46 644

-

   7 805

    165

   15 198

11

   3 106

    37

   127 925

2 740

   10 053

-

    727

   18 100

1 852

   7 293

    49

Saldo
final

   5 766

   7 464

   5 920

-

    9

(    87)

-

(    2)

-

    19

-

774

-

-

(   3 390)

   1 052

887

(    447)

(    1)

Método de
equivalência
patrimonial

   153 482

   8 527

   46 644

-

   7 805

    165

   15 198

    11

   3 106

    37

   127 925

2 740

   10 053

-

    727

   18 100

1 852

   7 293

    49

Saldo
final

70%

36,848%

100%

0,0%

75%

100%

100%

35%

70%

100%

100%

35%

83,21%

70%

100%

74,002%

35,59%

100%

100%

Percentagem de 
participação

   9 025   376 725    687 993 (   194 219) 175 340 (   265 400) 403 71417 964 403 714

2021
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(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, os aumentos ocorridos nos 
investimentos nas participadas VVS, AtoBe e BIBV são referentes a reforços 
de prestações acessórias.

 No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o aumento ocorrido no 
investimento na participada VVP é referente à aquisição de 150 000 ações, 
representativas de 15% da participação. Decorrente desta aquisição foi ainda 
registado no capital próprio o montante de 10 479 milhares de Euros 
correspondente à diferença entre o valor pago e a correspondente proporção 
no capital próprio da VVP, considerando a existência de controlo sobre esta 
subsidiária.

Investimentos em subsidiárias:

Investimentos em associadas:

BCR SGPS

AEBT

BOM

AEDL (c)

Via Verde

BI BV

VVS

Transport 

BRAS

ASIRB

Via Oeste 

TIICC

AtoBe

Brisal (c) 

Brisa Internacional

Controlauto 

SICAR

BGI 

70%

36,848%

100%

35%

60%

100%

100%

99,92%

100%

100%

100%

35,59%

100%

70%

70%

74,002%

35%

83,21%

Percentagem de 
participação

-

-

-

-

-

-

   2 700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumentos
(a)

   2 700

   153 262

   2 419

   33 766

-

   3 785

    264

   10 498

-

   4 179

    27

   127 925

   14 623

   3 768

-

   3 358

   12 656

1

   5 000

Saldo
inicial

   375 531

    70

    142

    500

6

    773

    15

   13 298

   265 400

   9 567

    50

   129 321

   3 077

   15 854

   194 219

   3 141

   18 257

1

   14 800

Valor de
aquisição

   668 491

-

-

-

-

-

-

-

(   265 400)

-

-

-

-

-

(   194 219)

-

-

-

-

Perdas por
imparidade
acumuladas

(Nota 24)

(   459 619)

   147 646

    921

   40 224

   1 960

   5 201

    137

(    100)

-

(   5 450)

(    32)

(   1 396)

(   2 112)

(   8 114)

-

(    35)

(   1 209)

    12

(   9 800)

Método de
equivalência
patrimonial

   167 853

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(   4 799)

-

-

-

-

-

-

Diminuições
(b)

(   4 799)

   147 716

   1 063

   40 724

   1 966

   5 974

    152

   13 198

-

   4 117

    18

   127 925

    965

   7 740

-

   3 106

   17 048

    13

   5 000

Saldo
final

   376 725

(   5 546)

(   1 356)

   6 958

   1 966

   2 189

(    112)

-

-

(    62)

(    9)

-

(   8 859)

   3 972

-

(    252)

   4 392

    12

-

Método de
equivalência
patrimonial

   3 293

   147 716

   1 063

   40 724

   1 966

   5 974

    152

   13 198

-

   4 117

    18

   127 925

    965

   7 740

-

   3 106

   17 048

    13

   5 000

Saldo
final

   376 725

2020

 O aumento ocorrido na participada BIO decorre da sua constituição.
 No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o aumento ocorrido no 

investimento na participada VVS decorre do reforço de prestações acessórias.

(b) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a diminuição ocorrida no 
investimento na participada SICAR é referente a redução de capital social. 

(c) Em face das expetativas quanto à evolução das operações futuras da 
concessão Litoral Centro (contrato de concessão da Brisal), foram 
reconhecidas, nas respetivas demonstrações financeiras de exercícios 

anteriores, perdas por imparidade, refletindo a não 
realização da totalidade do direito contratual 
decorrente do investimento efetuado na construção 
da referida infraestrutura. De igual modo, a Brisa 
reconheceu, nas suas demonstrações financeiras de 
exercícios anteriores, as perdas correspondentes à 
sua exposição enquanto acionista da referida 
concessionária.
De referir que este projeto foi estruturado sob a forma 
de project finance, revestindo-se de caraterísticas 
particulares, nomeadamente numa alocação de riscos 
às diversas entidades participantes nos mesmos, quer 
enquanto acionistas, quer enquanto financiadores, 
assegurando-se o acesso a dívida de longo prazo, 
reembolsada com suporte nos cash-flows gerados 
pelo próprio projeto e nos ativos do projeto, com 
recurso limitado aos acionistas.
No âmbito dos correspondentes contratos de 
concessão, foram celebrados entre as partes (incluindo 
entidades financiadoras) contratos de suporte, 
nomeadamente o Acordo de Subscrição e Realização 
de Capital, aos quais se acrescentam, no caso particular 
da Brisal, o Shareholders’ Support Agreement e o 
Traffic Support Agreement, todos eles integrantes 
como anexos do respetivo contrato de concessão, nos 
quais ficaram balizadas as obrigações de suporte dos 
acionistas, nomeadamente no que respeita às 
responsabilidades por entregas de capital.
Em face da contínua deterioração das condições de 
exploração no âmbito daquele projeto, o Conselho de 
Administração adotou uma posição declarada ao 
mercado, no sentido da Brisa, enquanto acionista, não 
aceitar qualquer responsabilidade que se traduza 
numa participação ou envolvimento superiores aos 
assumidos contratualmente.
No decurso do exercício de 2012 acentuou-se, de 
forma significativa, a quebra do tráfego, decorrente 
da crise económica, conjugada com os efeitos da 
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introdução de portagens reais num conjunto de infraestruturas 
rodoviárias, com o consequente efeito no projeto em causa. 
Da mesma forma, a degradação das perspetivas macroeconómicas, 
e as condicionantes necessariamente impostas pelas medidas 
orçamentais visando a consolidação e reequilíbrio das contas 
públicas, conduziram à revisão em baixa, no decurso do segundo 
semestre de 2012, das estimativas de cash-flows da concessão 
Litoral Centro. 
Apesar da inversão da tendência da evolução do tráfego, que nos 
anos seguintes apresentou algum aumento, o tráfego mostrou-se, 
ainda assim, longe dos valores inicialmente estimados.
Como se assinalou em anos anteriores, às instituições financeiras 
financiadoras daquele projeto assiste a possibilidade de execução de 
garantias e de exercício do “direito de entrada” na concessão (“step-
in”), cabendo às mesmas a definição do timing de exercício desse 
mesmo direito.
No que respeita à concessão Litoral Centro, a Brisa, na qualidade de 
acionista, participou num longo processo negocial tendo em vista a 
reestruturação e refinanciamento do passivo financeiro da 
concessionária, no contexto do regime extrajudicial de recuperação 
de empresas (RERE). 
Para este efeito, a Brisa, a Brisal, os demais acionistas e os atuais 
credores da concessionária celebraram, em dezembro de 2019, o 
acordo de reestruturação previsto nos artigos 19.º e seguintes da 
Lei n.º 8/2018, de 2 de março (“Acordo de Reestruturação”), tendo 
ficado a implementação da projetada reestruturação dependente, 
entre outros, do consentimento do Estado Português.
Contudo, a pandemia de COVID-19, assim qualificada pela Organização 
Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, mergulhou o mundo 
numa emergência sanitária à escala global, com enormes e imediatas 
repercussões sociais e económicas.
Os impactos diretamente resultantes do surto pandémico, pelas 
suas repercussões na procura de tráfego e nos mercados de dívida, 
determinaram a necessidade de se proceder a ajustamentos nalguns 
dos termos e condições aplicáveis à reestruturação e refinanciamento 
do passivo financeiro da Brisal, tal como estabelecidos no Acordo 
de Reestruturação.

No quadro do referido surto pandémico, foi aprovada a Lei n.º 
75/2021, de 27 de novembro, cujos efeitos foram, entretanto, 
prorrogados até 30 de junho de 2023, que permite à Brisal, 
implementar uma operação de reestruturação e refinanciamento 
do seu passivo financeiro através da assinatura de um acordo de 
viabilização ao abrigo do (novo) Processo Extraordinário de Viabilização 
de Empresas.
Tendo em conta a necessidade de ajustar alguns dos termos e 
condições da reestruturação e refinanciamento inicialmente previstos 
no Acordo de Reestruturação (que se manteve em vigor até 31 de 
março de 2022), a Brisal retomou os contactos com o mercado 
financeiro, tendo, entretanto, obtido o compromisso de uma entidade 
interessada em participar na reestruturação e refinanciamento.
Neste contexto, a Brisal celebrou, a 24 de março de 2022, um acordo 
com um conjunto significativo dos seus credores em que se 
estabelecem os princípios fundamentais da nova operação de 
reestruturação (a implementar ao abrigo do Processo Extraordinário 
de Viabilização de Empresas), cuja conclusão ficou dependente, entre 
outros, da aprovação do Estado Português.
Neste contexto, o Conselho de Administração da Brisa considerou 
referir que:

- A gestão atual da Brisal mantém-se fortemente condicionada, 
confinando-se os atos de gestão à operação dentro de um quadro 
orçamental previamente acordado com as instituições financeiras, 
sendo necessária a obtenção do seu consentimento prévio para 
qualquer decisão que não se enquadre no mesmo;
 - Nas condições atuais, a Brisa continua a não exercer controlo 
sobre a Brisal, dado que não tem capacidade de orientar, de 
forma autónoma, as atividades relevantes da concessionária e, 
simultaneamente, deixou de estar exposta, ou de deter direito, 
aos resultados variáveis decorrentes do investimento nesta 
entidade, conforme indicado no parágrafo 7 da IFRS 10.

Deste modo, considera o Conselho de Administração, suportado em 
pareceres dos seus consultores jurídicos, que a Brisa não se encontra 
exposta a qualquer variabilidade dos cash-flows negativos previstos 
para este projeto, não se verificando presentemente um exercício 
efetivo do controlo daquela subsidiária.

Em 25 de fevereiro de 2021 ocorreu a transmissão, a favor dos 
credores, da totalidade das ações representativas do capital social 
da AEDL (anteriormente detidas pela Brisa e pelos acionistas 
minoritários).
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Os investimentos em subsidiárias e associadas apresentavam os seguintes 
movimentos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

OUTROS INVESTIMENTOS

O detalhe dos outros investimentos, bem como o respetivo movimento nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, era como segue:

   375 531

(   4 801)

   123 511

   10 239

   2 700

   4 140

(   134 595)

   376 725

   376 725

-

   202 253

(    340)

   9 025

    424

(   183 182)

   404 905

Aumentos

Efeito de aplicação do método de equivalência patrimonial:

Efeito em capital próprio

Dividendos

Saldo inicial 

Diminuições

Efeito no resultado (Nota 7)

Provisões (Nota 25)

Saldo final

20202021

ELOS - Ligações de Alta

AELO

I-Start

2021

Velocidade, S.A. (“ELOS”)

TIIC 2 S.C.A., SICAR (“TIIC 2”)

SICIT

   3 521

    296

   21 243

   1 719

    5

   26 784

Saldo
inicial

-

-

-

-

-

-

Diminuições

   3 529

    296

   21 243

   1 907

    5

   26 980

Saldo final

8

-

-

188

-

    196

Aumentos

15%

-

16,3%

1,67%

10%

Percentagem
de participação

ELOS 

AELO

I-Start

2020

ELOS - OM

ELOS 

SICIT

    931

    5

   3 474

   21 243

    296

    8

   25 957

Saldo
inicial

-

-

-

-

-

(    8)

(    8)

Diminuições

   1 719

    5

   3 521

   21 243

    296

-

   26 784

Saldo final

788

-

-

47

-

-

835

Aumentos

1,67%

10%

15%

16,3%

-

-

Percentagem
de participação
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PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS RELATIVOS A INVESTIMENTOS 
FINANCEIROS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe 
dos pagamentos respeitantes a investimentos financeiros foi 
conforme segue:

-

-

   2 700

-

    5

-

-

    788

   3 493

    7

   12 300

   2 000

    50

    139

   5 053

100

    188

   19 837

AEDL

Investimentos em subsidiárias e associadas:

AtoBe

BI BV

Outros investimentos

Obrigações contratuais em investimentos:

AELO

Via Verde

VVS

VVS

20202021

    28

    5

   2 452

-

   4 799

1

   7 285

-

-

-

18 985 

-

-

18 985

AEBT

Via Oeste

TIICC

SICAR

Liquidação ELOS - OM

Reembolso de empréstimos de tesouraria concedidos à:

ELOS - OM

Redução de investimentos em subsidiárias e associadas:

Redução em outros investimentos:

20202021

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe 
dos recebimentos respeitantes a investimentos financeiros foi 
conforme segue:
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SALDOS E TRANSAÇÕES COM EMPRESAS PARTICIPADAS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos com empresas do grupo, associadas e participadas apresentavam o seguinte detalhe:

Via Oeste

BCR

Brisal

ASIRB

A-to-Be USA, LLC

Empresas subsidiárias:

Partes relacionadas:

Empresas associadas:

Via Verde 

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

SICIT

AtoBe

Capinv 2, S.A.

Perdas por imparidade em saldos a receber (Nota 24)

Controlauto 

VVCS

BI BV

BGI

ELOS

AEBT

BOM

VVCC

VVS

AELO

AEDL

Brisa Internacional

BAS

TIIC Sicar

BRAS

    517

    72

    11

    179

1

-

   7 561

   7 562

    731

    72

    11

    215

-

-

   7 765

   7 765

    171

    90

-

    171

-

-

    364

-

    34

    856

    18

-

   4 531

    100

-

-

    385

-

    35

    858

    24

-

   4 560

    101

    3

-

    506

    9

    32

-

    539

    4

-

-

    70

-

-

    56

-

-

Clientes 
(Nota 17)

2021 2020

-

-

-

94

-

-

    372

    372

    1

-

-

    135

-

-

    210

    210

    1

    1

-

1

-

-

    10

-

-

    59

-

-

-

-

-

    125

    11

-

-

    46

-

-

-

-

-

-

    80

-

-

-

    15

-

-

-

-

-

    2

1

-

-

Fornecedores
(Nota 26)

2021 2020

-

-

-

-

-

-

   1 943

   1 943

-

-

-

-

-

-

    850

    850

-

-

-

-

-

-

-

    210

-

-

-

-

-

    623

-

-

-

    210

-

-

-

-

-

    640

-

-

   1 110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros devedores
 (Nota 17)

2021 2020

-

-

-

-

-

-

   3 195

   3 195

-

-

-

-

-

-

   3 218

   3 218

-

-

    15

-

-

-

-

-

-

   1 734

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   1 772

-

-

-

-

-

-

-

   1 446

-

-

-

   1 446

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros credores
(Nota 27)

2021 2020

-

-

-

-

-

(  216 900)

   292 514

   75 614

-

-

-

-

-

-

   60 885

   60 885

-

-

-

-

-

-

-

    290

-

-

-

   75 324

-

-

-

-

-

    307

-

-

-

   59 128

-

-

-

-

-

-

   216 900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   1 450

-

Empresas do grupo -
ativo (a)

2021 2020

-

-

-

-

-

-

    10

    10

-

-

-

-

-

-

   1 734

   1 734

-

-

-

    5

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

   1 719

-

-

-

    10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros ativos  
correntes (Nota 18)

2021 2020

-

-

-

-

-

-

11

11

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   16 928

-

-

-

(   16 928)

-

-

    11

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros passivos
correntes (Nota 28)

2021 2020

-

-

-

(    988)

-

-

   10 781

   10 781

-

-

-

(   1 316)

-

-

   13 010

   13 010

-

(    326)

-

-

(    29)

-

   1 402

-

-

   11 022

(    88)

(    240)

(    105)

-

(    2)

-

   1 030

-

-

   13 900

(    54)

(    223)

(    105)

-

    6

-

(    355)

-

1

460

(    196)

-

-

(    3)

-

-

-

-

-

-

RETGS
(Notas 17 e 27)

2021 2020

(a) A conta a receber da Via Oeste respeita a suprimentos concedidos no montante de 59 128 milhares de Euros, que vencem juros à taxa de EUR12M + 4,5% e cujo plano de reembolso não se encontra definido. 



ANEXOS  |  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E ANEXOS

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
174

BOM (a)

BCR

Brisal (a)

AEDL

A-to-Be USA, LLC

Empresas subsidiárias:

Partes relacionadas:

Empresas associadas:

Via Oeste

VVCC

SICIT

BAS

BGI

VVCS

Brisa Internacional

BRAS

Via Verde

AEA

AEBT

AtoBe

VVS

AELO

ASIRB

Controlauto

TIICINVEST, Sociedade Unipessoal Lda.

BCR SGPS

    1

    58

    51

    687

    1

    116

    52

    549

   1 776

270

-

-

   1 873

    1

    1

    1

   2 520

    700

    177

    876

(   12 739)

   21 964

   7 056

   11 143

-

   3 215

    700

   1 891

    993

(   30 041)

   22 061

   24 160

- 

-

   2 467

     45

    6

   2 642

    45

    15

    780

1

-

    780

    1

    1

Proveitos 
operacionais (Nota 3)

2021 2020

   37 839   29 057

-

-

-

    2

-

-

-

    1

    80

(    73)

-

-

    53

-

-

-

    1

-

-

    159

    174

-

-

-

    2

-

-

-

    56

-

-

-

-

-

    417

-

-

    332

-

-

-

-

-

    3

-

-

Custos
operacionais

2021 2020

    762    445

   3 213

-

-

-

   2 789

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proveitos
financeiros (Nota 7)

2021 2020

   3 213   2 789

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

6

    2

-

-

-

-

    2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aquisição de ativos 
fixos tangíveis e 

intangíveis

2021 2020

29

Adicionalmente, as transações realizadas com empresas do grupo, associadas e participadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, foram como segue:

(a) A Brisa contratou a prestação de serviços de operação e manutenção 
com a Brisal e a AEDL. Após a constituição da BOM, foram celebrados 
entre a Empresa e a BOM contratos mediante os quais os serviços 
originalmente contratados com a Brisal e AEDL passaram a ser assegurados 
pela BOM, mantendo-se, porém, a relação contratual entre a Empresa e 
aquela concessionária. A Brisa não apurou qualquer margem naquelas 
transações, apresentando os seus proveitos operacionais líquidos da 
faturação emitida à concessionária e da faturação recebida da BOM 
relativamente a esses serviços.
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15. GOODWILL

O detalhe da rubrica “Goodwill”, bem como o respetivo movimento 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, era como 
segue:

Conforme mencionado na Nota 24, o valor recuperável das unidades 
geradores de caixa foi determinado com base no respetivo valor de 
uso pela utilização de projeções de fluxos de caixa baseados nos 
orçamentos para um período de 5 anos, tendo sido considerado um 
crescimento na perpetuidade entre 1% e 2% (nominal), descontadas 
a taxas compreendidas entre 6,66% e 10,99%. As projeções de fluxos 
de caixa em cada uma das unidades geradoras de caixa têm diferentes 
variáveis chave, como sendo as características do parque automóvel 
nacional, as perspetivas de venda de veículos novos e as projeções 
de tráfego.

BGI

BGI

AEBT

AEBT

2021

2020

Controlauto

Controlauto

AtoBe

AtoBe

2 192

2 192

600

600

5 798

5 798

2 264

2 264

742

742

Saldo inicial

Saldo inicial

   2 192

   2 192

    600

    600

   5 798

   5 798

   2 264

   2 264

    742

    742

Saldo final

Saldo final

16. IMPOSTOS DIFERIDOS

O detalhe dos ativos por impostos diferidos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, de acordo com as diferenças temporárias que os originam, 
era o seguinte:

(a) O movimento ocorrido nos ativos por impostos diferidos relativos 
a prejuízos fiscais reportáveis resulta, essencialmente, da utilização 
dos mesmos.

O movimento ocorrido nos ativos por impostos diferidos nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi como segue:

    460

    61

   6 186

(    306)

   1 048

    36

   1 070

    1

   3 618

    238

    82

   7 779

    59

   1 943

   12 653

   7 562

   12 884

   12 122

   21 940

   23 545

(    71)

   15 959

   7 657

   23 616

   21 940

   10 124

    600

    60

(   9 390)

    72

   1 101

    36

   2 050

    1

(   6 117)

    52

    68

   1 662

    35

    850

   3 262

   7 765

   14 936

   21 940

   6 625

   25 662

(    71)

   17 897

   7 836

   25 733

   6 625

(   15 387)

Provisões não aceites fiscalmente 

Empresas do grupo (Nota 14)

RETGS (Nota 14)

Efeito em resultados:

Efeito em capital próprio:

Diferenças entre a base tributável e o  
valor contabilístico de outros passivos

Clientes de cobrança duvidosa:

Pessoal

Movimento das provisões não aceites fiscalmente

Saldo final

Diferenças entre a base tributável e o valor 
contabilístico de outros passivos

Benefícios de reforma

Sub-total (Nota 8)

Prejuízos Fiscais Reportáveis RETGS (a)

Clientes:

Outros devedores:

Outros

Outros

Outros devedores de cobrança duvidosa

Perdas por imparidade acumuladas (Nota 24)
Saldo inicial

Benefícios de reforma (pensões)

Outros

Empresas do grupo (Nota 14)

Prejuízos Fiscais Reportáveis RETGS

Benefícios de reforma

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a taxa de imposto utilizada para 
o apuramento dos ativos por impostos diferidos foi de 21%. 

17. CLIENTES E OUTROS DEVEDORES

Em 31 de dezembro de 2021 e 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.

Face à natureza das operações da Empresa não existe concentração 
significativa de risco de crédito.
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18. OUTROS ATIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

19. CAIXA E EQUIVALENTES

Em 31 dezembro de 2021 e 2020, o detalhe de caixa e equivalentes 
era o seguinte:

2

   96 548

155

   96 546

    1

    10

    2

-

    259

   1 828

    1

   2 097

   2 255

    157

4

   59 108

155

   59 106

    1

    10

    2

   1 724

    213

   1 717

   1 725

   1 940

   3 824

    159

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas:

Numerário

Empresas do grupo (Nota 14)

Seguros

Outros

Outros impostos

Caixa e equivalentes 

Estado e outros entes públicos:

Acréscimos de proveitos:

Custos diferidos:

Imposto a recuperar

Depósitos bancários

Juros a receber

Empresas do grupo (Nota 14)

2020

2020

2021

2021

A rubrica “Caixa e equivalentes” compreende os valores de caixa, 
depósitos à ordem e depósitos a prazo imediatamente mobilizáveis, e 
para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. Em 
descobertos bancários estão registados os saldos credores de contas 
de depósitos à ordem em instituições financeiras.

20. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL
   
O capital em 31 de dezembro de 2021 encontrava-se totalmente 
subscrito e realizado e estava representado por 552 647 386 ações 
com o valor nominal de 0,01 Euros cada.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os acionistas da Empresa eram 
como segue:

A ultimate parent da Empresa é a Wallace C.V.

Rubicone BidCo, S.A.

Rubicone BidCo, S.A.

Outros acionistas

Ações próprias (Nota 21)

2021

2021 2020

2020

José de Mello Capital, S.A.

José de Mello Capital, S.A.

Outros acionistas

  92 475 815

  92 475 815

  11 908 626

  552 647 386

  600 000 000

  448 262 945

  47 352 614-

  448 262 945

  11 908 626

  47 352 614

Número
de ações

Nº de açõesNº de ações

Número
de ações

16,7%

16,7%

2,2%

100,0%

100,0%

81,1%

81,1%

2,2%

N/A

% Voto

% Voto

16,7%

15,4%

2,0%

100,0%

100,0%

81,1%

   228 720-

74,7%

2,2%

7,9%

% Capital

Milhares de EurosMilhares de Euros

% Capital

21. AÇÕES PRÓPRIAS

Na Assembleia Geral de Acionistas realizada a 14 de janeiro de 2021 
a Empresa aprovou a diminuição do seu capital social, mediante 
extinção de todas as 47 352 614 ações próprias da sociedade.

22. RESERVA LEGAL E OUTRAS RESERVAS E AJUSTAMENTOS DE 
PARTES DE CAPITAL EM FILIAIS E ASSOCIADAS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

RESERVA LEGAL

A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado 
líquido anual tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até que 
esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é 
distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser 
utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, 
ou incorporada no capital.

   103 850

   228 720

   1 200

   333 770

   104 061

-

   1 200

   105 261

Reserva legal

Reservas livres

Reserva indisponível para distribuição (Nota 21)

20202021
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CAPITAL NÃO DISTRIBUÍVEL

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os montantes não distribuíveis 
são como segue:

Conforme referido na Nota 21, a Empresa procedeu à extinção de 
todas as ações próprias em carteira anulando a reserva no montante 
igual ao valor daquelas ações, extinguindo a reserva não distribuível 
existente em 31 de dezembro de 2020.

AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM FILIAIS E ASSOCIADAS 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 ocorreu a alteração 
da tábua de mortalidade associada ao cálculo atuarial do fundo de 
pensões da Empresa e das suas associadas, que resultou num impacto 
positivo de aproximadamente 3 200 milhares de Euros.

23. EMPRÉSTIMOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os empréstimos obtidos eram 
como segue:

228 720

7 502

20

236 222

-

6 831

12

6 831

Ajustamentos de partes de capital

Linhas de curto prazo

Outras reservas

2020

2020

2021

2021

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Brisa mantinha contratado 
com entidades bancárias linhas de crédito com o montante total 
máximo de 40 000 milhares de euros e 70 000 milhares de euros, 

respetivamente. Nestas datas este financiamento não se encontrava utilizado, pelo que o saldo desta conta em ambos o exercício corresponde 
à especialização de custos com a manutenção destas linhas.

24. PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram como segue:

(a) As análises de perdas por imparidade em investimentos financeiros nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, relativas às 
participações na Brisal e na Via Oeste, foram efetuadas através de testes formais, tendo por base as projeções de cash-flows até ao término 
dos contratos da Concessão Litoral Centro e da Concessão Atlântico, atendendo às correspondentes projeções de tráfego.
Para todas as avaliações associadas aos testes de imparidade, as taxas de desconto utilizadas refletem o custo da estrutura dos capitais investidos 
e o risco específico de cada ativo, tendo sido estimadas no intervalo entre 6,70% e 12,60%.
Adicionalmente, nas avaliações que não respeitam a concessões rodoviárias foi considerado um crescimento na perpetuidade entre 1% e 2% 
(nominal) tendo em conta as perspetivas de criação de valor em cada negócio após o período estabelecido para as projeções. 
Na generalidade dos projetos em project finance as taxas de desconto utilizadas, para efeitos de testes de imparidade, correspondem às 
TIR originais do caso base, dado que a estrutura de financiamento destas empresas está definida desde o momento original de investimento 
e os acionistas não podem alterar a mesma sem consentimento dos bancos financiadores. No caso das demais empresas a taxa de desconto 
têm em consideração a evolução da estrutura de capitais investidos e o risco específico de cada ativo, bem como o país em que a operação 
está sedeada.
Decorrente da transmissão, a favor dos credores, da totalidade das ações representativas do capital social da AEDL, concretizado a 25 de 
fevereiro de 2021, a Empresa procedeu à regularização dos respetivos saldos com a AEDL que já se encontravam totalmente ajustados em 
exercícios anteriores.

Contas a receber (Nota 17)

Investimentos financeiros (Nota 14) (a)

Perdas por imparidade: 

2021

Suprimentos AEDL (Nota 14)    216 900

   676 590

    71

   459 619

Saldo
inicial

-

   194 290

    71

   194 219

Saldo
final

(   216 900)

(   482 300)

-

(   265 400)

Utilização

Contas a receber (Nota 17)

Investimentos financeiros (Nota 14) (a)

Perdas por imparidade: 

2020

Suprimentos AEDL (Nota 14)    216 900

   676 590

    71

   459 619

Saldo
inicial

   216 900

   676 590

    71

   459 619

Saldo
final
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25. PROVISÕES 

O movimento ocorrido nas provisões durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi o seguinte:

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe das provisões para 
investimentos financeiros era como segue:

Provisões:

Provisões:

Corrente:

Corrente:

Rubricas

Rubricas

Processos judiciais em curso

Processos judiciais em curso

Outros riscos e encargos

Outros riscos e encargos

Outros riscos e encargos

Outros riscos e encargos

Não corrente:

Não corrente:

Investimentos financeiros (Nota 14)

Investimentos financeiros (Nota 14)

Investimentos financeiros (Nota 14)

Investimentos financeiros (Nota 14)

4

    5

   3 150

    425

   65 223

   63 384

   28 069

   14 100

   102 848

   92 609

   31 219

   14 525

   199 294

   170 523

   168 075

   155 998

Saldo inicial

Saldo inicial

2021

2020

-

-

    711

   3 076

   1 101

   1 844

    920

   13 969

   5 463

   10 239

   1 631

   17 045

   8 195

   29 128

   6 564

   12 083

Reforço

Reforço

 -

 -

(   1 216)

(    351)

(    139)

(    5)

(   28 989)

-

-

-

(   30 205)

(    351)

(   30 344)

(    356)

(    139)

(    5)

Utilização

Utilização

-

(    1)

-

-

-

-

-

-

  (   5 803)

-

-

-

(   5 803)

(    1)

(   5 803)

(    1)

Redução

Redução (Nota 3)

Saldo final

Saldo final

    4

    4

   2 645

   3 150

   66 185

   65 223

-

   28 069

   102 508

   102 848

    2 645

   31 219

   171 342

   199 294

   168 697

   168 075

A provisão para processos judiciais em curso destina-se a fazer face a 
responsabilidades estimadas com base em informações dos consultores 
legais, decorrentes de processos intentados contra a Empresa.

O valor total das indemnizações reclamadas, em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, ascendia a 1 621 milhares de Euros e 2 149 milhares de 
Euros, respetivamente, e a respetiva provisão corresponde à melhor 
estimativa sobre o montante a que poderão ascender essas 
responsabilidades.

A provisão para outros riscos e encargos, em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, incluía os montantes de 1 487 milhares de Euros e 1 626 
milhares de Euros, respetivamente, correspondentes às estimativas 
do Conselho de Administração relativas a perdas potenciais a serem 
incorridas pela Empresa associadas à Concessão do Douro Litoral, 
decorrentes de compromissos assumidos no âmbito dos acordos 
celebrados com o respetivo Consórcio construtor Douro Litoral, 
Construtores ACE (“DLACE”). 

A rubrica outros riscos e encargos inclui o montante de 57 784 milhares 
de Euros (Nota 8) referente ao processo fiscal relativo à separação de 
coletas, decorrente das decisões desfavoráveis proferidas pelo STA, 
aos quais acresceram durante os exercícios de 2021 e 2020 cerca de 
1 068 milhares de Euros e 1 182 milhares de Euros, respetivamente, 
relativos a juros.

   102 848

   11 712

   1 697

   78 070

   11 369

   103 006

   16 437

   2 066

   72 267

   12 236

Via Oeste

VVS

AtoBe

BRAS

20202021
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26. FORNECEDORES E FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estas rubricas tinham a seguinte 
composição:

27. OUTROS CREDORES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

   1 277

   6 610    19 387

   31 940

   12 553

731

   4 657

    197
401

    11

   17 858

    315

    299

    264

    944

    8
608

    195

    425
3 195

-

    315

    176
   6 209

   1 962

    362

   11 905

        332

    18

    201
2 104

    589

    372

    637

    543

    372

    135

-

    169
302

    1

   1 208

   6 712    19 792

   33 921

   14 129

    903

   3 196

    258
519

    5

   17 858

    365

    356

    388

    250

    73
675

-

    125
3 218

    249

    467

    69
   6 193

   1 766

    514

   13 254

-

    383

    109
1 926

-

    210

    870

    543

    670

    266

    108

    71
374

    1

Claranet Portugal, S.A.
Não corrente:

Remunerações a liquidar (a)

IRC:

2021

Mão Livre - Oficina de Design, Lda.

IT Peers - Serv. em Tecnologias de Informação, S.A.
RETGS (Nota 14)

McKinsey International, Inc.

Fornecedores:
Outros credores:

Acréscimos de custos:

Estado e outros entes públicos:

Ano

Fornecedores de investimentos:

Empresas do grupo (Nota 14)
Corrente:

Outros

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:

Outros impostos

Imposto sobre o Valor Acrescentado

2023

Outras partes relacionadas (Nota 32)

Deloitte Digital Solutions, Lda.
Passivos de locação (a)

Outras partes relacionadas (Nota 32)

Cloudcomputing.pt, Lda
Passivos de locação (a)

Empresas do grupo (Nota 14)

Imposto a pagar (b)

Contribuições para a Segurança Social

Retenções de impostos sobre o rendimento

2022

Decunify - Soluções de Comunicações, S.A.

Nova Expressão - Planeamento Media e Publicidade, S.A.
Outros

Claranet II Solutions, S.A.

Decunify - Soluções de Comunicações, S.A.
Empresas do grupo (Nota 14)

2024 e seguintes

Outros

Vieira de Almeida & Associados

Outros

2020
2020

2020

2020

2021
2021

2021

2021

   64 205   64 205Outras garantias prestadas a favor de terceiros (a)

20202021

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

As rendas vincendas de contratos ao abrigo da IFRS 16 em vigor em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 apresentavam as seguintes maturidades:

28. OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

(a) Esta rubrica compreende o valor da especialização de férias, subsídio 
de férias, prémio de desempenho e encargos sociais.

(b) Este montante respeita a um montante que foi devolvido pelas 
autoridades fiscais na sequência da inspeção tributária de 2007 (Nota 
8), mas que a Empresa entende ser devido.

29. PASSIVOS CONTINGENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Brisa tinha solicitado a apresentação 
de garantias bancárias em benefício de terceiros, como segue:

(a) Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica incluía o montante de 
64 129 milhares de Euros, correspondente a garantias bancárias prestadas 
a favor da AT no âmbito de processos fiscais em curso (Nota 8).
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No âmbito das empresas financiadas em Project Finance (AEA, AEBT 
e AELO), as participações dos acionistas encontram-se dadas em penhor 
a favor das entidades financiadoras.

No âmbito de compromissos assumidos nas empresas financiadas em 
Project Finance (AEBT, AELO e ELOS), a Empresa é responsável por eventuais 
sobrecustos a incorrer na proporção da participação acionista detida.

A Brisa realizou um Subscription Agreement com o SICAR 2, no qual 
assumiu um compromisso de investimento total até 5 000 milhares 
de Euros, dos quais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estavam 
realizados 1 889 milhares de Euros e 1 700 milhares de Euros, 
respetivamente. No âmbito da suspensão do processo de execução 
fiscal referente ao período de tributação de 2010, a Empresa apresentou 
garantia sobre o montante de 153 310 milhares de Euros pela 
constituição de penhor sobre 24 618 ações da participada BOM, no 
valor de 191 637 milhares de Euros. No decorrer do exercício findo em 
31 de dezembro de 2016, o referido processo foi decidido de forma 
parcialmente favorável à Empresa, tendo o processo de execução fiscal 
sido reduzido para 28 829 milhares de Euros. No decorrer do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, a Brisa foi notificada da decisão 
favorável para redução da garantia prestada sob a forma de penhor, 
tendo sido autorizada a redução do penhor para o montante de  
33 479 milhares de Euros, correspondentes a 8 402 ações da BOM, 
sendo esse o valor garantido a 31 de dezembro de 2021. 

30. RESPONSABILIDADES POR PENSÕES

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

A Brisa e algumas empresas participadas têm em vigor um plano 
complementar de pensões de reforma, invalidez e sobrevivência, 
através do qual os empregados, que atinjam a idade de reforma ao 
serviço da Empresa e de algumas das suas participadas e que tenham 
pelo menos dez anos de antiguidade, bem como aqueles que com pelo 

menos cinco anos de antiguidade fiquem na situação de invalidez, têm 
direito a uma pensão de reforma complementar à pensão garantida 
pela Segurança Social. 

O benefício definido no plano de pensões corresponde a 7% da 
remuneração ilíquida à data da reforma, acrescido de 0,5% por cada 
ano de trabalho após o décimo ano. Também de acordo com o plano 
em vigor, o complemento da pensão de reforma não poderá exceder 
17% do valor da remuneração ilíquida à data de reforma e o somatório 
desta pensão com a atribuída pela Segurança Social também não 
poderá ultrapassar a remuneração base ilíquida.

Este plano confere ainda, em determinadas condições, em caso de 
morte do beneficiário, o direito a uma pensão complementar de 
sobrevivência ao cônjuge sobrevivo, aos filhos ou aos equiparados, 
que corresponderá a 50% da pensão complementar de reforma que 
o beneficiário estiver a receber.

As responsabilidades decorrentes do esquema supra referido foram 
transferidas para um fundo de pensões autónomo e são apuradas 
semestralmente com base em estudos atuariais, elaborados por peritos 
independentes, sendo o último disponível reportado a 31 de dezembro 
de 2021.

Os estudos atuariais reportados a 31 de dezembro de 2021 e aos anos 
anteriores utilizaram a metodologia denominada por Projected Unit 
Credit e assentaram nos seguintes pressupostos e bases técnicas 
atuariais:

2,25%

1,85%

2,25%

0%

1,40%

1,85%

1,40%

0%

Taxa técnica de juro

Taxa anual de crescimento salarial

Taxa anual de rendimento do fundo

Taxa anual de crescimento de pensões

2018

1,40%

1,85%

1,40%

0%

2019

1,40%

1,85%

1,40%

0%

20202021

TV 88/90

EKV 80

TV 88/90

Swiss Re 2001

Tábuas de mortalidade

Tábua de invalidez

2018

TV 88/90

EKV 80

2019

TV 88/90

Swiss Re 2001

20202021

A taxa anual de crescimento salarial reflete a moderação da política 
salarial que tem vindo a ser adotada pelo Grupo.

Em 31 de dezembro de 2021, o impacto de uma redução de 25 bps 
na taxa técnica de juro e taxa anual de rendimento do fundo utilizadas 
no cálculo atuarial, corresponderia a um aumento do valor atual das 
responsabilidades projetadas em, aproximadamente, 288 milhares de 
Euros.

Adicionalmente, os pressupostos demográficos considerados em 31 
de dezembro de 2021 e nos anos anteriores foram os seguintes:

De acordo com os referidos estudos atuariais os custos com 
complementos de pensões de reforma nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e anteriores foram como segue:

As remensurações são registadas como rendimentos e gastos 
reconhecidos diretamente no capital próprio.

Como antes referido, a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
sociais acima mencionados foi transferida para um fundo de pensões 
autónomo, para onde a Empresa faz contribuições quando é necessário, 
tendentes a cobrir essa responsabilidade. 

    272

    406

    124

(    85)

    282

    346

    84

(    48)

Custo com serviços correntes (Nota 6)

Remensurações

Custo do financiamento (Nota 6)

Rendimento do fundo (Nota 6)

2018

    301

    691

    134

(    78)

2019

    345

(   1 459)

    100

(    50)

20202021

    717    664    1 048(   1 064)
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A diferença entre o valor de mercado dos ativos do fundo e o valor atual 
das responsabilidades encontra-se registado como passivo não corrente.

Os ativos do fundo e a taxa de rendibilidade em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 podem ser detalhados como segue:

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Os administradores e diretores têm o benefício de um complemento de 
pensão de reforma de contribuição definida, tendo a Empresa assumido o 
compromisso de entregar a uma companhia de seguros 10% da respetiva 
remuneração base anual. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, o valor dos prémios registados em “Custos com o pessoal” foi de 
393 milhares de Euros e 340 milhares de Euros, respetivamente (Nota 6).

    138

    360

    867

   2 122

    123

N/A

0,59%

4,20%

-1,03%

0,02%

Ações e outros instrumentos de capital próprio

Ações Internacionais ex. Europa

Fundos imobiliários e Hedge Funds

Ações Europa

Obrigações e outros instrumentos de passivo

Liquidez

2018

    85

    382

    991

   2 129

    64

2021

N/A

0,00%

2,29%

1,80%

0,18%

2020

Taxa de 
rendibilidade

Justo valor 
dos ativos

2021

   3 610   3 652

   5 733

(   3 525)

   6 508

(   3 652)

Valor atual das responsabilidades projetadas

Valor de mercado do fundo

2018

   6 912

(   3 656)

2019

   5 802

(   3 610)

20202021

   2 208   2 856    3 256   2 192

31. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

PRINCÍPIOS GERAIS

A Brisa, à semelhança da generalidade das empresas, encontra-se 
exposta a um conjunto de riscos financeiros que resultam da sua 
atividade. Merece destaque o risco de contraparte a que a Empresa 
fica exposta na sequência da contratação de operações de cobertura 
de risco e da realização de aplicações financeiras.

Todas as operações de gestão de risco financeiro, nomeadamente as que 
envolvem a utilização de instrumentos financeiros derivados são submetidas 
à aprovação prévia do Administrador Financeiro e/ou da Comissão Executiva. 

De seguida analisam-se de forma mais detalhada os principais riscos 
financeiros a que a Empresa se encontra exposta e as principais medidas 
implementadas no âmbito da sua gestão.

RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito está relacionado com os saldos a receber de clientes 
e outros devedores, desde o momento inicial. 

Apesar de limitado, face às características da atividade desenvolvida, 
este risco é monitorizado numa base regular nos diversos negócios 
com objetivo de:

• acompanhar a evolução do nível de saldos a receber;

• analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular.

O movimento nas perdas por imparidade das contas a receber encontra-
se divulgado na Nota 24.

Em 31 de dezembro de 2021, é entendimento do Conselho de 
Administração que as perdas por imparidade estimadas em contas a 
receber se encontram adequadamente relevadas nas demonstrações 
financeiras (Notas 17 e 24).

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as contas a receber de terceiros, 
excluindo partes relacionadas, incluíam saldos vencidos conforme 
segue, para os quais não foram registadas perdas por imparidade 
por o Conselho de Administração considerar que os mesmos são 
realizáveis:

RISCO DE CONTRAPARTE

As aplicações de excedentes financeiros e a generalidade das operações 
com instrumentos financeiros derivados expõem a Empresa a risco de 
incumprimento das contrapartes nessas operações. 

De forma a mitigar este risco, são controlados permanentemente os 
níveis de exposição a cada entidade e estão definidos limites de crédito 
para as contrapartes, em função dos respetivos níveis de rating, entre 
outros fatores.

PROJECT FINANCE

O Grupo Brisa tem como política concorrer a novas concessões de 
infraestruturas rodoviárias, quer domésticas quer internacionais, 
integrada em consórcios.

O project finance tem sido a estrutura de financiamento utilizado 
nesses projetos, possibilitando a segregação operacional, financeira 
e jurídica de cada projeto. A constituição de empresas com estruturas 
de financiamento próprias sem recurso a cash flows ou ativos da 
Brisa (para além dos compromissos de capital cujo montante é 
conhecido à partida) para estes projetos, permite limitar e quantificar 
o risco assumido pela Brisa no investimento em novas concessões. 
Adicionalmente, a Brisa participa nestes projetos em regime de 
parceria, quase sempre com participações minoritárias, mitigando 
também por esta via, a exposição a cada projeto. 

    2    2Mais de 360 dias

Saldos vencidos: 20202021

Em 31 de dezembro de 2021 e nos anos anteriores, o diferencial entre 
o valor atual das responsabilidades e o valor de mercado dos ativos 
do fundo era o seguinte:
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Para cada projeto é constituída uma empresa com uma estrutura de 
financiamento própria e sem recurso por parte dos credores a cash flows 
ou ativos da Brisa (para além das normais garantias de stand-by equity 
dadas ao abrigo destes projetos e cujos montantes são conhecidos à partida). 
Assim, o risco assumido pela Brisa encontra-se limitado ao montante dos 
capitais próprios alocados ao projeto e às garantias acima mencionadas.

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DA IFRS 9

Os ativos e passivos financeiros da Empresa encontram-se mensurados 
ao custo amortizado.

Estimativa de justo valor – ativos e passivos mensurados ao justo valor 

Aos ativos e passivos da Empresa que sejam mensurados ao justo valor 
são aplicáveis os seguintes níveis de hierarquia de justo valor:

• Nível 1: justo valor de instrumentos financeiros é baseado em 
cotações de mercados líquidos ativos à data de referência da 
demonstração da posição financeira;

• Nível 2: o justo valor de instrumentos financeiros não é determinado 
com base em cotações de mercado ativo, mas sim com recurso a 
modelos de avaliação;

• Nível 3: o justo valor de instrumentos financeiros não é determinado 
com base em cotações de mercado ativo, mas sim com recurso a 
modelos de avaliação, cujos principais inputs não são observáveis 
no mercado.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Empresa não tinha quaisquer ativos 
ou passivos mensurados ao justo valor.

32. OUTRAS PARTES RELACIONADAS

Os principais saldos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, com outras 
partes relacionadas não divulgadas na Nota 14, apresentavam o 
seguinte detalhe:

Adicionalmente, as principais transações realizadas com outras partes 
relacionadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
foram como segue: 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as 
remunerações brutas dos membros dos órgãos sociais da Brisa foram 
como segue:

1Grupo José de Mello     108

2021

1

2020

Fornecedores
(Nota 26)

Fornecedores de 
investimentos(Nota 26)

2021

    15     88Grupo José de Mello     38 1

2020 2020

Custos
operacionais

Ativos fixos
tangíveis

2021 2021

5 492

2 336

299

112

   2 745

4 026

2 196

337

120

1 373

Administradores:

Remuneração variável

Conselho fiscal

Remuneração fixa

Benefícios definidos

20202021

   2 973

   1 919

    84

    970

2 142

1 663

410

    69

Pessoas chave de gestão:

Remuneração variável

Remuneração fixa

Benefícios definidos

20202021

33. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas 
para emissão em 29 de abril de 2022. No entanto, estão ainda sujeitas 
a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da 
legislação comercial em vigor em Portugal.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as 
remunerações brutas das pessoas chave de gestão da Brisa foram 
como segue:
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34. HONORÁRIOS DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os 
honorários do Revisor Oficial de Contas ascenderam a 30 milhares 
de Euros, em ambos os casos.

S. Domingos de Rana, 29 de abril de 2022

O Contabilista Certificado nº 62018

___________________________________
João Rodrigues

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vasco Maria Guimarães José de Mello

António de Magalhães Pires de Lima

Daniel Alexandre Miguel Amaral

Eduardo António da Costa Ramos

Manuel Rebelo Teixeira de Melo Ramos
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS 
E ANEXOS

04
Capital

Ajustamentos de partes de capital em associadas

Ajustamentos de conversão cambial

Resultado líquido consolidado do exercício

Interesses que não controlam

Ações próprias

Reserva legal 

Resultados transitados e outras reservas

Capital próprio atribuível a acionistas

Total de capital próprio

20202021Notas

25

27

27

28

26

27

27

-

   1 200

   186 177

384 961

462 152

(   228 720)

   1 200

   488 950

   395 905

   472 982

   5 526

    716

741

190 601

   77 191

   6 000

   1 922

    538

   126 015

   77 077

Capital próprio:

Provisões

Empréstimos

Passivos por imposto corrente

Outros passivos correntes

Fornecedores

Fornecedores de investimentos

Outros credores

Total de passivos correntes

Total dos passivos

Total do passivo e capital próprio

31

29

11

34

32

   20 546

   17 972

   15 669

   401 309

  2 346 311

2 808 463

   19 074

   17 061

   14 637

   548 154

  2 381 810

  2 854 792

   22 081

   208 102

   34 733

   82 206

   41 153

   372 503

   11 177

   72 549

Passivos correntes:

Empréstimos

Outros credores

Passivos por impostos diferidos

Provisões

Outros passivos não correntes

Total de passivos não correntes

29

32

20

31

33

   323 014

   26 736

  1 945 002

   318 805

   33 141

  1 833 656

  1 577 888

   16 192

   1 172

  1 462 146

   18 122

   1 442

Passivos não correntes:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Outros investimentos

Ativos por impostos diferidos

Ativos sob direito de uso

Investimentos em associadas

Goodwill

Outros ativos não correntes

Total de ativos não correntes

Notas 20202021

14

16

18

20

15

17

19

21

   19 198

96 339

   26 068

   3 856

2 350 029

   21 330

   80 659

   26 068

   4 778

  2 436 058

   56 502

  2 014 656

   29 850

   103 560

   56 042

  2 102 605

   29 722

   114 854

Ativos não correntes:

Existências

Empresas do grupo

Caixa e equivalentes

Clientes e outros devedores

Outros ativos correntes

Total de ativos correntes

Total do ativo

17

24

22

23

   61 917

   28 428

   458 434

2 808 463

   52 792

   9 737

   418 734

  2 854 792

   5 448

   32 332

   330 309

   5 960

   44 353

   305 892

Ativos correntes:

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)
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Vendas de mercadorias

Custos e perdas financeiros

Impostos sobre o rendimento

Outros proveitos operacionais

Reversão de provisões

Resultados relativos a investimentos

Prestações de serviços

Rédito associado a serviço de construção

Reversão de ajustamentos

Proveitos e ganhos financeiros

Proveitos operacionais:

Custo das vendas

Básico

Detentores do capital

Amortizações e depreciações

Custos com o pessoal

Provisões 

Encargos associados a serviço de construção

Fornecimentos e serviços externos

Diluído

Interesses que não controlam

Ajustamentos

Outros custos operacionais

Total de custos operacionais

Resultados operacionais

Total de proveitos operacionais

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do exercício

Notas

5 e 6

5 e 10

5 e 11

5 e 6

5, 6 e 31

5 e 10

5 e 6

5 e 6

5, 6 e 30

5 e 10

5

12

5 e 12

5, 14, 15, e 16 

5 e 9

5 e 31

5

5 e 6

5 e 7

12

5 e 28

5 e 30

2021

   687 338

   14 950

    305

   1 965

   24 097

(   47 978)

(   105 481)

   9 527

   2 446

28 388

(   70 060)

0,345

   57 098

(   1 314)

(   12 725)

(   367 858)

   370 804

   738 663

353 180

247 699

(   7 550)

0,345

190 601

(   121 414)

(   98 446)

(   41 399)

(   14 950)

2020

   589 306

   15 466

    197

   2 258

   20 155

(   56 041)

(   48 041)

   14 685

   7 197

    811

(   68 589)

0,228

   35 759

(   1 718)

(   8 796)

(   384 219)

   262 787

   647 006

   209 815

   161 774

(   6 460)

0,228

   126 015

(   111 622)

(   106 149)

(   65 419)

(   15 466)

Custos operacionais:

Resultado por ação (montantes expressos em Euros):

Atribuível a:

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

Resultado líquido consolidado do exercício

Ajustamentos de partes de capital

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

Alterações na percentagem de controlo sobre empresas subsidiárias

Total de outros rendimentos integrais

Total do resultado líquido e do outro rendimento integral consolidado do exercício

Outros rendimentos e gastos reconhecidos diretamente no capital próprio

Notas

17

20 e 35

28

2021

    270

(   12 300)

-

247 699

    152

    666

(   12 621)

(   11 955)

235 744

2020

    338

-

    31

   161 774

   1 064

    801

   4 703

   5 504

   167 278

Variação nas reservas de conversão cambial

Plano de pensões - remensurações

27

20 e 37

    244

(    321)

(    632)

   4 703

Outros rendimentos e gastos reconhecidos diretamente no capital 
próprio que poderão vir a ser reclassificados para resultados:

Outros rendimentos e gastos reconhecidos diretamente no capital 
próprio que não serão reclassificados para resultados:

Detentores do capital

Interesses que não controlam    55 472

180 272

   35 969

   131 309

Atribuível a:
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

Saldo em 1 de janeiro de 2020

Outros rendimentos e ganhos reconhecidos no capital próprio:

Resultado líquido consolidado do exercício

Aumento/(diminuição) do justo valor dos instrumentos financeiros 
de cobertura, liquído de efeito fiscal

TOTAL

   161 774

   411 014

    338

Outros rendimentos e ganhos reconhecidos no capital próprio:

Aplicação do resultado consolidado de 2020:

Saldo em 1 de janeiro de 2021

Resultado líquido do exercício de 2021

Variação nas reservas de conversão cambial

Efeito da aplicação do método da equivalência patrimonial

Aplicação do resultado consolidado de 2019:

Variação nas reservas de conversão cambial

Efeito da aplicação do método da equivalência patrimonial

Dividendos distribuídos

Distribuição de resultados transitados

Redução de capital

Dividendos distribuídos

Total do rendimento integral do exercício

Plano de pensões - remensurações

Alterações na percentagem de controlo sobre empresas subsidiárias

Aumento de capital

Saldo em 31 de dezembro de 2020

Total do rendimento integral do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2021

Plano de pensões - remensurações

Outros

Aumento/(diminuição) do justo valor dos instrumentos financeiros 
de cobertura, liquído de efeito fiscal

Outras reservas

Outras reservas

Notas

28

20 e 35

20 e 37

13 

13 e 28

28

20 e 35

27 

17 

20 e 37

28 

13 

13 e 28

13 

25 e 26

17 

247 699

   167 278

(    321)

(   12 300)

    947

   472 982

235 744

462 152

   4 703

    31

    270

-

-

(    632)

   1 064

    245

    152

(   182 309)

(   65 212)

-

(   105 310)

   472 982

Capital

   6 000

-

-

-

-

-

-

-

   6 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(    474)

   5 526

   6 000

-

-

Ações 
próprias

(   228 720)

-

-

-

-

-

-

-

(   228 720)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   228 720

-

(   228 720)

-

-

Ajustamentos de partes de 
capital em associadas

   2 252

-

-

-

-

(    330)

-

-

   1 922

-

-

-

(   1 206)

-

-

(   1 206)

-

-

-

-

-

    716

   1 922

-

(    330)

Reserva
legal

   1 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   1 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   1 200

   1 200

Ajustamentos de 
conversão cambial

    635

-

-

-

-

(    97)

-

-

    538

-

-

    204

-

-

-

    204

-

-

-

-

-

    742

    538

(    97)

-

Interesses que 
não controlam

   81 758

   35 759

    84

    171

    4

   35 969

-

(   40 650)

   77 077

   57 098

    69

    41

-

    86

(   1 822)

   55 472

-

(   56 305)

    947

-

-

   77 191

(    49)

-

   77 077

Resultado líquido 
consolidado do exercício

   151 955

   126 015

-

-

-

   126 015

(   87 295)

(   64 660)

   126 015

190 601

-

-

-

-

-

190 601

(   11)

(   126 004)

-

-

-

190 601

-

-

   126 015

Resultados transitados 
e outras reservas

   395 934

-

    254

   4 532

    27

   5 721

   87 295

-

   488 950

-

    201

-

   1 358

(    407)

(   10 478)

(   9 326)

11

-

-

(   65 212)

(   228 246)

   186 177

(    486)

   1 394

   488 950
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Notas 2021 2020

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Montantes expressos em milhares de Euros)

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Aumentos de capital e prestações acessórias por interesses que não controlam

Juros e custos similares

Instrumentos financeiros derivados

Fluxos das atividades de financiamento (3)

Empréstimos obtidos

Empréstimos obtidos

Dividendos

Direito de uso

Efeito cambial (4)

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

Caixa e equivalentes no início do exercício

Caixa e equivalentes no fim do exercício

24

24

28

29

13 e 28

    17

   24 444

   305 859

   330 303

(    398)

(    956)

   306 815

   305 859

   885 050

(   932 552)

(   247 497)

(   4 379)

    947

(   40 826)

(    396)

   885 997

(  1 225 650)

(339 653)

   212 450

(   376 206)

(   105 302)

(   3 592)

-

(   44 184)

(    537)

   212 450

(   529 821)

(317 371)

Recebimentos de clientes

Pagamentos ao pessoal

Pagamentos a fornecedores 

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Pagamento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos relativos à atividade operacional

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros

Ativos fixos tangíveis e intangíveis

Dividendos

Fluxos das atividades operacionais (1)

Fluxos das atividades de investimento (2)

Pagamentos para reposição de infraestruturas

Ativos fixos tangíveis

Investimentos financeiros

Subsídios de investimento

Juros e proveitos similares

Fluxos gerados pelas operações

Notas

17 e 18

17 e 18

17 e 18

17, 18 e 28

2021

(   88 798)

   678 552

(   99 697)

(   21 392)

   1 101

(   12 540)

(   36 883)

    442

   12 363

   490 057

(   70 565)

(   25 548)

   3 197

(   24 343)

(   8 472)

   11 308

   372 552

   28 411

2020

(   88 733)

   589 506

(   107 675)

(   21 760)

    684

(    808)

(   29 281)

    906

   7 299

   393 098

(   67 299)

   14 875

   7 286

(   28 473)

(   2 101)

   11 005

   318 914

   27 180

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

29

29
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1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A. (“Empresa” ou “Brisa”) tem sede em Cascais e foi constituída em 28 
de setembro de 1972. O universo empresarial da Brisa (“Grupo”) é formado pelas empresas subsidiárias e 
associadas indicadas nas Notas 4 e 17, nas quais se inclui a subsidiária Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. 
(“BCR”), a qual possui títulos de dívida cotados na Bourse de Luxembourg (“LuxSE”) e na Euronext Lisbon. As 
principais atividades desenvolvidas pelo Grupo são descritas na Nota 5.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

2.1. Bases de apresentação

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 
a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (Nota 4), mantidas de 
acordo com as disposições das Normas Internacionais de Relato Financeiro, efetivas para os exercícios iniciados 
em 1 de janeiro de 2021, conforme adotadas na União Europeia. Devem entender-se como fazendo parte 
daquelas normas, quer as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais de Contabilidade (“IAS”) emitidas pelo 
International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respetivas interpretações – IFRIC e SIC, emitidas 
pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee 
(“SIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações será designado genericamente por 
“IFRS”.

Adoção de normas e interpretações novas, emendadas ou revistas

As normas, interpretações, emendas e revisões aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia e com aplicação 
obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2021 são como segue: 

IFRS 4 – diferimento da 
aplicação da IFRS 9

IFRS 16 – Bonificações de 
rendas relacionadas com 
o COVID-19

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

Data de eficácia 
(exercícios iniciados em ou após)

Data de eficácia 
(exercícios iniciados em ou após)

01/jan/21

01/jun/20

01/jan/21

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

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

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

Norma / Interpretação

Norma / Interpretação
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Normas e interpretações novas, emendadas ou revistas não adotadas

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passíveis de aplicação às operações da Empresa, 
mas com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas 
demonstrações financeiras, adotadas (“endorsed”) pela União Europeia:

Normas e interpretações novas, emendadas ou revistas não adotadas

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passíveis de aplicação às operações da Empresa, 
mas com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, que foram, até 31 de dezembro de 2021, 
adotadas pela União Europeia: 

IAS 16 – Rendimentos 
obtidos antes da entrada 
em funcionamento

IFRS 3 – Referências à 
Estrutura conceptual

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

IFRS 16 – Bonificações de 
rendas relacionadas com 
o COVID-19 após 30 de 
junho de 2021

Ciclo de Melhorias 2018 
– 2020

Data de eficácia 
(exercícios iniciados em ou após)

01/jan/22

01/jan/22

01/abr/22

01/jan/22

01/jan/22

Alteração do tratamento contabilístico dado à contraprestação obtida com a 
venda de produtos que resultam da produção em fase de teste dos ativos fi-
xos tangíveis, proibindo a sua dedução ao custo de aquisição dos ativos. Esta 
alteração é de aplicação retrospetiva, sem reexpressão dos comparativos.

Esta alteração atualiza as referências à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, não 
tendo sido introduzidas alterações aos requisitos contabilísticos para as concentra-
ções de atividades empresariais. Esta alteração também clarifica o tratamento con-
tabilístico a adotar relativamente aos passivos e passivos contingentes no âmbito 
da IAS 37 e IFRIC 21 e proíbe o registo de ativos contingentes da adquirida numa 
concentração de atividades empresariais. Esta alteração é de aplicação prospetiva.

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

A alteração estende a data de aplicação da alteração à IFRS 16 – ‘Locações - Boni-
ficações de rendas relacionadas com a COVID-19’ de 30 de junho de 2021 até 30 
de junho de 2022. As condições de aplicação do expediente prático mantém-se, 
sendo que: i) caso o locatário já estiver a aplicar o expediente prático de 2020, 
terá de continuar a aplicá-lo a todos os contratos de locação com características 
similares, e em condições comparáveis; e ii) caso o locatário não tenha aplicado o 
expediente prático às bonificações de rendas elegíveis de 2020, não poderá apli-
car esta extensão à alteração de 2020. Esta alteração é aplicada retrospetivamen-
te com os impactos refletidos como um ajustamento ao saldo de abertura dos 
resultados transitados do período de relato anual em que o locatário aplica esta 
alteração pela primeira vez.

Este ciclo de melhorias altera os seguintes normativos: IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e 
IAS 41.

Norma / Interpretação

IAS 1 – Apresentação 
das demonstrações 
financeiras - Classificação 
de passivos

IAS 8 – Divulgação de 
estimativas contabilísticas

IAS 1 – Divulgação de 
políticas contabilísticas

IAS 12 - Imposto diferido 
relacionado com ativos 
e passivos associados a 
uma única transação

Data de eficácia 
(exercícios iniciados em ou após)

01/jan/23

01/jan/23

01/jan/23

01/jan/23

Esta alteração pretende clarificar a classificação dos passivos como saldos corren-
tes ou não correntes em função dos direitos que uma entidade tem de diferir o 
seu pagamento, no final de cada período de relato. A classificação dos passivos 
não é afetada pelas expectativas da entidade (a avaliação deverá determinar se 
um direito existe, mas não deverá considerar se a entidade irá ou não exercer 
tal direito), ou por eventos ocorridos após a data de relato, como seja o incum-
primento de um “covenant”. Esta alteração inclui ainda uma nova definição de 
“liquidação” de um passivo. Esta alteração é de aplicação retrospetiva.

Introdução da definição de estimativa contabilística e a forma como esta se 
distingue das alterações de políticas contabilísticas. As estimativas contabi-
lísticas passam a ser definidas como valores monetários sujeitos a incerteza 
na sua mensuração, utilizadas para concretizar o(s) objetivo(s) de uma po-
lítica contabilística.

Alteração aos requisitos de divulgação de políticas contabilísticas baseadas 
na definição de “material” em detrimento de “significativo”. A informação 
relativa a uma política contabilística considera-se material caso, na ausência 
da mesma, os utilizadores das demonstrações financeiras não tenham a ca-
pacidade de compreender outras informações financeiras incluídas nessas 
mesmas demonstrações financeiras. As informações imateriais relativas a 
políticas contabilísticas não precisam de ser divulgadas. 

A IAS 12 passa a exigir que as entidades reconheçam imposto diferido sobre 
determinadas transações específicas, quando o seu reconhecimento inicial 
dê origem a valores iguais de diferenças temporárias tributáveis e diferen-
ças temporárias dedutíveis. As transações sujeitas referem-se ao registo 
de: i) ativos sob direito de uso e passivos de locação; e ii) provisões para 
desmantelamento, restauro ou passivos semelhantes, e os correspondentes 
valores reconhecidos como parte do custo do ativo relacionado, quando 
na data do reconhecimento inicial não relevem para efeitos fiscais. Estas 
diferenças tributáveis deixam de ser sujeitas à isenção de reconhecimento 
inicial de impostos diferidos. O efeito acumulado da aplicação inicial desta 
alteração é reconhecido como um ajustamento ao saldo de abertura dos 
resultados transitados (ou outro componente do capital próprio, conforme 
apropriado) do período comparativo mais antigo apresentado.

Norma / Interpretação
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Apesar dos efeitos da adoção destas normas ainda não se encontrarem 
determinados ou quantificados, não são esperados efeitos significativos 
nas demonstrações financeiras da Empresa decorrentes da adoção 
destas alterações às normas.

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção 
do custo histórico, exceto no caso dos instrumentos financeiros, que 
se encontram relevados pelo justo valor. As principais políticas 
contabilísticas adotadas são apresentadas a seguir.

2.2. Princípios de consolidação

a) Empresas controladas

A consolidação das empresas controladas em cada exercício 
contabilístico efetuou-se pelo método de integração global. Considera-
se existir controlo quando o Grupo está exposto, ou tem direitos, a 
retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com as empresas 
participadas e tem a capacidade de afetar esses mesmos retornos 
através do poder que exerce sobre essas empresas. As subsidiárias 
são consolidadas a partir da data em que o controlo é transferido para 
o Grupo, sendo excluídas da consolidação a partir da data em que esse 
controlo cessa.

A participação de terceiros no capital próprio e no resultado líquido 
daquelas empresas é apresentado separadamente na demonstração 
da posição financeira consolidada e na demonstração dos resultados 
consolidada, respetivamente, na rubrica “Interesses que não controlam” 
(Nota 28). 

Os resultados das subsidiárias adquiridas ou vendidas durante o 
exercício são incluídos nas demonstrações dos resultados consolidados 
desde a data da sua aquisição e até à data da sua alienação.

As empresas controladas em 31 de dezembro de 2021 são apresentadas 
na Nota 4. As transações e saldos entre essas empresas foram 
eliminados no processo de consolidação. Perdas não realizadas são 

também eliminadas, exceto se consideradas como um indicador de 
imparidade para o ativo transferido. As mais-valias decorrentes da 
alienação de empresas participadas, efetuadas dentro do Grupo, são 
igualmente anuladas.

Sempre que necessário, são efetuados ajustamentos às demonstrações 
financeiras das empresas subsidiárias tendo em vista a uniformização 
das respetivas políticas contabilísticas com as do Grupo.

b) Empreendimentos conjuntos

Os acordos conjuntos são classificados como operações conjuntas ou 
empreendimentos conjuntos em função dos direitos e obrigações 
contratuais de cada investidor. 

Os empreendimentos conjuntos são incluídos nas demonstrações 
financeiras consolidadas pelo método da equivalência patrimonial. 
Os investimentos em empreendimentos conjuntos são inicialmente 
mensurados ao custo, sendo o seu valor contabilístico posteriormente 
aumentado ou reduzido, através do reconhecimento da quota-parte 
do Grupo no total de ganhos e perdas registadas pelo 
empreendimento conjunto.

Quando a quota-parte das perdas atribuíveis ao Grupo é equivalente 
ou excede o valor da participação financeira nos empreendimentos 
conjuntos, o Grupo reconhece perdas adicionais se tiver assumido 
obrigações, ou caso tenha efetuado pagamentos em benefício dos 
empreendimentos conjuntos.

Os ganhos e perdas não realizados entre o Grupo e os seus 
empreendimentos conjuntos são eliminados na proporção do 
interesse do Grupo nos empreendimentos conjuntos. As perdas não 
realizadas também são eliminadas, a menos que a transação dê 
evidência adicional de uma imparidade sobre o ativo transferido.

As políticas contabilísticas dos empreendimentos conjuntos são 
alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir, que as mesmas 
são aplicadas de forma consistente com as do Grupo.

c) Concentração de atividades empresariais

A aquisição de subsidiárias é efetuada através do método da compra. 
O custo de aquisição é determinado como o somatório do justo valor 
dos ativos entregues, passivos incorridos ou assumidos, e instrumentos 
de capital próprio emitidos pelo Grupo em troca da assunção de 
controlo pelo Grupo à data de aquisição. Custos relacionados com a 
aquisição são reconhecidos como gasto quando incorridos. Quando 
aplicável o custo de aquisição inclui ainda o justo valor de pagamentos 
contingentes mensurados à data de aquisição. Alterações subsequentes 
no valor de pagamentos contingentes são registados de acordo com 
o normativo contabilístico que regula a contabilização dos ativos ou 
passivos em questão, exceto caso se qualifiquem como ajustamento 
no exercício de mensuração provisória. Durante o período de 
mensuração provisória estas alterações subsequentes afetam o valor 
de aquisição da concentração de atividades empresariais (justo valor 
de ativos líquidos adquiridos), sendo que as alterações ocorridas após 
o período de mensuração provisória afetam resultados ou capitais 
próprios, de acordo com os normativos respetivos, sendo que o justo 
valor dos ativos e passivos para efeitos de mensuração da concentração 
de atividades empresariais não é mais alterado.

Se o processo de contabilização de concentrações de atividades 
empresariais estiver incompleto no final do exercício em que a concentração 
ocorra, o Grupo divulga essa mesma situação, sendo que os valores 
provisionados podem ser ajustados durante o exercício de mensuração 
(o período entre a data de aquisição e a data em que o Grupo obtenha a 
informação completa sobre os factos e circunstâncias que existiam à data 
de aquisição e no máximo de 12 meses), ou poderão ser reconhecidos 
novos ativos e passivos de forma a refletir factos e circunstâncias que 
existiam à data da demonstração da posição financeira consolidada e que, 
caso conhecidos, teriam afetado os montantes reconhecidos na data de 
aquisição. Quando, à data de aquisição do controlo, o Grupo já detém 
uma participação adquirida previamente, o justo valor dessa participação 
concorre para a determinação do goodwill ou badwill.

Caso o diferencial acima referido seja negativo, o mesmo é reconhecido 
como rendimento do exercício, após reconfirmação do justo valor atribuído.
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Os interesses de acionistas sem controlo são identificados no capital 
próprio separadamente do capital próprio atribuível aos acionistas 
da Empresa-mãe. Os interesses que não controlam podem ser 
inicialmente mensurados quer pelo justo valor, quer pela proporção 
do justo valor de ativos e passivos da subsidiária adquirida. Esta 
opção é efetuada separadamente para cada transação. Após o 
reconhecimento inicial o valor contabilístico dos interesses que não 
controlam é determinado como o valor inicialmente reconhecido 
acrescido da proporção de alterações de capital próprio da 
subsidiária. O rendimento integral de uma subsidiária é atribuído 
aos interesses que não controlam ainda que os mesmos sejam 
negativos.

Alterações na percentagem de controlo sobre empresas subsidiárias 
quer nos aumentos quer nas reduções, desde que não resultem 
em perda de controlo são contabilizadas como transações de capital 
próprio. O valor dos interesses do Grupo e dos interesses que não 
controlam são ajustados para refletir as alterações de percentagem. 
Qualquer diferença entre o montante pelo qual os interesses que 
não controlam são ajustados e o justo valor do preço da transação 
é reconhecido diretamente em capital próprio e atribuído aos 
acionistas da Empresa-mãe.

Quando o Grupo perde controlo sobre uma subsidiária, o ganho ou 
perda na alienação é calculado como a diferença entre (i) o montante 
agregado do justo valor do preço e o justo valor dos interesses retidos 
e (ii) o valor contabilístico dos ativos (incluindo goodwill) e dos 
passivos da subsidiária e dos interesses que não controlam, sendo o 
ganho reconhecido em resultados do exercício. Montantes 
reconhecidos previamente como Outro rendimento integral são 
transferidos para resultados do exercício ou transferidos para 
resultados transitados da mesma forma que seriam caso os ativos 
ou passivos relacionados fossem alienados. O justo valor dos interesses 
retidos corresponde ao justo valor no reconhecimento inicial para 
efeitos de contabilização subsequente no âmbito da IFRS 9 – 
Instrumentos financeiros ou, quando aplicável, o custo para efeitos 
de reconhecimento inicial de um investimento numa associada ou 
em um empreendimento conjunto.

d) Investimentos em associadas

Uma associada é uma entidade na qual o Grupo exerce influência 
significativa, mas não detém controlo ou controlo conjunto, através 
da participação nas decisões relativas às suas políticas financeiras e 
operacionais.

Os investimentos financeiros na generalidade das empresas associadas 
(Nota 17) encontram-se registados pelo método da equivalência 
patrimonial, exceto quando são classificados como detidos para venda, 
sendo as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição, 
o qual é acrescido ou reduzido da diferença entre esse custo e o valor 
proporcional à participação no capital próprio dessas empresas, reportados 
à data de aquisição ou da primeira aplicação do referido método.

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações 
financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo 
valor correspondente à participação do Grupo no rendimento integral 
da associada (incluindo o resultado líquido), por contrapartida de 
resultado líquido do exercício ou de outro rendimento integral 
respetivamente, e pelos dividendos recebidos.

No caso particular de variações patrimoniais em empresas associadas, 
decorrentes do aumento de capital com prémios de emissão, dos quais 
resulta uma diluição de participação detida, o ajustamento correspondente 
no valor de participação financeira é efetuado por contrapartida de 
ganhos ou perdas relativos a investimentos.

As perdas em associadas em excesso ao investimento efetuado nessas 
entidades não são reconhecidas, exceto se tiver assumido obrigações, 
ou caso tenha efetuado pagamentos em benefício das associadas.

Qualquer excesso do custo de aquisição sobre o justo valor dos ativos 
líquidos identificáveis é registado como goodwill. Nos casos em que o 
custo de aquisição seja inferior ao justo valor dos ativos líquidos 
identificados, a diferença apurada é registada como ganho na 
demonstração dos resultados consolidados do exercício em que ocorre 
a aquisição.

Adicionalmente, os dividendos recebidos destas empresas são registados 
como uma diminuição do valor dos investimentos financeiros.

É feita uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem 
indícios de que o ativo possa estar em imparidade (incluindo goodwill 
e/ou empréstimos/financiamentos implícitos), sendo registadas como 
gasto as perdas por imparidade que se demonstrem existir. Quando 
existem indícios de que as perdas por imparidade reconhecidas já não 
existem ou diminuíram é registada uma reversão de perdas por 
imparidade reconhecidas em exercícios anteriores. Contudo, a reversão 
da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (líquida de amortização) caso a perda por imparidade não 
tivesse sido registada em exercícios anteriores.

Os ganhos não realizados em transações com associadas são eliminados 
proporcionalmente ao interesse do Grupo na associada, por 
contrapartida do investimento nessa mesma associada. As perdas não 
realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em 
que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação 
de imparidade.

e) Goodwill

As diferenças entre o custo de aquisição dos investimentos em 
empresas do Grupo e empresas associadas, acrescido, no caso de 
subsidiárias, do valor dos Interesses que não controlam e o justo 
valor dos ativos e passivos identificáveis dessas empresas à data da 
sua aquisição, se positivas, foram registadas na rubrica “Goodwill” 
ou mantidas na rubrica “Investimentos em empresas associadas”, 
conforme aplicável. O goodwill de empresas subsidiárias sedeadas 
no estrangeiro bem como os ajustamentos de justo valor dos ativos 
e passivos na data de aquisição da subsidiária, encontram-se 
registados na moeda funcional dessas empresas, sendo convertidos 
para a moeda de reporte do Grupo (Euro) à taxa de câmbio em vigor 
na data da demonstração da posição financeira consolidada. As 
diferenças cambiais geradas nessa conversão são registadas na 
rubrica “Ajustamentos de conversão cambial”.
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O valor do goodwill não é amortizado, sendo testado anualmente para 
verificar se existem perdas por imparidade. O goodwill é alocado às 
unidades geradoras de caixa a que pertence, para efeitos de realização 
dos testes de imparidade, os quais são efetuados pelo menos uma vez 
por ano. A quantia recuperável é determinada com base nos planos 
de negócio utilizados pela gestão do Grupo ou por relatórios de 
avaliação elaborados por entidades independentes. As perdas por 
imparidade de goodwill constatadas no exercício são registadas na 
demonstração dos resultados consolidados do exercício na rubrica 
“Amortizações, depreciações e ajustamentos”. 

As perdas por imparidade relativas a goodwill não podem ser revertidas, 
excetuando no caso do goodwill implícito nos investimentos em 
associadas. 

Nas situações em que as diferenças entre o custo de aquisição dos 
investimentos em empresas do Grupo e empresas associadas, acrescido, 
no caso de subsidiárias, do valor dos interesses que não controlam e 
o justo valor dos ativos e passivos identificáveis dessas empresas à 
data da sua aquisição, sejam negativas, as mesmas são reconhecidas 
como rendimento na data de aquisição, após reconfirmação do justo 
valor dos ativos e passivos identificáveis. 

O goodwill originado em aquisições anteriores à data de transição para 
as IFRS (1 de janeiro de 2004) foi mantido pelos valores apresentados 
é objeto de análises de imparidade anualmente.

2.3. Relato por segmentos

Um segmento operacional é uma componente de uma entidade: 

(i) que desenvolve atividades de negócio de que pode obter réditos 
e incorrer em gastos (incluindo réditos e gastos relacionados com 
transações com outros componentes da mesma entidade);

(ii) cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo 
principal responsável pela tomada de decisões operacionais da 

entidade para efeitos da tomada de decisões sobre a imputação 
de recursos ao segmento e da avaliação do seu desempenho; e

(iii) relativamente à qual esteja disponível informação financeira 
distinta.

Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com 
o modelo interno de informação de gestão providenciado aos principais 
responsáveis pela tomada de decisões operacionais do Grupo. Estes 
são responsáveis pela alocação de recursos ao segmento e pela 
avaliação do seu desempenho, assim como pela tomada de decisões 
estratégicas. 

2.4. Ativos não correntes detidos para venda

Ativos não correntes (ou operações descontinuadas) são classificados 
como detidos para venda se o respetivo valor for realizável através de 
uma transação de venda, ao invés de o ser através do seu uso 
continuado. Considera-se que esta situação se verifica apenas quando: 
(i) a venda é provável e o ativo está disponível para venda imediata 
nas suas atuais condições; (ii) a gestão está comprometida com um 
plano de venda; e, (iii) é expectável que a venda se concretize num 
período de doze meses.

Ativos não correntes (ou operações descontinuadas) classificados como 
detidos para venda são mensurados ao menor de entre o valor 
contabilístico ou respetivo justo valor deduzido dos custos para a sua 
venda. Os ativos com vida útil definida deixam de ser amortizados/
depreciados desde a data de classificação como detidos para venda, 
até à data da venda, ou a transação não seja mais provável.

As subsidiárias classificadas como ativos não correntes detidos para 
venda continuam a ser consolidadas até à data da sua alienação, sendo 
que o conjunto dos seus ativos e passivos passam a ser classificado 
como detidos para venda e contabilizados ao menor entre o valor 
contabilístico e o justo valor menos custos de vender, cessando o 
registo de depreciações / amortizações.

Quando, devido a alterações de circunstâncias do Grupo Brisa, os ativos 
não correntes e/ou Grupos para alienação deixam de cumprir com as 
condições para ser classificados como detidos para venda, estes ativos 
e/ou Grupos para alienação serão reclassificados de acordo com a 
natureza subjacente dos ativos e serão remensurados pelo menor 
entre i) o valor contabilístico antes de terem sido classificados como 
detidos para venda, ajustado por quaisquer gastos de depreciação / 
amortização, ou valores de reavaliação que tenham sido reconhecidos, 
caso esses ativos não tivessem sido classificados como detidos para 
venda, e ii) os valores recuperáveis dos itens na data em que são 
reclassificadas de acordo com a sua natureza subjacente. Estes 
ajustamentos serão reconhecidos nos resultados do exercício.

2.5. Ativos intangíveis

Quando adquiridos individualmente os ativos intangíveis são 
reconhecidos ao custo, o qual compreende: i) o preço de compra, 
incluindo custos com direitos intelectuais e taxas após a dedução de 
quaisquer descontos; e ii) qualquer custo diretamente atribuível à 
preparação do ativo, para o seu uso pretendido.

Após a contabilização inicial, o Grupo mensura os seus ativos intangíveis 
de acordo com o modelo do custo.

Os ativos intangíveis compreendem, essencialmente, direitos de 
concessão e encontram-se registados ao custo de aquisição ou 
construção, deduzido das amortizações acumuladas e perdas por 
imparidade. Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos se for 
provável que dos mesmos advenham benefícios económicos futuros 
para o Grupo, sejam por este controláveis e o respetivo valor seja 
mensurável com fiabilidade.

O Grupo Brisa adota a IFRIC 12 – Acordos de Concessão de Serviços 
para as situações em que uma entidade pública lhe atribuiu o 
fornecimento de serviços públicos, através de contratos de concessão 
de serviços públicos. O Grupo segue o modelo do ativo intangível para 
estes contratos, sendo que lhe foi concedido o direito de debitar aos 
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utentes pelo serviço público prestado, não existindo garantia sobre os 
réditos a serem recebidos durante o período de concessão pelo 
concedente, suportando o Grupo o risco de procura. Os gastos relacionados 
com as infraestruturas de concessão são reconhecidos como ativos 
intangíveis, e amortizadas ao longo do período da concessão. Estes ativos 
intangíveis são adicionados dos montantes acordados com o concedente 
para a construção/aquisição de ativos para a exploração da concessão, 
quando estes se traduzem em investimentos de expansão ou requalificação 
nas infraestruturas.

Os ativos intangíveis gerados internamente, nomeadamente, as despesas 
com investigação e desenvolvimento corrente, são registados como gasto 
quando incorridos.

Os custos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de 
software são registados como gastos na demonstração dos resultados 
consolidados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos 
estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a 
geração de benefícios económicos futuros para o Grupo. Nestas situações, 
os valores incorridos são classificados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas, a partir do momento em que os ativos 
se encontram disponíveis para utilização, pelo método das quotas 
constantes, em conformidade com o período de utilidade esperada dos 
ativos em causa.

Os ativos intangíveis diretamente relacionados com a Concessão Brisa 
são amortizados até ao termo do prazo da mesma, atualmente fixado 
em 31 de dezembro de 2035. A partir de 1 de janeiro de 2019, a amortização 
destes ativos passou a ser realizada em função do tráfego (anteriormente 
era efetuada de forma linear). Anualmente as estimativas de tráfego são 
revistas por uma entidade independente, que projeta o tráfego até ao 
final da concessão tendo em conta as perspetivas futuras da evolução 
do negócio bem como da economia Portuguesa.

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos intangíveis, são 
efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável 
do ativo, e quando necessário registar uma perda por imparidade. 

As vidas úteis dos ativos intangíveis são revistas em cada relato 
financeiro, para que as amortizações praticadas estejam em 
conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Alterações às 
vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística 
e são aplicadas prospetivamente.

2.6. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis utilizados na produção, prestação de serviços 
ou para uso administrativo são registados ao custo de aquisição ou 
produção, incluindo as despesas imputáveis à compra, deduzido da 
depreciação acumulada e perdas por imparidade, quando aplicável. 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método das quotas 
constantes, de acordo com a sua vida útil estimada, a partir da data 
em que os mesmos se encontram disponíveis para serem utilizados 
no uso pretendido, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:

1 a 50

4 a 6

1 a 4

1 a 20

1 a 8

Edifícios e outras construções

Equipamento de transporte

Ferramentas e utensílios

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Anos de vida útil

Os ativos fixos tangíveis diretamente relacionados com concessões 
que reverterão para o concedente no final dos contratos, são 
depreciados nas respetivas vidas úteis estimadas tendo como limite o 
final do prazo das concessões a que estão afetos.

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, 
são efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor 
recuperável do ativo, e se necessário registar uma perda por imparidade. 

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada relato financeiro, para 
que as depreciações praticadas estejam em conformidade com os 
padrões de consumo dos ativos. Os terrenos não são depreciados. 
Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa 
contabilística e são aplicadas prospetivamente.

2.7. Locações

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação, 
bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados 
reconhecendo o ativo sob direito de uso, as depreciações acumuladas 
correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com 
o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no 
valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos 
como gastos na demonstração dos resultados e de outro rendimento 
integral do exercício a que respeitam.

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

2.8. Imparidade de ativos não correntes, excluindo goodwill

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

Nas situações em que o ativo individualmente não gera cash-flows de 
forma independente de outros ativos, a estimativa do valor recuperável 
é efetuada para a unidade geradora de caixa mais pequena a que o 
ativo pertence.
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Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é 
superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por 
imparidade, registada na demonstração dos resultados consolidados 
nas rubricas “Amortizações e depreciações” e “Ajustamentos”.

Os ativos intangíveis que não têm vida útil definida são testados por 
imparidade com periodicidade (pelo menos anual), independentemente 
da existência de indícios de imparidade.

A quantia recuperável é a mais alta de entre o preço de venda líquido 
(valor de venda, deduzido dos custos para vender) e o valor de uso. O 
preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação 
do ativo numa transação entre entidades independentes e 
conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação, 
ou o preço de mercado se o ativo for negociado num mercado ativo, 
ou o justo valor calculado com base numa estimativa dos fluxos de 
caixa futuros que qualquer agente de mercado esperaria obter do 
ativo. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados decorrentes do uso continuado do ativo e da sua alienação 
no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada 
ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade 
geradora de fluxos de caixa mais pequena à qual o ativo pertence.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios 
anteriores é registada quando existem indícios de que as perdas por 
imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão 
das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos 
resultados consolidados como “Reversão de amortizações e 
depreciações” ou “Reversão de ajustamentos”. Contudo, a reversão 
da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (líquida de amortizações e depreciações) caso a perda 
por imparidade não tivesse sido registada em exercícios anteriores.

2.9. Ativos, passivos e transações em moeda estrangeira

As transações em outras divisas que não Euros são registadas às taxas 
em vigor na data da transação. Em cada data da demonstração da 

posição financeira consolidada, os ativos e passivos monetários expressos 
em moeda estrangeira são convertidos para Euros utilizando-se as taxas 
de câmbio vigentes naquela data. Ativos e passivos não monetários, 
registados de acordo com o seu justo valor denominado em moeda 
estrangeira, são transpostos para Euros utilizando-se para o efeito a taxa 
de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas 
diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e 
as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data da demonstração 
da posição financeira consolidada, são registadas como rendimentos e 
gastos financeiros na demonstração dos resultados consolidados do 
exercício, exceto aquelas relativas a itens não monetários, cuja variação 
de justo valor seja registada diretamente em capital próprio na rubrica 
“Ajustamentos de conversão cambial”, nomeadamente:

• As diferenças de câmbio provenientes da conversão cambial de 
saldos intragrupo de médio e longo prazo em moeda estrangeira 
que, na prática, se constituam como uma extensão dos 
investimentos financeiros;

• As diferenças de câmbio provenientes de operações financeiras de 
cobertura de risco cambial de investimentos financeiros expressos 
em moeda estrangeira, tal como preconizado na IAS 21 e desde que 
cumpram os critérios de eficiência estabelecidos na IFRS 9.

A conversão das demonstrações financeiras de empresas subsidiárias 
e associadas expressas em moeda estrangeira é efetuada considerando 
a taxa de câmbio vigente à data da demonstração da posição financeira 
consolidada, para conversão de ativos e passivos, a taxa de câmbio 
histórica para a conversão dos saldos das rubricas de capital próprio 
e a taxa de câmbio média do período, para a conversão das rubricas 
da demonstração dos resultados e dos fluxos de caixa.

Os efeitos cambiais dessa conversão são registados no capital próprio, 
na rubrica “Ajustamentos de conversão cambial”, sendo transferidos 
para resultados financeiros aquando da alienação dos correspondentes 
investimentos.

De acordo com a IAS 21, o goodwill e as correções de justo valor 
apuradas na aquisição de entidades estrangeiras consideram-se 
denominados na moeda de reporte dessas entidades, sendo 
convertidos para Euros à taxa de câmbio em vigor na data da 
demonstração da posição financeira consolidada. As diferenças 
cambiais geradas são registadas na rubrica “Ajustamentos de 
conversão cambial”. 

2.10. Custos de financiamento

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

Os custos com empréstimos são reconhecidos na demonstração dos 
resultados consolidados do exercício a que respeitam.

2.11. Subsídios

Os subsídios estatais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor, 
quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que o Grupo 
irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração, nomeadamente para formação de 
colaboradores, são reconhecidos na demonstração dos resultados 
consolidados do exercício de acordo com os gastos incorridos.
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Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de ativos 
fixos tangíveis, são deduzidos ao valor desses ativos e reconhecidos 
na demonstração dos resultados consolidados do exercício em quotas 
constantes de forma consistente e proporcional com as depreciações 
dos ativos a cuja aquisição se destinaram.

2.12. Existências

As mercadorias e matérias-primas encontram-se registadas ao custo 
de aquisição, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado, utilizando-
se o custo médio como método de custeio.

Os produtos acabados e semiacabados, os subprodutos e trabalhos 
em curso encontram-se valorizados ao custo médio de produção, que 
inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos 
gerais de fabrico (considerando as depreciações dos equipamentos 
produtivos calculada em função de níveis normais de utilização), o qual 
é inferior ao valor realizável líquido. Este corresponde ao preço de 
venda normal deduzido dos custos para completar a produção e dos 
custos de comercialização.

São registadas perdas por imparidade de existências, pela diferença 
entre o seu valor de custo e o respetivo valor de realização, no caso 
de este ser inferior ao custo.

2.13. Resultado das operações

O resultado das operações inclui a totalidade dos gastos e rendimentos 
das operações, quer sejam recorrentes ou não recorrentes, incluindo 
os gastos com reestruturações e os gastos e rendimentos associados 
a ativos operacionais (ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis). Inclui 
ainda, as mais ou menos-valias apuradas na venda de empresas 
incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral. Assim, 
excluem-se dos resultados operacionais os gastos líquidos de 
financiamento, os resultados apurados com associadas, com os outros 
investimentos financeiros e os impostos sobre o rendimento.    

2.14. Provisões

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação 
presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja 
provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de 
recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 
As provisões são revistas na data de cada demonstração da posição 
financeira consolidada e são ajustadas de modo a refletir a melhor 
estimativa a essa data.

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

Em particular são constituídas provisões para fazer face às obrigações 
contratuais de manter ou repor as infraestruturas, operadas ao abrigo 
dos contratos de concessão, a um nível de serviço específico, tendo 
por base os planos de intervenções programadas, nomeadamente, no 
que respeita a repavimentações. 

As obrigações presentes que resultem de contratos onerosos são 
registadas e mensuradas como provisão. Considera-se existir um 
contrato oneroso quando o Grupo é parte integrante das disposições 
de um acordo, cujo cumprimento tem associados gastos que não são 
possíveis evitar e que excedem os benefícios económicos derivados 
do mesmo.

As provisões para gastos de reestruturação são reconhecidas sempre 
que exista um plano formal e detalhado de reorganização e que o 
mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.

2.15. Instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando o Grupo se 
constitui parte na respetiva relação contratual.

Caixa e equivalentes
Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e equivalentes” correspondem 
aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários, depósitos a 
prazo e outras aplicações de tesouraria, que possam ser imediatamente 
mobilizáveis com insignificante risco de alteração de valor. 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa consolidada, a rubrica 
“Caixa e equivalentes” compreende também os descobertos bancários 
incluídos na rubrica “Empréstimos”, na demonstração da posição 
financeira consolidada. 

Contas a receber
As contas a receber não têm implícito juro e são apresentadas pelo 
respetivo valor nominal, deduzidas de perdas de realização estimadas.

Passivos financeiros e instrumentos de capital
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são 
classificados de acordo com a substância contratual, independentemente 
da forma legal que assumam. Os instrumentos de capital próprio são 
contratos que evidenciam um interesse residual nos ativos do Grupo, 
após dedução dos passivos.

Os instrumentos de capital próprio emitidos são registados pelo valor 
recebido, líquido de custos suportados com a sua emissão.

Empréstimos bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, 
líquido de despesas com a emissão desses empréstimos. Os encargos 
financeiros, calculados de acordo com a taxa de juro efetiva, incluindo 
prémios a pagar, são contabilizados de acordo com o princípio de 
especialização dos exercícios, sendo adicionados ao valor contabilístico 
do empréstimo caso não sejam liquidados durante o exercício.

Contas a pagar
As contas a pagar não vencem juros e são registadas pelo seu valor nominal.

Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura
O Grupo tem como política recorrer a instrumentos financeiros 
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derivados com o objetivo de efetuar a cobertura dos riscos 
financeiros a que se encontra exposto, decorrentes de variações 
nas taxas de juro. Neste sentido, o Grupo não recorre à contratação 
de instrumentos financeiros derivados com objetivos especulativos.

Os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respetivo 
justo valor. O método de reconhecimento depende da natureza e 
objetivo da sua contratação.

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

Contabilidade de cobertura

A possibilidade de designação de um instrumento financeiro derivado 
como sendo um instrumento de cobertura obedece às disposições 
da IFRS 9, nomeadamente, quanto à respetiva documentação e 
efetividade. Estão cumpridos os critérios de cobertura quando (i) 
existe uma relação económica entre o item coberto e o instrumento 
de cobertura, de acordo com a política definida pela Empresa, (ii) 
alterações de justo valor não resultam de alteração do risco de crédito 
e (iii) o rácio de cobertura do relacionamento é o mesmo que resulta 
da quantidade do item coberto que a Empresa cobre efetivamente 
e da quantidade do instrumento que a Empresa utiliza para cobrir 
essa quantidade do item.

As variações no justo valor dos instrumentos financeiros derivados 
designados como cobertura de cash-flow são registadas em 
“Resultados transitados e outras reservas” na sua componente 
eficaz e, em resultados financeiros na sua componente não eficaz. 
Os valores registados em “Resultados transitados e outras reservas” 
são transferidos para resultados financeiros no exercício em que o 
item coberto tem igualmente efeito em resultados.

A contabilização de cobertura é descontinuada quando o instrumento 
de cobertura atinge a maturidade, é vendido ou exercido, ou quando 
a relação de cobertura deixa de cumprir os requisitos exigidos na 
IFRS 9.

Instrumentos de negociação

Relativamente aos instrumentos financeiros derivados que, embora 
contratados com o objetivo de efetuar cobertura económica, de acordo 
com as políticas de gestão de risco do Grupo, não cumpram todas as 
disposições da IFRS 9 no que respeita à possibilidade de qualificação 
como contabilidade de cobertura, as respetivas variações no justo 
valor são registadas na demonstração dos resultados consolidados do 
exercício em que ocorrem.

Justo valor dos instrumentos financeiros

O justo valor dos ativos e passivos financeiros é determinado da 
seguinte forma, conforme definido no IFRS 13:

• O justo valor de ativos e passivos financeiros com condições 
padronizadas e transacionados em mercados ativos é determinado 
com referência aos valores de cotação (Nível 1);

• O justo valor de outros ativos e passivos financeiros (exceto 
instrumentos financeiros derivados) é determinado de acordo com 
modelos de avaliação geralmente aceites, com base em análise de 
cash-flows descontados, tendo em consideração preços observáveis 
em transações correntes no mercado (Nível 2);

• O justo valor de instrumentos financeiros derivados é determinado 
com referência a valores de cotação. No caso de não estarem 
disponíveis valores de cotação o justo valor é determinado com 
base em análise de cash-flows descontados, os quais incluem 
pressupostos não suportados em preços ou taxas observáveis no 
mercado (Nível 3).

Imparidade de ativos financeiros

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

No que respeita aos saldos de contas a receber, a Empresa aplica a 
abordagem simplificada permitida pela IFRS 9, de acordo com a qual 
as perdas de crédito estimadas são reconhecidas desde o 
reconhecimento inicial dos saldos a receber e por todo o período até 
à sua maturidade, considerando uma matriz de taxas de incumprimentos 
históricas para a maturidade dos saldos a receber.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade 
a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do 
ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo.

As perdas por imparidade são registadas em resultados no exercício 
em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante de perda por imparidade diminui 
e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um 
acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta 
deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até 
ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso 
a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas 
por imparidade é registada em resultados.

2.16. Capital social e ações próprias

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

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

As ações próprias são contabilizadas pelo seu valor de aquisição, se a 
compra for efetuada à vista, ou ao justo valor estimado se a compra 
for diferida, como um abatimento ao capital próprio. Os rendimentos 
ou gastos inerentes à alienação das ações próprias são registadas em 
“Resultados transitados e outras reservas”.
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2.17. Distribuição de dividendos

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

2.18. Responsabilidade com pensões

O Grupo assumiu o compromisso de conceder aos seus empregados, 
prestações pecuniárias a título de complementos de pensões de 
reforma, os quais configuram um plano de benefícios definidos, 
tendo sido constituídos para o efeito fundos de pensões autónomos.

A fim de estimar as suas responsabilidades pelo pagamento das 
referidas prestações, são obtidos periodicamente cálculos atuariais 
das responsabilidades determinadas de acordo com o Projected 
Unit Credit Method. As remensurações, resultantes (i) da diferença 
entre os pressupostos utilizados para o apuramento das 
responsabilidades com o plano e a evolução real das variáveis 
atuariais, (ii) de alterações efetuadas aos pressupostos e (iii) da 
diferença entre a rentabilidade esperada dos ativos do fundo e a 
sua rentabilidade real são registadas na demonstração dos 
resultados consolidados no exercício em que ocorrem.

As responsabilidades por pensões reconhecidas à data da demonstração 
da posição financeira consolidada representam o valor presente das 
obrigações por planos de benefícios definidos, ajustado de 
remensurações e deduzido do justo valor dos ativos líquidos do fundo 
de pensões.

As contribuições efetuadas pelo Grupo para planos de contribuição 
definida são registadas como gasto na data em que são devidos.  

2.19. Ativos e passivos contingentes

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

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

2.20. Rédito

O rédito corresponde ao justo valor do nominal recebido ou a receber 
de transações realizadas com clientes no decurso normal da atividade 
e é registado líquido de quaisquer impostos e descontos comerciais e 
financeiros atribuídos. Na determinação do valor do rédito, a Empresa 
avalia as obrigações de desempenho que assume e avalia o preço a 
afetar a cada uma, bem como a existência de preços variáveis que 
possam originar acertos futuros, para os quais efetua a sua melhor 
estimativa.

O rédito referente à prestação de serviços é reconhecido na 
demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do 
exercício, quando é transferido o controlo sobre o produto ou serviços 
para o cliente. 

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

2.21. Especialização de exercícios

Os dividendos de investimentos financeiros são reconhecidos como 
rendimentos no exercício em que são atribuídos.

Os juros e rendimentos financeiros são reconhecidos de acordo com 
o princípio da especialização dos exercícios e de acordo com a taxa de 
juro efetiva aplicável.

Os gastos e rendimentos são contabilizados no exercício a que dizem 
respeito, independentemente da data do seu pagamento ou 
recebimento. Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido 
são estimados.

Os gastos e os rendimentos imputáveis ao exercício corrente e cujas 
despesas e receitas apenas ocorrerão em exercícios futuros, bem 
como as despesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam 
a exercícios futuros e que serão imputadas aos resultados de cada 
um desses exercícios, pelo valor que lhes corresponde, são registados 
nas rubricas “Outros ativos correntes”, “Outros ativos não correntes”, 
“Outros passivos correntes e “Outros passivos não correntes”.

2.22. Impostos sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos 
resultados tributáveis das empresas incluídas na consolidação e 
considera a tributação diferida. O imposto sobre rendimento do 
exercício compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. 
Os impostos sobre o rendimento são registados na demonstração dos 
resultados e do outro rendimento integral, exceto quando estão 
relacionados com itens que sejam reconhecidos diretamente no capital 
próprio.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos 
resultados tributáveis (os quais podem diferir dos resultados 
contabilísticos) das empresas incluídas na consolidação, de acordo com 
as regras fiscais em vigor no local da sede de cada empresa do Grupo.
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Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os 
montantes dos ativos e dos passivos para efeitos de registo 
contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação, 
bem como os resultantes de benefícios fiscais obtidos e de diferenças 
temporárias entre o resultado fiscal e contabilístico.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e periodicamente 
avaliados utilizando-se as taxas de tributação que se espera estarem em 
vigor à data da reversão das diferenças temporárias.

São reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças 
temporárias tributáveis.

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

2.23. Julgamentos críticos/estimativas na aplicação das políticas 
contabilísticas 

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

Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em 
cada momento e nas ações que se planeiam realizar, sendo permanentemente 
revistas com base na informação disponível. Alterações nos factos e 
circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas, pelo que os 
resultados reais futuros poderão diferir daquelas estimativas.

As estimativas e pressupostos significativos formulados pelo Conselho 
de Administração na preparação destas demonstrações financeiras 
consolidadas incluem, nomeadamente, os pressupostos utilizados na 
avaliação de responsabilidades com pensões, impostos diferidos, vidas 
úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, análises da imparidade, justo 
valor de instrumentos financeiros derivados e provisões.

2.24. Eventos subsequentes

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

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

3. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS, ESTIMATIVAS E ERROS

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não ocorreram 
alterações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação 
da informação financeira relativa ao exercício de 2020 com impactos na 
posição financeira consolidada ou no resultado consolidado das 
operações, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios 
anteriores.



ANEXOS  |  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E ANEXOS

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
199

4. EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO

As empresas incluídas na consolidação, suas sedes sociais e proporção de capital detido em 31 de dezembro de 2021, são as seguintes:

Sede
Percentagem

efetiva Atividade

Brisa - Auto-Estradas de Portugal, S.A. (“Brisa”)

Brisa - Concessão Rodoviária, S.A. (“BCR”)

Via Verde Serviços, S.A. (“VVS”)

Brisa O&M, S.A. (“BOM”)

Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas 
Electrónicos de Cobrança, S.A. (“Via Verde Portugal”)

Brisa - Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. (“BCR SGPS”)

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

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

Via Verde Carsharing, S.A. (“VVCS”)

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

Via Oeste, SGPS, S.A. (“Via Oeste”)

Brisa Internacional, SGPS, S.A. (“Brisa Internacional”)

Brisa International, BV (“BIBV”)

A-to-Be USA LLC (“A-to-Be USA”)

Brisa Participações e Empreendimentos, Ltda. (“BPE”)

Brisa International Investments, BV (“BIIBV”)

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

Via Verde Connected Cars, S.A. (“VVCC”)

Brisa Roads Áreas de Serviço, S.A. (“BRAS”)

Brisa - Infraestruturas e Operação, S.A. (“BIO”)

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

Empresa mãe

70%

100%

100%

75%

70%

74%

83,21%

100%

35,70%

100%

100%

100%

83,21%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

Fornecimento de serviços de apoio logístico e de gestão  
administrativa e financeira

Construção, conservação e exploração de autoestradas

Conceção, comercialização e gestão de produtos e serviços  
na área da mobilidade

Gestão, operação e manutenção de infraestruturas  
rodoviárias e assistência móvel

Gestão de sistemas eletrónicos de cobrança

Gestão de participações sociais

Controlo técnico automóvel

Prestação de serviços ligados a novas tecnologias

Prestação de serviços de carsharing

Gestão, exploração, desenvolvimento comercial,  
manutenção e conservação de áreas de serviço

Gestão de participações sociais

Gestão de participações sociais

Gestão de participações sociais

Prestação de serviços ligados a novas tecnologias

Gestão de participações sociais

Gestão de participações sociais

Manuseamento, recolha e entrega de veículos automóveis

Prestação de serviços de telemática relacionados com o setor  
automóvel, bem como a atividade de mediação  de seguros

Prestação de serviços e de carácter administrativo  
respeitantes a subconcessões de áreas de serviço

Prestação de serviços de gestão e de caractér administrativo, respei-
tantes a sociedades concessionárias de infraestruturas rodoviárias

Gestão de projetos de engenharia e conservação de infraestruturas

Empresa

Cascais

Cascais

Cascais

Cascais

Cascais

Cascais

Paço de Arcos

Cascais

Cascais

Cascais

Cascais

Cascais

Amesterdão - Holanda

Illinois - EUA

São Paulo - Brasil

Amesterdão - Holanda

Cascais

Cascais

Cascais

Cascais

Cascais

Estas empresas foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação 
integral.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram adquiridas 150 000 ações 
da participada VVP, representativas de 15% da participação. Decorrente desta 
aquisição foi ainda registado no capital próprio o montante de 10 479 milhares 
de Euros correspondente à diferença entre o valor pago e a correspondente 
proporção no capital próprio da VVP, considerando a existência de controlo sobre 
esta subsidiária.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi ainda constituída a participada 
BIO, sendo esta detida a 100% pela Brisa.

5. SEGMENTOS OPERACIONAIS

A identificação dos segmentos operacionais do Grupo é efetuada pelo Conselho 
de Administração. 

Em 31 de dezembro de 2021, o Grupo encontrava-se organizado de acordo com 
os seguintes segmentos operacionais:

• Concessões de autoestradas;

• Concessões de áreas de serviço;

• Tecnologias para a mobilidade;

• Serviços e pagamentos de mobilidade;

• Serviços de inspeção automóvel;

• Outros.

Concessões de autoestradas

O segmento de concessões de autoestradas inclui, para além da gestão das 
concessões de autoestradas propriamente ditas, todos os serviços de suporte à 
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infraestrutura rodoviária, como sejam os serviços de operação e manutenção, 
assistência e desempanagem móvel e gestão de projetos de engenharia e exploração 
indireta dos postos de combustível.

Concessões de áreas de serviço

O segmento inclui a exploração de subconcessões de áreas de serviço (AS), tendo sob 
sua responsabilidade a exploração direta das áreas de restauração, bem como a 
operação e manutenção do perímetro circundante às AS. As atividades deste segmento 
têm como objetivo último melhorar a experiência do utilizador em autoestrada 
concretizado no novo conceito de restauração e de serviços.

Tecnologias para a mobilidade 

Este segmento inclui o desenvolvimento e fornecimento de soluções tecnológicas 
associadas à mobilidade.

Serviços e pagamentos de mobilidade

Inclui-se no segmento de serviços e pagamentos de mobilidade a gestão e cobrança 
eletrónica de serviços em autoestradas e outras infraestruturas rodoviárias assim como 
a gestão de produtos e serviços desenvolvidos com enfoque na melhoria da experiência 
do cliente.

Serviços automóvel 

Este segmento inclui a prestação de serviços relacionados com o sector automóvel, 
nomeadamente inspeção automóvel incluindo o estudo, gestão e exploração do 
controlo técnico automóvel, bem como outras atividades diretamente relacionadas.

Outros

Este segmento inclui serviços de apoio logístico e de gestão administrativa e financeira.

Os resultados de cada segmento (após a eliminação de transações intrasegmento), 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram os seguintes:
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Vendas de mercadorias e produtos - clientes externos 

Custo das vendas - externos

Custos e perdas financeiros - externos

Prestações de serviços - clientes externos

Fornecimentos e serviços externos - fornecedores externos

Proveitos e ganhos financeiros - externos

Reversão de ajustamentos

Ajustamentos

Outros proveitos operacionais - clientes externos

Custos com o pessoal

Resultados relativos a investimentos

Interesses que não controlam

Rédito associado a serviço de construção

Outros custos operacionais - externos

Encargos associado a serviço de construção

Total de proveitos operacionais

Total de custos operacionais

Resultado operacional

Resultado antes de impostos

Resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital

Vendas de mercadorias e produtos - inter-segmentos

Custo das vendas - inter-segmentos

Custos e perdas financeiros - inter-segmentos

Outros proveitos operacionais - inter-segmentos

Amortizações e depreciações

Prestações de serviços - inter-segmentos

Fornecimentos e serviços externos - inter-segmentos

Proveitos e ganhos financeiros - inter-segmentos

Impostos sobre o rendimento

Reversão de provisões

Provisões 

Outros custos operacionais - inter-segmentos

Proveitos operacionais:

Custos operacionais:

2021

   24 097

(   7 550)

(   47 978)

   687 338

(   70 061)

   1 965

    305

(   1 314)

   9 527

(   98 446)

28 389

(   57 098)

   14 950

(   12 725)

(   14 950)

   738 663

(   367 859)

(   17 624)

   370 804

353 180

190 601

-

-

-

-

(   121 414)

-

-

-

(   105 481)

   2 446

(   41 399)

-

Concessões de  
autoestradas

-

(    5)

(   46 403)

   582 399

(   27 334)

    2

    269

(   1 223)

   7 063

(   45 521)

    127

(   55 089)

   14 950

(   1 583)

(   14 950)

   769 587

(   396 973)

(   46 274)

   372 614

   326 340

   173 848

-

-

-

    562

(   105 764)

   161 937

(   163 161)

-

(   97 403)

   2 407

(   37 427)

(    5)

   20 460

(   5 948)

(    5)

   1 215

(   4 106)

-

-

-

   1 055

(   6 421)

    1

    662

-

(    109)

-

   21 519

(   22 751)

(    4)

(   1 232)

(   1 236)

(    365)

    1

-

-

    3

(   1 738)

(   1 215)

(   4 421)

-

    209

-

-

(    8)

Concessões de  
áreas de serviço

   2 143

(   1 261)

(    185)

   6 848

(   7 111)

    6

    3

(    22)

    43

(   6 694)

-

    917

-

(    1)

-

   15 036

(   22 945)

(    130)

(   7 909)

(   8 039)

(   4 541)

    246

(    216)

    49

-

(   4 030)

   5 753

(   2 976)

-

   2 581

-

(    634)

-

Tecnologias para  
a mobilidade

-

-

(    435)

   35 150

(   4 114)

-

    30

(    30)

    70

(   10 469)

    76

(   1 908)

-

(   5 886)

-

   35 607

(   25 552)

(    359)

   10 055

   9 696

   5 450

-

-

-

-

(   3 552)

    356

(   1 299)

-

(   2 338)

    1

(    202)

-

Serviços de 
inspeção automóvel

-

-

(    916)

   37 105

(   13 548)

   1 956

    2

(    15)

    937

(   21 697)

28 185

    3

-

(   5 097)

-

   40 232

(   46 305)

29 225

(   6 073)

23 152

15 308

-

-

(   2 789)

    606

(   2 903)

   1 582

(    313)

   2 789

(   7 847)

-

(   2 732)

-

Outros

   24 097

(   7 550)

(   47 978)

   687 338

(   70 061)

   1 965

    305

(   1 314)

   9 527

(   98 667)

28 389

(   57 098)

   14 950

(   12 725)

(   14 950)

   927 141

(   556 386)

(   17 575)

   370 755

353 180

190 601

    250

(    216)

(   2 740)

   1 171

(   121 414)

   187 057

(   188 077)

   2 789

(   105 481)

   2 446

(   41 399)

(    13)

Total dos 
segmentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    221

-

-

-

-

-

(   188 478)

   188 527

(    49)

    49

-

-

(    250)

    216

   2 740

(   1 171)

-

(   187 057)

   188 077

(   2 789)

-

-

-

    13

Eliminações
Total 

consolidado

   1 494

(    336)

(    34)

   24 621

(   13 848)

    1

    1

(    24)

    359

(   7 865)

-

(   1 683)

-

(    49)

-

   45 160

(   41 860)

(    33)

   3 300

   3 267

    901

    3

-

-

-

(   3 427)

   18 644

(   15 907)

-

(    683)

    38

(    404)

-

Serviços e pagamentos 
de mobilidade
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Vendas de mercadorias e produtos - clientes externos 

Custo das vendas - externos

Custos e perdas financeiros - externos

Prestações de serviços - clientes externos

Fornecimentos e serviços externos - fornecedores externos

Proveitos e ganhos financeiros - externos

Reversão de ajustamentos

Ajustamentos

Outros proveitos operacionais - clientes externos

Custos com o pessoal

Resultados relativos a investimentos

Interesses que não controlam

Rédito associado a serviço de construção

Outros custos operacionais - externos

Encargos associado a serviço de construção

Total de proveitos operacionais

Total de custos operacionais

Resultado operacional

Resultado antes de impostos

Resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital

Vendas de mercadorias e produtos - inter-segmentos

Custo das vendas - inter-segmentos

Custos e perdas financeiros - inter-segmentos

Outros proveitos operacionais - inter-segmentos

Amortizações e depreciações

Prestações de serviços - inter-segmentos

Fornecimentos e serviços externos - inter-segmentos

Proveitos e ganhos financeiros - inter-segmentos

Impostos sobre o rendimento

Reversão de provisões

Provisões 

Outros custos operacionais - inter-segmentos

Proveitos operacionais:

Custos operacionais:

2020

   20 155

(   6 460)

(   56 041)

   589 306

(   68 589)

   2 258

    197

(   1 718)

   14 685

(   106 149)

    811

(   35 759)

   15 466

(   8 796)

(   15 466)

   647 006

(   384 219)

(   52 972)

   262 787

   209 815

   126 015

-

-

-

-

(   111 622)

-

-

-

(   48 041)

   7 197

(   65 419)

-

Concessões de  
autoestradas

-

    10

(   54 311)

   497 602

(   23 869)

    1

    115

(   1 612)

   6 915

(   46 603)

    80

(   37 390)

   15 466

(   2 033)

(   15 466)

   682 573

(   394 261)

(   54 230)

   288 312

   234 082

   126 702

-

-

-

    576

(   96 152)

   156 471

(   162 762)

-

(   69 990)

   5 428

(   45 772)

(    2)

   16 739

(   5 379)

(    4)

   12 993

(   4 512)

-

-

-

    415

(   7 965)

-

   3 506

-

(    303)

-

   17 156

(   23 939)

(    4)

(   6 783)

(   6 787)

(   1 944)

-

-

-

    2

(   1 574)

(   12 993)

(   4 206)

-

   1 337

-

-

-

Concessões de  
áreas de serviço

   1 040

(    368)

(    189)

   5 278

(   6 102)

    1

    1

(    12)

    105

(   6 080)

-

    972

-

(    71)

-

   12 479

(   19 877)

(    188)

(   7 398)

(   7 586)

(   4 966)

    32

(    59)

-

-

(   4 209)

   5 750

(   2 900)

-

   1 648

    273

(    76)

-

Tecnologias para  
a mobilidade

-

-

(    447)

   33 012

(   4 179)

(    1)

    78

(    42)

    60

(   10 565)

    126

(   1 543)

-

(   5 619)

-

   33 469

(   25 334)

(    322)

   8 135

   7 813

   4 379

-

-

-

    1

(   3 535)

    318

(   1 299)

-

(   1 891)

-

(    94)

(    1)

Serviços de 
inspeção automóvel

-

-

(   1 047)

   18 325

(   15 560)

   2 253

    3

(    20)

   6 693

(   26 584)

    605

    2

-

(    646)

-

   43 689

(   65 352)

   1 811

(   21 663)

(   19 852)

   1 701

-

-

(   3 213)

    526

(   2 994)

   18 142

(    659)

   3 213

   21 551

-

(   18 889)

-

Outros

   20 155

(   6 460)

(   56 041)

   589 306

(   68 589)

   2 258

    197

(   1 718)

   14 685

(   106 180)

    811

(   35 759)

   15 466

(   8 796)

(   15 466)

   832 732

(   569 945)

(   52 972)

   262 787

   209 815

   126 015

35

(    59)

(   3 213)

   1 120

(   111 622)

   184 571

(   185 633)

   3 213

(   48 041)

   7 197

(   65 419)

(    3)

Total dos 
segmentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    31

-

-

-

-

-

(   185 726)

   185 726

-

-

-

-

(    35)

    59

   3 213

(   1 120)

-

(   184 571)

   185 633

(   3 213)

-

-

-

3

Eliminações
Total 

consolidado

   2 376

(    723)

(    43)

   22 096

(   14 367)

    4

-

(    32)

    497

(   8 383)

-

(   1 306)

-

(    124)

-

   43 366

(   41 182)

(    39)

   2 184

   2 145

    143

    3

-

-

    15

(   3 158)

   16 883

(   13 807)

-

(    696)

   1 496

(    588)

-

Serviços e pagamentos 
de mobilidade
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As políticas contabilísticas nos diversos segmentos são consistentes 
com as políticas do Grupo.

Os ativos e passivos dos segmentos e a respetiva reconciliação com o 
total consolidado, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, eram como segue:

  2 423 219

  2 162 417

   20 994

   15 936

   32 664

   19 221

   63 172

   38 405

  2 744 411

   11 281

   5 079

   193 081

   140 752

   110 381

  2 854 792

  2 381 810

  2 412 042

  2 156 710

   24 565

   13 824

   35 840

   20 575

   60 107

   33 683

  2 682 274

   10 024

   5 052

   139 696

   116 467

126 189

2 808 463

  2 346 311

Concessões de áreas de serviço

Concessões de áreas de serviço

Serviços e pagamentos de mobilidade

Serviços e pagamentos de mobilidade

Outros

Outros

Ativos não alocados

Ativos consolidados

Total de passivos

Concessões de autoestradas

Concessões de autoestradas

Tecnologias para a mobilidade

Tecnologias para a mobilidade

Serviços de inspeção automóvel

Serviços de inspeção automóvel

Total de ativos dos segmentos

20202021Ativo

Passivo

   20 155

   475 027

   1 572

    197

   14 422

   33 005

   1 135

   7 197

   6 325

   30 287

   11 978

   5 611

   4 221

   2 875

   589 306

   14 685

   7 394

   17 533

   15 466

   647 006

   24 097

   548 752

   1 572

    305

   13 290

   35 135

    691

   2 446

   7 983

   43 348

   7 264

   9 693

   687 338

   9 527

   2 751

   20 610

   3 457

   5 070

   14 950

   738 663

Prestações de serviços:

Outros proveitos operacionais:

Reversão de amortizações, depreciações, ajustamentos e provisões:

Inspeções automóveis

Indemnizações recebidas em obras

Provisões (Nota 31)

Outras prestações de serviços

Áreas de serviço

Gestão de equipamentos eletrónicos

Gestão de projetos de engenharia

Rédito associado a serviço de construção (b)

Vendas de mercadorias

Portagens

Compensação por perdas de exploração (Nota 33 e 34)

Perdas por imparidade em contas a receber (Nota 30)

Cobranças eletrónicas

Operação e manutenção

Outros (a)

Aluguer de identificadores

20202021

• O goodwill é alocado aos respetivos segmentos e corresponde 
a 23 203 milhares de Euros alocados ao segmento operacional 
“Serviços de inspeção automóvel”, 2 264 milhares de Euros 
alocados ao segmento operacional “Concessões de autoestradas” 
e 601 milhares de Euros alocados ao segmento operacional 
“Tecnologias para a mobilidade” (Nota 19);

• Todos os passivos são alocados aos segmentos relatáveis.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as variações 
dos ativos não correntes de cada um dos segmentos foram conforme 
segue: 

6. PROVEITOS OPERACIONAIS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os proveitos 
operacionais tinham a seguinte composição:

(   64 532)

(    299)

(    97)

   3 150

(   49 721)

   1 988

   10 069

(   13 087)

(   62 808)

(   83 811)

(    379)

(    127)

(   1 852)

(   101 837)

(   1 310)

(   14 358)

15 808

(   86 029)

Concessões de áreas de serviço

Serviços e pagamentos de mobilidade

Outros

Ativos não alocados

Ativos consolidados

Concessões de autoestradas

Tecnologias para a mobilidade

Serviços de inspeção automóvel

Total de ativos dos segmentos

20202021

Variações nos 
ativos não correntes

(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi revertida a 
especialização realizada no exercício findo em 2019, no montante 
de 5 843 milhares de euros, respeitantes ao desconto previsto nos 
serviços de operação e manutenção prestados à AEDL – Auto-
Estradas do Douro Litoral, S.A. (“AEDL”), referentes ao segundo 
semestre do ano de 2019. Este desconto fazia parte de uma projetada 
alteração ao Contrato de Operação e Manutenção celebrado com a 
AEDL, que não veio a ser aprovada pelo Concedente.

Com o objetivo de monitorar o desempenho de cada segmento e a 
alocação de recursos entre os mesmos:

• Todos os ativos são alocados a segmentos relatáveis exceto 
investimentos em associadas e outros investimentos;
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(b) No âmbito dos contratos de concessão enquadráveis na IFRIC 12, 
a atividade de construção é subcontratada externamente a entidades 
especializadas. Por conseguinte, o Grupo 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.

7. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os fornecimentos e serviços externos dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

8. LOCAÇÕES OPERACIONAIS DE BAIXO VALOR
 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram 
reconhecidos gastos de 732 milhares de Euros e de 1 361 milhares de 
Euros, respetivamente, relativos a rendas de contratos de locação 
operacional de baixo valor.

As rendas vincendas de contratos de locação operacional em vigor em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 apresentavam as seguintes maturidades:

   11 767

(   40 741)

(    16)

   16 786

(   15 284)

   3 805

   2 045

   5 464

   2 424

   1 361

   1 722

   3 236

   2 388

   4 666

   2 927

   2 012

   2 787

   1 804

   3 395

   68 589

(   56 041)

   14 525

(   32 725)

(    15)

   15 416

(   15 238)

   4 915

   1 466

   4 469

   2 360

    732

   1 392

   3 075

   2 639

6 513

   3 826

   2 581

   1 935

   2 627

   1 589

70 060

(   47 978)

Trabalhos especializados:

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Apoio jurídico e fiscal

Materiais e serviços de consumo operacional

Publicidade e propaganda

Rendas e alugueres

Serviços de cobrança eletrónica

Comunicações

Subcontratação

Seguros

Limpeza, higiene e conforto

Conservação e reparação

Juros suportados

Assistência técnica e administrativa

Outros (a)

Outros

Estudos e pareceres

Eletricidade

Combustíveis

Outros

2020

2020

2021

2021

    190

    92

    59

    1

    342

-

    42

    7

    5

    54

2022

2024 e seguintes

2021

2023

20202021Ano

   62 223

    355

   7 577

   1 279

   16 171

   18 544

   106 149

   62 059

    429

   5 961

   1 033

   16 432

   12 532

   98 446

Prémios

Benefícios definidos (Nota 37)

Benefícios de reforma:

Remunerações

Contribuição definida (Nota 37)

Encargos sobre remunerações

Outros

20202021

9. CUSTOS COM O PESSOAL

Os custos com o pessoal dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

10. RESULTADOS FINANCEIROS

Os custos e perdas financeiros dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

(a) Esta rubrica inclui os montantes de 6 795 milhares de Euros e 6 759 
milhares de Euros (Nota 31), decorrentes da atualização financeira 
da provisão para reposição de infraestruturas realizada nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, respetivamente, e os 
custos com serviços bancários e encargos de montagem de 
financiamentos, os quais fazem parte integrante do custo efetivo dos 
financiamentos.

Os proveitos e ganhos financeiros dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

(a) A diminuição decorre, essencialmente, da redução das taxas de juro.

   2 223

    32

    3

   2 258

   1 947

    14

    4

   1 965

Diferenças de câmbio favoráveis

Juros suportados

Outros (a)

20202021
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Os resultados relativos a investimentos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tinham a seguinte composição:

(a) Na Empresa AEBT entrou em vigor o Acordo de Aditamento ao Contrato de Subconcessão do Baixo Tejo e o NCB, assinados entre a AEBT 
e a IP no dia 4 de junho de 2021 de forma a conferir novamente à AEBT um enquadramento contratual reequilibrado.

Ganhos em empresas associadas (Nota 17):

Perdas em empresas e associadas (Nota 17):

Ganhos com rendimentos de participações:

Perdas com alienação de investimentos:

Perdas com outros investimentos (Nota 30):

Reversão de perdas de imparidade com outros investimentos (Nota 30):

TIICC, S. à r.l. (“TIICC”)

Auto-Estradas do Atlântico - Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A. (“AEA”)

EFAHB - Operação e Manutenção, A.C.E. (“EFAHB”)

Geira, S.A. (“Geira”)

Auto-Estradas do Atlântico - Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A. (“AEA”)

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

Transport Infrastructure Investment Company SCA (“SICAR”)

AELO - Suto-Estradas do Litoral Oeste, S.A. (“AELO”)

ELOS O&M

Iberis Bluetech Fund, FCR, EuVECA (“Fundo Bluetech”)

BlueCrow Innovation Fund II, FCR (“Fundo BlueCrow”)

Transport Infrastructure Investment Company SCA (“SICAR”)

Transport Infrastructure S. à r.l. (“Transport”)

Iberis Bluetech Fund, FCR, EuVECA (“Fundo Bluetech”)

Transport Infrastructure S. à r.l. (“Transport”)

Controlauto Açores, Lda. (“Controlauto Açores”) 

   7 888

(   9 828)

   2 754

    811

26 901

(    2)

   1 388

28 388

    131

(   8 860)

   2 678

(    7)

(    13)

    17

   7 501

(    968)

    62

-

-

    14

-

    127

    117

    12

   16 990

-

   1 361

-

-

    101

773

-

    18

   6 628

2 337

(    2)

    9

    76

    97

-

20202021

11. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

A Brisa e as suas participadas sedeadas em Portugal encontram-se sujeitas 
a 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€

A Empresa é tributada em sede de IRC ao abrigo do Regime Especial de 
Tributação dos Grupos de Sociedades (“RETGS”), integrada num grupo em 
que é a sociedade dominante e que inclui ainda as subsidiárias BGI, BOM, 
AtoBe, Brisa Internacional, Via Oeste, VVS, Via Verde Carsharing, S.A. (“VVCS”), 
ASIRB, Via Verde Connected Cars, S.A. (“VVCC”). Decorrente da transmissão, 
a favor dos credores, da totalidade das ações representativas do capital social 
da AEDL, concretizado a 25 de fevereiro de 2021, a AEDL deixou de integrar 
o perímetro do RETGS com efeitos no período fiscal de 2021.

Este regime consiste na soma algébrica dos resultados tributáveis de todas 
as empresas incluídas no perímetro de tributação, aos quais será aplicável 
a taxa de IRC, acrescida da respetiva Derrama.

De acordo com a legislação em vigor em Portugal, 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 2018 a 
2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes 
de revisões/inspeções fiscais àquelas declarações de impostos não terão 
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um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2021.

Os prejuízos fiscais reportáveis (“PFR”) apurados no âmbito do RETGS 
e o respetivo prazo de dedução são como segue:

Nos períodos de dedução dos prejuízos fiscais do exercício de 2019 já 
se encontra refletida a suspensão da contagem do prazo de reporte 
por 2 anos, bem como o alargamento do prazo de reporte dos prejuízos 
fiscais de 2020 de 5 anos para 12 anos, previsto na Lei n.º 27-A/2021, 
de 24 de julho (Orçamento Suplementar de 2020).

A dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação está 
limitada a 70% do respetivo lucro tributável, podendo ir até 80% do 
respetivo lucro tributável, desde que o montante a deduzir 
adicionalmente aos 70% seja justificado por prejuízos apurados em 
2020 ou 2021, previsto na Lei n.º 27-A/2021, de 24 de julho (Orçamento 
Suplementar de 2020).

No âmbito das inspeções regulares desenvolvidas pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira (“AT”), foram efetuadas correções à matéria 
coletável e ao imposto, comem particular no que respeita ao reflexo 
na determinação da matéria coletável e do imposto devido pelada 
atividade desenvolvida no âmbito do contrato de concessão.

O Conselho de Administração, fundado em pareceres técnicos de 
consultores externos e jurisconsultos de reconhecida competência e 
saber técnico, entende que tais correções não têm fundamento. Neste 
contexto, o Conselho de Administração tem utilizado instrumentos à 
sua disposição para defender as suas posições, na convicção da bondade 
dos seus argumentos e num desfecho favorável de todos os diferendos 
existentes com a AT.

   8 833

   23 960

    12

    72019

2020

Prejuízos
fiscais

Períodos de
dedução

Período de 
tributação

Com referência às correções que a AT fez aos exercícios de 2003 a 
2008, decorrentes do não reconhecimento dos prejuízos fiscais gerados 
no âmbito da separação de coletas, a Brisa havia apresentado as 
respetivas impugnações judiciais.

A 1ª instância mostrou-se dividida, com algumas das impugnações a 
ser deferidas e outras indeferidas, por sentenças de sentidos divergentes 
proferidas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. Já em 2021, 
a Brisa foi notificada de três Acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal 
Administrativo no sentido da improcedência das impugnações judiciais 
relativas aos exercícios de 2003, 2006 e 2008, que o Conselho de 
Administração entendeu que se fundamentavam numa interpretação 
e aplicação das normas violadoras da Constituição, pelo que foram 
interpostos recursos para o Tribunal Constitucional no sentido de ver 
declarada a respetiva inconstitucionalidade. A admissão destes 
recursos, foi entretanto recusada, para os três exercícios. Também em 
2021 a Brisa foi notificada de Acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo Sul no sentido da improcedência da impugnação judicial 
relativa ao exercício de 2010. Por o Conselho de Administração entender 
existirem incertezas e divergências na aplicação das normas que 
levaram às correções da matéria coletável, cuja clarificação e 
uniformização entendeu ser essencial, foi requerida a admissão de 
recurso especial de Revista para o Supremo Tribunal Administrativo, 
entretanto indeferida.

A AT também efetuou correções aos exercícios de 2007, 2008, 2009 
e 2010, decorrentes da operação de titularização de créditos futuros, 
realizada em 19 de dezembro de 2007, no montante de 400 000 
milhares de Euros,  por considerar que a mesma não era enquadrável 
no regime jurídico da titularização de créditos, estabelecido no Decreto-
Lei n.º 453/99, de 5 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 82/02 
de 5 de abril, e, como tal, não aplicável o regime fiscal previsto no 
Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de agosto, ambos alterados pelo 
Decreto-Lei n.º 303/2003 de 5 de dezembro.

Em face do exposto, a AT considerou que:

• O montante de 400 000 milhares de Euros recebido no âmbito 
da referida operação foi indevidamente acrescido ao lucro 
tributável do exercício de 2007;

• Os rendimentos correspondentes às prestações de serviços das 
quais derivam os créditos futuros cedidos são imputáveis, fiscal 
e contabilisticamente aos períodos de tributação em que venham 
a ser gerados; 

• Foi deduzido, indevidamente, à coleta do IRC do exercício de 2007 
um montante de, aproximadamente, 100 000 milhares de Euros, 
relativo ao benefício fiscal enquadrável no Decreto-Lei n.º 287/99, 
passível de ser utilizado até esse mesmo período;

• No apuramento dos lucros tributáveis de cada um dos exercícios 
de 2008 a 2010 foram incorretamente deduzidos, por ano, um 
montante de 80 000 milhares de Euros.

As correções ao lucro tributável mencionadas resultaram em 
processos de execução fiscal, os quais estão suspensos até que os 
processos de impugnação sejam findos. Para a suspensão dos 
processos de execução fiscal referentes aos períodos de tributação 
de 2008 e 2009 foram apresentadas garantias bancárias no montante 
de 64 129 milhares de Euros (Nota 36).

Adicionalmente, para a suspensão do processo de execução fiscal 
referente ao período de tributação de 2010, foi constituído penhor 
sobre 24 618 ações da participada BOM, no valor de 191 637 milhares 
de Euros. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
o referido processo foi decidido de forma parcialmente favorável à 
Brisa, tendo o processo de execução fiscal sido reduzido para 28 829 
milhares de Euros. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, a Brisa foi notificada da decisão favorável para redução da 
garantia prestada sob a forma de penhor, tendo sido autorizada a 
redução do penhor para o montante de 33 479 milhares de Euros, 
correspondentes a 8 402 ações da BOM (Nota 36), sendo esse o valor 
garantido a 31 de dezembro de 2021.
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Com referência ao período de tributação de 2011 e 2012, a AT efetuou 
a mesma correção ao lucro tributável (titularização de créditos futuros), 
mas na esfera da BCR, uma vez que a operação de titularização de 
créditos foi transferida para a BCR, incorporada nos ativos e passivos 
afetos à Concessão Brisa.

No âmbito do RETGS, as liquidações adicionais de IRC referentes aos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 foram emitidas 
em nome da Brisa (entidade dominante), tendo a respetiva execução 
fiscal sido suspensa através de fiança da BCR, nos montantes de 30 
948 milhares de Euros e 11 941 milhares de Euros (após redução 
ocorrida no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2018) 
(Nota 36), respetivamente.

É entendimento do Conselho de Administração da Brisa, 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. A Brisa está a utilizar e 
utilizará todos os instrumentos de defesa que tem à sua disposição, 
como contribuinte, para fazer valer categoricamente o tratamento 
dado a estas operações sob todas as perspetivas. 

No que diz respeito aos processos relativos à separação de coletas, 
acima referidos, o Conselho de Administração da Brisa considera que 
o facto de o Supremo Tribunal Administrativo (“STA”) ter proferido 
quatro acórdãos desfavoráveis reduz consideravelmente as perspetivas 
de sucesso integral que antes existiam. Face ao exposto, a 31 de 
dezembro de 2021, foi reforçada em 1 068 milhares de Euros a provisão 
constituída a 31 de dezembro de 2020, correspondente aos juros 
decorridos, para o montante de 60 035 milhares de Euros (Nota 31).

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 eram como segue:

A reconciliação do resultado antes de impostos com o imposto do 
exercício, era como segue:

(   55 673)

   126 015

  552 647 386

0,228 

   67 004

(    154)

   11 177

(   58 717)

190 601

  552 647 386

0,345

   93 655

(    205)

   34 733

Pagamento por conta

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

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

Resultado líquido por ação básico e diluído  
(em Euros)

Estimativa de imposto

IRC:

Retenções na fonte

2020

2020

2021

2021

Passivos por imposto corrente:

   65 031

(   15 793)

(   1 197)

   48 041

   93 676

   11 086

    719

   105 481

Impostos diferidos (Nota 20)

Imposto corrente

Imposto sobre resultados de exercícios anteriores

20202021

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

   209 815

   6 836

   44 061

    269

    117

-

(    658)

   3 877

(   1 197)

-

    34

   1 726

   18 947

(   15 793)

-

(   9 107)

(    18)

    608

(   1 661)

   48 041

353 168

74 168

    614

(   3 099)

(    67)

76 132

   4 362

    719

(    127)

(    81)

    267

   27 014

   11 086

(    12)

(   82 343)

-

(   3 625)

-

    473

   105 481

Imposto esperado (taxa de 21%)

Perdas por imparidade

Benefícios Fiscais

Diferenças entre individual e consolidado

Derrama

Imposto sobre o resultado de exercícios anteriores

Resultados relativos a investimentos

Efeito de adoção da IFRS 9

Poupança fiscal RETGS

Mais/Menos-valias

Tributação autónoma

Resultado antes de impostos

Provisões

Fundo de pensões

Instrumentos financeiros derivados

Outros

Prejuízos fiscais

Derrama estadual

(Constituição)/reversão de impostos diferidos (Nota 20)

Imposto sobre o rendimento

20202021

12. RESULTADO POR AÇÃO

O resultado por ação, básico e diluído, dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 foi calculado tendo em consideração os 
seguintes montantes:

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não existiram efeitos diluidores, 
pelo que os resultados por ação básico e diluído são idênticos.

O número médio ponderado de ações está deduzido das ações próprias 
detidas pela Empresa.
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13. DIVIDENDOS E APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Nas Assembleias Gerais de Acionistas realizadas em 6 de maio de 2021 e 6 de maio de 2020 foi deliberado o pagamento de dividendos de 
0,228 Euros por ação e 0,117 Euros por ação, nos montantes de 126 004 milhares de Euros e 64 660 milhares de Euros, respetivamente, 
referente ao resultado líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Naquelas Assembleias Gerais de Acionistas foi ainda 
deliberada a transferência para reservas livres do remanescente do respetivo resultado líquido do exercício.

Na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 2 de dezembro de 2021 foi deliberado o pagamento a título de dividendos de 0,118 Euros 
por ação, no montante de 65 212 milhares de Euros, referente a resultados transitados.

14. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 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:

Efeito da conversão cambial

Efeito da conversão cambial

Transferências

Alienações

Alienações

Saldo inicial

Saldo inicial

Adições

Reforços

Saldo final

Valor líquido

Saldo final

Abates

Abates

   13 930

   13 930

-

   13 930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terrenos
e recursos

naturais

   45 513

   13 902

   31 611

   44 364

   29 626

-

-

    975

   1 985

-

-

-

-

    174

Edifícios 
e outras 

construções

   181 694

   17 435

   164 259

   177 495

   159 051

    3

    1

   2 023

   6 260

(    154)

(    86)

(   1 008)

(    967)

       3 335

Equipamento
básico

   5 829

   2 262

   3 567

   5 111

   3 233

-

-

   1 449

    764

(    727)

(    426)

(    4)

(    4)

-

Equipamento
de transporte

   37 155

   2 340

   34 815

   36 617

   34 124

    2

    1

   1 014

   1 149

(    116)

(    97)

(    362)

(    362)

-

Equipamento
administrativo

    433

    60

    373

    394

    367

-

-

    54

    21

(    6)

(    6)

(    9)

(    9)

-

Ferramentas
e utensílios

   6 098

   6 098

-

       3 853

-

-

-

   3 354

-

-

-

(    1)

-

(   1 108)

Ativos fixos
em curso

    475

    475

-

    679

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(    204)

Adiantamentos  
por conta de ativos 

fixos tangíveis

   291 127

   56 502

   234 625

282 443

   226 401

    5

    2

   8 869

   10 179

(   1 003)

(    615)

(   1 384)

(   1 342)

   2 197

TotalAtivo bruto:

Depreciações e perdas por imparidades acumuladas:

2021
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Efeito da conversão cambial

Efeito da conversão cambial

Transferências

Alienações

Alienações

Saldo inicial

Saldo inicial

Adições

Reforços

Saldo final

Valor líquido

Saldo final

Abates

Abates

   13 930

   13 930

-

   13 930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terrenos
e recursos

naturais

   44 364

   14 738

   29 626

   41 999

   28 012

-

-

   1 847

   1 833

(    219)

(    219)

-

-

    737

Edifícios 
e outras 

construções

   177 495

   18 444

   159 051

   171 621

   154 871

-

-

   5 303

   5 904

(    357)

(    319)

(   1 439)

(   1 405)

   2 367

Equipamento
básico

   5 111

   1 878

   3 233

   5 482

   3 488

-

-

   1 199

    758

(   1 570)

(   1 013)

-

-

-

Equipamento
de transporte

   36 617

   2 493

   34 124

   35 339

   33 391

(    2)

(    1)

   1 597

   1 048

(    43)

(    40)

(    274)

(    274)

-

Equipamento
administrativo

    394

    27

    367

    391

    348

-

-

    7

    23

(    4)

(    4)

-

-

-

Ferramentas
e utensílios

   3 853

   3 853

-

   3 606

-

-

-

   2 532

-

-

-

-

-

(   2 285)

Ativos fixos
em curso

    679

    679

-

    32

-

-

-

16

-

-

-

-

-

    631

Adiantamentos  
por conta de ativos 

fixos tangíveis

   282 443

   56 042

   226 401

   272 400

   220 110

   (    2)

(    1)

   12 501

   9 566

(   2 193)

(   1 595)

(   1 713)

(   1 679)

   1 450

TotalAtivo bruto:

Depreciações e perdas por imparidades acumuladas:

2020

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de equipamento básico inclui os montantes líquidos de 8 930 milhares 
de Euros e 8 726 milhares de Euros, respetivamente, referentes a bens diretamente relacionados com a atividade desenvolvida ao abrigo de 
contratos de concessão, os quais no final dos mesmos revertem para o concedente sem qualquer compensação.

15. ATIVOS SOB DIREITO DE USO

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 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:

   22 756

   16 223

   4 332

   2 016

   4 921

   3 940

   2 312

   1 170

    517

    636

    220

    116

   28 194

   20 799

   6 864

   3 302

(    124)

   6 559

   2 483

   2 332

-

-

-

-

   1 975

   1 429

   1 446

   1 379

(    421)

(    445)

(    274)

(    233)

    189

-

    109

    117

-

(    119)

-

(    13)

2 040

   7 988

   4 038

   3 828

(   421)

(    564)

(    274)

(    246)

    29

(    26)

    19

(    16)

    9

(    3)

    6

(    4)

-

-

-

-

    38

(    29)

    25

(    20)

   22 661

   22 756

   6 834

   4 332

   15 827

   18 424

   6 484

   4 921

   3 490

   2 312

   2 994

   2 609

    706

    517

    329

    220

    377

    297

   29 851

   28 194

   10 653

   6 864

   19 198

   21 330

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo inicial

Adições

Adições

Reforços

Reforços

Abates

Abates

Saldo final

Saldo final

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

Valor líquido

Abates

Abates

Efeito da conversão cambial

Efeito da conversão cambial

Efeito da conversão cambial

Efeito da conversão cambial

Edifícios  
e outras

construções

Edifícios  
e outras

construções

Equipamento
de transporte

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

Equipamento
administrativo

Total

Total

Ativo bruto:

Ativo bruto:

2021

2020

Depreciações e perdas por imparidades acumuladas:

Depreciações e perdas por imparidades acumuladas:
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16. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o 
movimento ocorrido nos ativos intangíveis, bem como nas respetivas 
amortizações e perdas por imparidade acumuladas foi o seguinte:

Em 31 de dezembro de 2021, o valor bruto dos ativos intangíveis inclui, 
essencialmente, direitos contratuais e corresponde a:    

(i) Direito contratual de exploração da Concessão Brisa, obtido como 
contrapartida dos serviços de construção das infraestruturas 
associadas a essa concessão, o qual ascende a 4 268 938 milhares 
de Euros, dos quais 246 487 milhares de Euros respeitam a 
capitalização de encargos financeiros;

(ii) Pagamento pela Brisa ao Estado (entidade concedente) como 
contrapartida do direito de cobrar portagens na CREL a partir de 
1 de janeiro de 2003, nos termos do Decreto-Lei nº 314 A/2002, 
de 26 de dezembro, deduzido da parcela anteriormente recebida 
aquando da abolição dessas mesmas portagens e que, em 31 de 
dezembro de 2002, ainda não tinha sido reconhecida como proveito 
– 236 318 milhares de Euros; 

(iii) Valor decorrente do Acordo Global celebrado entre a Empresa, 
o Estado e a Infraestruturas de Portugal, S.A. e correspondentes 

  4 724 793

   49 739

  2 680 188

   40 596

   2 435

   31 044

   48 448

(   52 174)

    -

  4 813 837

-

  2 711 232

-

-

-

-

(    576)

(    526)

(    70)

(    25)

-

    -

(    183)

-

(    576)

(    526)

(    253)

(    25)

   7 363

-

   101 277

   3 440

    -

   6 172

   8 224

    751

-

   19 027

    751

   107 449

  4 781 895

  2 781 465

  2 000 430

   45 825

   36 665

   9 160

   5 066

-

   5 066

  4 832 786

  2 818 130

  2 014 656

Saldo inicial

Transferências

Custos financeiros capitalizados

Saldo inicial

Alienações

Reduções

Diminuições

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

Abates

Adições

Reforços

Direitos
Licenças

e software

Ativos  
intangíveis

em curso TotalAtivo bruto:

2021

Amortizações e perdas por imparidades acumuladas:

  4 718 388

  2 588 132

   34 833

   24 584

   38 124

    -

  4 791 345

  2 612 716

(   1 286)

-

-

   1 398

-

(   1 398)

(   1 286)

-

   7 691

-

   92 056

   4 365

    -

   6 460

   11 046

    676

-

   23 102

    676

   98 516

  4 724 793

  2 680 188

  2 044 605

   40 596

   31 044

   9 552

   48 448

-

   48 448

  4 813 837

  2 711 232

  2 102 605

Saldo inicial

Custos financeiros capitalizados

Saldo inicial

Diminuições

Transferências

Saldo final

Saldo final

Valor líquido

Adições

Reforços

Direitos
Licenças

e software

Ativos  
intangíveis

em curso TotalAtivo bruto:

2020

Amortizações e perdas por imparidades acumuladas:

alterações das Bases da Concessão Brisa (Decreto-Lei 
nº247-C/2008, de 30 de dezembro) - 158 100 milhares de Euros;

(iv) Encargos assumidos pela Brisa na renegociação do contrato da 
Concessão Brisa ocorrido no exercício de 1991, de que resultou 
o alargamento do período de concessão inicialmente estabelecido 
– 101 750 milhares de Euros.

Os ativos intangíveis em curso respeitam, essencialmente, a 
alargamentos do número de vias em sublanços em que isso se justifica 
e que se encontram a decorrer. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo 
desta rubrica incluía o montante de 3 740 milhares de Euros referente 
a alargamentos.

Os direitos de concessão incluídos em ativos intangíveis obtidos por 
contrapartida dos serviços de construção detalham-se como segue:

Os direitos de concessão detalhados acima incluem encargos financeiros 
capitalizados, conforme segue:

  4 236 908

  4 253 236

   16 328

  4 253 236

  4 268 938

   15 702Aumentos

Saldo inicial

Saldo final

20202021Custos de construção

Concessão Brisa

   244 874

   245 736

    862

   245 736

   246 487

    751Aumentos

Saldo inicial

Saldo final

20202021Encargos financeiros

Concessão Brisa
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17. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS

As empresas associadas registadas pelo método de equivalência patrimonial em 31 de dezembro de 2021 eram como segue:

(a) Em face das expetativas quanto à evolução das operações futuras 
das concessões Litoral Centro (contrato de concessão da Brisal), 
foram reconhecidas, nas respetivas demonstrações financeiras de 
exercícios anteriores, perdas por imparidade, refletindo a não 
realização da totalidade do direito contratual decorrente do 
investimento efetuado na construção das referidas infraestruturas. 
De igual modo, a Brisa reconheceu, nas suas demonstrações 
financeiras de exercícios anteriores, as perdas correspondentes à 
sua exposição enquanto acionista da referida concessionária.

De referir que este projeto foi estruturado sob a forma de project 
finance, revestindo-se de caraterísticas particulares, nomeadamente 
numa alocação de riscos às diversas entidades participantes nos 
mesmos, quer enquanto acionistas, quer enquanto financiadores, 
assegurando-se o acesso a dívida de longo prazo, reembolsada 
com suporte nos cash-flows gerados pelo próprio projeto e nos 
ativos do projeto, com recurso limitado aos acionistas.

No âmbito dos correspondentes contratos de concessão, foram 
celebrados entre as partes (incluindo entidades financiadoras) 
contratos de suporte, nomeadamente o Acordo de Subscrição e 
Realização de Capital, aos quais se acrescentam, no caso particular 
da Brisal, o Shareholders’ Support Agreement e o Traffic Support 

Sede
Percentagem efetiva 

da participação Atividade

Controlauto Açores, Lda. (“Controlauto Açores”)

Transport Infrastructure Investment Company SCA (“SICAR”)

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

TIICC, S. à r.l. (“TIICC”)

Geira, S.A. (“Geira”)

Transport Infrastructure, S. à r.l. (“Transport”)

Auto-Estradas do Atlântico - Concessões Rodoviárias  
de Portugal, S.A. (“AEA”)

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

29,60%

35,59%

70%

35%

50%

35%

50%

36,85%

Controlo técnico automóvel

Fundo de investimento em infraestruturas

Construção, conservação e exploração de autoestradas

Gestão de participações sociais

Gestão, operação e manutenção de infraestruturas rodoviárias

Gestão de participações sociais

Construção, conservação e exploração de autoestradas

Construção, conservação e exploração de autoestradas

Empresa

Praia da Vitória

Luxemburgo

Cascais

Luxemburgo

Portugal

Luxemburgo

Torres Vedras

Portugal

Agreement, todos eles integrantes como anexos dos respetivos 
contratos de concessão, nos quais ficaram balizadas as obrigações 
de suporte dos acionistas, nomeadamente no que respeita às 
responsabilidades por entregas de capital.

Em face da contínua deterioração das condições de exploração no 
âmbito daqueles projetos, o Conselho de Administração adotou uma 
posição declarada ao mercado, no sentido da Brisa, enquanto acionista, 
não aceitar qualquer responsabilidade que se traduza numa participação 
ou envolvimento superiores aos assumidos contratualmente.

No decurso do exercício de 2012 acentuou-se, de forma significativa, a 
quebra do tráfego, decorrente da crise económica, conjugada com os 
efeitos da introdução de portagens reais num conjunto de infraestruturas 
rodoviárias, com o consequente efeito nos projetos em causa. 

Da mesma forma, a degradação das perspetivas macroeconómicas, 
e as condicionantes necessariamente impostas pelas medidas 
orçamentais visando a consolidação e reequilíbrio das contas públicas, 
conduziram à revisão em baixa, no decurso do segundo semestre 
de 2012, das estimativas de cash-flows da concessão Litoral Centro. 

Apesar da inversão da tendência da evolução do tráfego, que nos 
anos seguintes apresentou algum aumento, ainda assim mostra-se 
longe dos valores inicialmente estimados.

Como se assinalou em anos anteriores, às instituições financeiras 
financiadoras daquele projeto assiste a possibilidade de execução 
de garantias e de exercício do “direito de entrada” na concessão 
(“step-in”), cabendo às mesmas a definição do timing de exercício 
desse mesmo mecanismo.
 
No que respeita à concessão Litoral Centro, a Brisa, na qualidade 
de acionista, participou num longo processo negocial tendo em 
vista a reestruturação e refinanciamento do passivo financeiro da 
concessionária, no contexto do regime extrajudicial de recuperação 
de empresas (RERE). 
 
Para este efeito, a Brisa, a Brisal, os demais acionistas e os atuais 
credores da concessionária celebraram, em dezembro de 2019, o 
acordo de reestruturação previsto nos artigos 19.º e seguintes da 
Lei n.º 8/2018, de 2 de março (“Acordo de Reestruturação”), tendo 
ficado a implementação da projetada reestruturação dependente, 
entre outros, do consentimento do Estado Português.
 
Contudo, a pandemia de COVID-19, assim qualificada pela 
Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, mergulhou 
o mundo numa emergência sanitária à escala global, com enormes 
e imediatas repercussões sociais e económicas.
 
Os impactos diretamente resultantes do surto pandémico, pelas 
suas repercussões na procura de tráfego e nos mercados de dívida, 
determinaram a necessidade de se proceder a ajustamentos nalguns 
dos termos e condições aplicáveis à reestruturação e refinanciamento 
do passivo financeiro da Brisal, tal como estabelecidos no Acordo 
de Reestruturação.
 
No quadro do referido surto pandémico, foi aprovada a Lei n.º 
75/2021, de 27 de novembro, cujos efeitos foram entretanto 
prorrogados até 30 de junho de 2023, que permite à Brisal, 
implementar uma operação de reestruturação e refinanciamento 
do seu passivo financeiro através da assinatura de um acordo de 
viabilização ao abrigo do (novo) Processo Extraordinário de 
Viabilização de Empresas.
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Os investimentos em associadas apresentam os seguintes movimentos 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

(a) Este efeito decorre das variações patrimoniais registadas em empresas 
associadas e corresponde, essencialmente, aos efeitos do registo de 
instrumentos financeiros derivados de cobertura de fluxos de caixa.

O detalhe dos investimentos em associadas em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 era como segue:

   94 592

   459 619

(   4 800)

   75 343

    390

   1 806

    13

   1 064

(   8 252)

   1 967

    177

    963

(    5)

(   1 940)

   80 659

   80 659

(   459 619)

   540 278

   80 659

   459 619

-

   81 970

    340

   9 271

    11

    152

(   11 371)

2 740

    158

1 849

-

26 889

96 339

96 339

(   459 619)

555 958

Diminuições

AEA

Controlauto Açores

AEBT

Transport

Efeito em capital próprio (a)

Efeito da aplicação do método de equivalência patrimonial:

Saldo final

Perdas por imparidade acumuladas em  
investimentos em associadas (Nota 30)

Saldo inicial

Brisal

Dividendos

TIICC

Geira

SICAR

Provisões (Nota 31)

Efeito no resultado (Nota 10)

2020

2020

2021

2021

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os investimentos em associadas 
considerados materiais correspondem à AEA e ao SICAR, sendo a 
informação financeira relevante e a respetiva conciliação para o valor 
do investimento, conforme segue:

(a) A diferença entre o custo de aquisição da participação e o justo valor 
dos ativos líquidos identificáveis foi considerada como um aumento 
do direito associado ao contrato de concessão da AEA, sendo objeto 
de amortização anual de acordo com o prazo do final da concessão.

    37   61 835

(    153)   24 240

    276

   6 892

    203

   8 045

(    5)

(   2 752)

   8 716

    671

-

   169 675

   115 113

   39 173

(   4 567)

(   7 667)

   178 841

   139 668

(    190)(   37 595)

(   3 028)

   1 824

    468

35,59%

-

(   2 910)

(   7 667)

   9 166

   24 555

50%

   55 756

   12 006

    963   19 587

    963   75 343

-   80 415

(    174)   42 056

7 695

6 173

    1 535

6 499

(    5)

7 607

8 034

1 535

    14

   147 272

   73 171

   66 366

(   9 549)

(   5 314)

   155 280

   88 914

(    174)(   38 359)

(    88)

1 861

-

35,59%

-

7 428

(   5 328)

   8 008

   15 743

50%

   48 787

   27 193

1 849   33 183

1 849   81 970

Custos operacionais

Custos financeiros

Ativos correntes

Passivos correntes

Percentagem efetiva da participação

Alocação da diferença do preço de compra 
ao justo valor do intangível (a)

Resultado líquido do exercício 

Participação financeira 

Proveitos operacionais

Resultados operacionais

Proveitos financeiros

Ativos não correntes

Passivos não correntes

Capital próprio atribuível aos acionistas

Impostos sobre o rendimento

Resultados financeiros

20202020 20212021

SICARAEA

Tendo em conta a necessidade de ajustar alguns dos termos e 
condições da reestruturação e refinanciamento inicialmente previstos 
no Acordo de Reestruturação (que se manteve em vigor até 31 de 
março de 2022), a Brisal retomou os contactos com o mercado 
financeiro, tendo, entretanto, obtido o compromisso de uma entidade 
interessada em participar na reestruturação e refinanciamento.
 
Neste contexto, a Brisal celebrou, a 24 de março de 2022, um acordo 
com um conjunto significativo dos seus credores em que se 
estabelecem os princípios fundamentais da nova operação de 
reestruturação (a implementar ao abrigo do Processo Extraordinário 
de Viabilização de Empresas), cuja conclusão ficou dependente, entre 
outros, da aprovação do Estado Português.

Neste contexto, o Conselho de Administração da Brisa considerou 
referir que:

• A gestão atual da Brisal mantém-se fortemente condicionada, 
confinando-se os atos de gestão à operação dentro de um quadro 
orçamental previamente acordado com as instituições financeiras, 
sendo necessária a obtenção do seu consentimento prévio para 
qualquer decisão que não se enquadre no mesmo;

• Nas condições atuais, a Brisa continua a não exercer controlo 
sobre a Brisal, dado que não tem capacidade de orientar, de 
forma autónoma, as atividades relevantes da concessionária e, 
simultaneamente, deixou de estar exposta, ou de deter direito, 
aos resultados variáveis decorrentes do investimento nesta 
entidade, conforme indicado no parágrafo 7 da IFRS 10.

Deste modo, considera o Conselho de Administração, suportado em 
pareceres dos seus consultores jurídicos, que a Brisa não se encontra 
exposta a qualquer variabilidade dos cash-flows negativos previstos 
para este projeto, não se verificando presentemente um exercício 
efetivo do controlo daquela subsidiária.

Em 25 de fevereiro de 2021 ocorreu a transmissão, a favor dos 
credores, da totalidade das ações representativas do capital social 
da AEDL (anteriormente detidas pela Brisa e pelos acionistas 
minoritários).
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Os saldos com empresas associadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 apresentavam o seguinte detalhe: 

Adicionalmente, as transações realizadas com empresas associadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram como segue:

Brisal

AEDL

AEBT

AEA

SICAR

Controlauto Açores

AEDL

Brisal

AEA

AEBT

Controlauto Açores

Geira

Geira

Perdas por imparidade em  
saldos a receber (Nota 30)

   216 900

   44 353

-

-

(   216 900)

   44 353

   261 253

-

-

-

-

   30 882

-

-

-

   32 332

   32 332

-

-

   1 450

20202021

Empresas
associadas

   7 908

   7 256

    473

   30 816

   11 143

   4 036

-

-

   5 257

    519

   10 553

-

   4 777

-

20202021

Prestações  
de serviços

-

-

-

-

-

   13 839

   13 839

   13 839

-

-

2021

Outros ativos
correntes

-

    136

-

-

-

    136

    136

-

-

-

-

-

-

-

-

    1

    1

    1

-

-

20202021

Fornecedores

    25

    107

-

    144

-

-

    12

-

    94

-

    106

-

-

    12

20202021

Outros proveitos
operacionais

    8

-

-

    31

-

    23

-

-

-

-

    24

-

    24

-

20202021

Fornecimentos e
serviços externos

    147

    384

-

    20

-

    598

    598

-

    47

-

2020

Outros
credores

    48

-

    307

    97

-

-

-

-

    370

   2 171

    370

    15

-

-

   2 074

-

-

-

-

    80

-

-

-

-

-

    80

   1 628

    80

-

-

-

   1 628

-

-

2020

2020

2021

2021

Outros passivos
correntes

Proveitos
financeiros

   1 188

   1 087

    4

    26

(   2 106)

   7 192

   9 298

   2 994

   3 999

-

-

    828

    4

    26

-

   6 074

   6 074

   3 209

   2 007

-

20202021

Clientes e outros
devedores (Nota 22)

-

-

-

    31

-

    31

-

-

-

-

    16

-

    16

-

20202021

Vendas de
mercadorias

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe 
dos recebimentos respeitantes a investimentos em associadas foi 
conforme segue:

   5 530

   7 275

   2 550

   4 800

    97

   2 452

    75

5

   22 784

   14 532

   8 252

-

   15 100

   9 679

-

    116

-

    126

-

   25 021

   15 100

   9 921

AEBT

SICAR

Controlauto Açores

TIICC

TIICC

AEA

GEIRA

AEBT

20202021Dividendos:

Outros recebimentos:

18. OUTROS INVESTIMENTOS

A rubrica de outros investimentos inclui, essencialmente, investimentos 
financeiros em entidades nas quais não existe influência significativa, 
e que se encontram valorizados ao custo, deduzido de perdas por 
imparidade estimadas.
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(a) O investimento na ELOS inclui: (i) um montante de 90 milhares de 
Euros relativos às entregas de capital, (ii) um montante de 2 936 
milhares de Euros relativos a prestações acessórias e (iii) um montante 
de 18 226 milhares de Euros, relativo ao cumprimento do Acordo de 
Subscrição e Realização de Capital.

(b) Foram reconhecidas, nas respetivas demonstrações financeiras de 
exercícios anteriores, perdas por imparidade na totalidade do 
montante investido.

(c) O investimento na AELO inclui: (i) um montante de 7 milhares de 
Euros relativos às entregas de capital e (ii) um montante de 3 521 
milhares de Euros correspondente à componente de sobrecustos de 
construção da infraestrutura daquela concessionária suportados 
diretamente pela Brisa.

 
(d) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram subscritas e 

realizadas 1 970 unidades de participação do Fundo Bluetech e 20 
unidades de participação do Fundo BlueCrow. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 as referidas participações foram sujeitas a 

   21 243

    788

   2 678

   14 917

    29

   1 718

   13 843

-

    62

   2 192

-

   2 202

   2 264

   1 000

   3 521

    15

    13

   2 303

-

   1 589

601

    296

   2 000

    45

   29 722

(   13 944)

   43 666

    803

   2 753

   2 782

   26 068

    29

   21 243

    189

   1 361

   14 917

-

   1 907

   13 843

    7

    18

   2 192

    99

   2 202

   2 264

    947

   3 529

    4

    8

   2 303

    73

   1 589

601

    296

   1 881

    47

   29 850

(   13 843)

   43 693

    200

   1 387

   1 559

   26 068

    172

Controlar, S.A. (b)

AELO

EFAHB - Operação e Manutenção, A.C.E. (“EFAHB”)

Controlauto

Fundo Bluetech

Toitorres

BGI

BlueCrow Innovation Fund II, FCR (“Fundo BlueCrow”) (d)

Iberis Bluetech Fund, FCR, EuVECA (“Fundo Bluetech”) (d)

Outros investimentos

Perdas por imparidade acumuladas em  
outros investimentos (Nota 30)

ELOS (a)

TIIC 2

AELO

Iteuve

ELOS

TIIC 2 S.C.A., SICAR (“TIIC 2”)

AELO - Auto-Estradas do Litoral Oeste, S.A. (c)

Outros investimentos

Fundo Bluetech

Satev

Fundo Bluecrow

CTV

AtoBe

Fundo ISTART

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

Dividendos:

Outros recebimentos:

Não corrente:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe 
dos pagamentos respeitantes a outros investimentos foi conforme 
segue:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe 
dos recebimentos respeitantes a outros investimentos foi conforme 
segue:

19. GOODWILL

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe da rubrica “Goodwill” 
era o seguinte:

A alocação do saldo desta rubrica aos segmentos operacionais encontra-
se divulgada na Nota 5.

Conforme mencionado na Nota 30, o valor recuperável das unidades 
geradores de caixa foi determinado com base no respetivo valor 
de uso pela utilização de projeções de fluxos de caixa baseados nos 
orçamentos para um período de 5 anos, tendo sido considerado 
um crescimento na perpetuidade entre 1% e 2% (nominal), 
descontadas a taxas compreendidas entre 6,70% e 12,60%. As 
projeções de fluxos de caixa em cada uma das unidades geradoras 
de caixa têm diferentes variáveis chave, como sendo as características 
do parque automóvel nacional, as perspetivas de venda de veículos 
novos e as projeções de tráfego.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica incluía investimentos 
nas seguintes entidades:

testes de imparidade, tendo-se revertido a imparidades registadas 
nos exercícios anteriores no montante de 101 milhares de Euros. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o conjunto 
de investimentos efetuaram pagamentos relativos a dividendos no 
montante de 1 387 milhares de Euros e 2 753 milhares Euros, 
respetivamente.



ANEXOS  |  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E ANEXOS

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
215

20. IMPOSTOS DIFERIDOS

O detalhe dos ativos e passivos por impostos diferidos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, de acordo com 
as diferenças temporárias que os originam, era o seguinte:

O movimento ocorrido nos ativos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 foi como segue: 

Outras provisões não consideradas fiscalmente 

Incentivos fiscais “SIFIDE”

Diferenças entre a base tributável e o valor contabilístico de:

Outros

Diferenças entre resultados individuais e consolidados

Provisões para reposição de infraestruturas

Benefícios de reforma (Nota 37)

Prejuízos fiscais reportáveis

Benefícios de reforma (pensões)

Instrumentos financeiros derivados

Outros ativos

   4 769

    9

   4 778

2020

   3 841

    15

   3 856

2021

-

-

   1 437

-

-

   1 442

-

-

-

-

-

   1 172

-

-

   1 172

-

-

-

20202021

Passivos por impostos diferidos

   79 453

   14 636

    985

    157

    2

   114 854

   13 806

-

   5 815

   82 723

   2 278

   1 099

    33

    2

   103 560

   11 719

    308

   5 398

20202021

Ativos por impostos diferidos

Diferenças entre resultados individuais e consolidados

Movimento do exercício:

Movimento do exercício:

Saldo inicial

Incentivos fiscais “SIFIDE”

Sub-total (Nota 11)

Sub-total

Saldo final

(Utilização) / reforço de prejuízos fiscais reportáveis

Efeito de conversão cambial

Benefícios de pensões

Movimento das outras provisões não aceites fiscalmente

Diferenças entre resultados individuais e consolidados

(Valorização) / desvalorização de instrumentos financeiros

Diferenças entre a base tributável e o valor contabilístico de:

(Valorização) / desvalorização de instrumentos financeiros

Movimento das provisões para reposição de infraestruturas

Benefícios de pensões

   99 635

-

   7 738

(    58)

(   1 803)

   3 127

(    26)

(    129)

(    27)

   5 023

    324

   113 412

   15 793

(   1 932)

   13 777

(   1 958)

   15 793

(    392)

2020

   113 412

    308

(   12 411)

    57

    128

(   2 086)

-

(    123)

(    19)

   3 270

    251

   102 388

(   11 086)

    5

(   11 024)

    5

(   11 086)

(    399)

2021

21. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica era detalhada como segue:
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22. CLIENTES E OUTROS DEVEDORES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

(a) Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, este saldo incluía os 
montantes de 4 923 milhares de Euros e 3 872 milhares de Euros, 
respetivamente, a receber das entidades em Espanha, decorrente 
da utilização da Concessão Brisa pelos clientes daquelas entidades, 
no âmbito do acordo de interoperabilidade dos sistemas de 
cobrança no espaço ibérico.

As contas a receber de terceiros, as quais não apresentam diferenças 
entre o seu valor contabilístico e o respetivo justo valor, resultam da 
atividade operacional e encontram-se deduzidas de perdas por 

   27 021

    149

    156

-

   9 298

   3 892

   27 487

    735

   1 123

    1

   2 149

   3 800

(   27 540)

(    735)

    53

   1 895

   13 045

   54 508

    884

   52 792

    149

   80 332

   9 737

   1 332

   1 896

   24 492

   7 692

   33 637

-

    751

   16 928

   6 074

   4 285

   27 726

    755

   2 238

    1

   2 036

   2 292

(   27 779)

(    755)

    53

   4 922

   17 181

   61 363

    755

   61 917

-

   89 696

   28 428

   3 042

   21 851

   25 291

   6 577

Clientes de cobrança duvidosa

Outros

Pessoal

Juros a receber

Partes relacionadas (Nota 39)

Outros

Perdas por imparidade acumuladas em  
contas a receber (Nota 30)

Perdas por imparidade acumuladas 
em contas a receber (Nota 30)

Portagens (a)

Imposto sobre o Rendimento (a)

Adiantamentos a fornecedores

Facturação a emitir a clientes por prestação de serviços

Empresas associadas (Nota 17)

Seguros

Devedores de cobrança duvidosa

Outros

Outros

2020

2020

2021

2021

Clientes:

Estado e outros entes públicos:

Outros devedores:

Acréscimos de proveitos:

Outros clientes e devedores:

Custos diferidos:

   2 547

   40 088

   263 257

   305 892

(    33)

   305 859

   2 413

   25 066

   302 830

   330 309

(    6)

   330 303

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis

Caixa e equivalentes de caixa

Numerário

Depósitos a prazo

Descobertos bancários (Nota 29)

20202021

imparidade acumuladas. Estas são estimadas com base na informação 
disponível e experiência passada (Nota 38).

Face à natureza das operações da Empresa não existe concentração 
significativa de risco de crédito.

23. OUTROS ATIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

(a) Este montante respeita a pagamentos de impostos efetuados pela 
Empresa em anos anteriores e cujo reembolso pelas autoridades 
fiscais foi desreconhecido, tal como mencionado na Nota 11.

24. CAIXA E EQUIVALENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe de caixa e equivalentes 
era o seguinte:

A rubrica de caixa e equivalentes compreende os valores de caixa, 
depósitos à ordem e a prazo e aplicações de tesouraria, imediatamente 
mobilizáveis, e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 
Em descobertos bancários estão registados os saldos credores de 
contas de depósitos à ordem em instituições financeiras.

No âmbito das obrigações contratuais assumidas pela BCR, o saldo de 
depósitos bancários em 31 de dezembro de 2021 inclui as seguintes 
contas de reserva:

• Conta de reserva de serviço da dívida, no valor de 68 000 milhares 
de Euros;

• Conta de reserva destinada a investimento, no valor de 9 561 
milhares de Euros.

Estando a BCR, limitada quanto às atividades que podem desenvolver, 
decorrente dos seus contratos de sociedade e dos contratos de 
concessão, as quais incluem a contratação de financiamento e a 
realização de investimentos e tendo em consideração que as referidas 
contas de reserva podem ser sempre movimentadas para aqueles fins, 
o Grupo considera a totalidade dos saldos das contas de reservas como 
caixa e equivalentes.
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27. RESERVA LEGAL E OUTRAS RESERVAS

Reserva legal

A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado 
líquido anual tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até que 
esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é 
distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser 
utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, 
ou incorporada no capital.

Outras reservas

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 encontravam-se disponíveis para 
distribuição os montantes de 103 946 milhares de Euros e 103 461 
milhares de Euros, respetivamente.

Ajustamentos de conversão cambial

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Grupo tinha registado uma 
reserva de conversão cambial no montante de 742 milhares de Euros 
e 538 milhares de Euros, respetivamente, decorrente da conversão 
dos ativos e passivos das operações do Grupo expressos em moeda 
estrangeira, essencialmente localizados nos Estados Unidos da América.

Capital não distribuível

Em 31 de dezembro de 2021, os montantes não distribuíveis são como 
segue:

Conforme referido na Nota 26, a Empresa procedeu à extinção de 
todas as ações próprias em carteira anulando a reserva no montante 
igual ao valor daquelas ações, extinguindo a reserva não distribuível 
existente em 31 de dezembro de 2020.

28. INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM

Os movimentos desta rubrica durante os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 foram os seguintes:

25. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL

O capital em 31 de dezembro de 2021 encontrava-se totalmente 
subscrito e realizado e estava representado por 552 647 386 ações 
com o valor nominal de 0,01 Euros cada.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os acionistas da Empresa eram 
como segue:

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

26. AÇÕES PRÓPRIAS

Na Assembleia Geral de Acionistas realizada a 14 de janeiro de 2021 
a Empresa aprovou a diminuição do seu capital social, mediante 
extinção de todas as 47 352 614 ações próprias da sociedade.

81,1%

81,1%

2,2%

2,2%

16,7%

16,7%

N/A

100,0%

100,0%

Rubicone BidCo, S.A.

Rubicone BidCo, S.A.

Outros acionistas

Outros acionistas

José de Mello Capital, S.A.

José de Mello Capital, S.A.

Ações próprias (Nota 26)

  448 262 945

  448 262 945

  11 908 626

11 908 626

  92 475 815

  92 475 815

47 352 614

  552 647 386

600 000 000

Número
de ações

Número
de ações

81,1%

74,7%

2,2%

2,0%

16,7%

15,4%

7,9%

100,0%

100,0%

% Capital

% Capital

% Voto

% Voto

2021

2020

-    228 720-   47 352 614

Milhares 
de Euros

Milhares 
de Euros

N.º de ações 
(Nota 25)

N.º de ações 
(Nota 25)

2021 2020

   1 922

   233 762

    538

   236 222

    716

   5 373

    742

   6 831

Ajustamentos de conversão cambial

Ajustamentos de partes de capital

Resultados transitados e outras reservas

20202021

   81 758

   35 759

(   40 440)

   77 077

   77 077

   57 098

(   56 984)

   77 191

Variações de capitais próprios das empresas filiais

Saldo inicial

Resultado do exercício atribuível aos interesses que não controlam

20202021

Saldo final

   65 579

   5 982

(   1 117)

   2 701

   3 932

   77 077

   67 268

   6 350

(   1 013)

   2 038

   2 548

   77 191

BRAS

VVP (a)

BCR SGPS

Controlauto

AtoBe

20202021

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe dos interesses que não 
controlam era como segue:
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(a) Conforme mencionado na Nota 2, no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, foram adquiridas 150 000 ações da participada 
VVP, representativas de 15% da participação, pelo montante de 
12 300 milhares de Euros.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe 
dos pagamentos respeitantes a investimentos com impacto nos 
interesses que não controlam, os quais respeitavam na sua totalidade 
a dividendos, foi conforme segue:

   40 650

-

-

-

   40 650

   53 468

    947

   1 298

   1 539

   56 305

Controlauto

BCR SGPS

Atobe (a)

VVP

2020

2020

2021

2021

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o detalhe 
dos recebimentos respeitantes a investimentos com impacto nos 
interesses que não controlam foi conforme segue:

(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, os recebimentos 
na Atobe, de interesses que não controlam, respeitavam à realização 
de prestações acessórias.

29. EMPRÉSTIMOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os empréstimos obtidos eram como segue:

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os empréstimos por obrigações (não convertíveis) eram detalhados da seguinte 
forma:

Empréstimos bancários

Descobertos bancários (Nota 24)

Empréstimos obrigacionistas

Papel comercial e linhas de crédito

2014-2021

2017-2027

2016-2022

2012-2032

2016-2023

2015-2025

2021-2026

Emissão

   300 000

   300 000

   120 000

   100 000

   300 000

   300 000

   75 000

Valor nominal
da emissão

abr/21

mai/27

jan/22

jan/32

mar/23

abr/25

jan/26

Vencimento

3,875%

2,375%

Variável

Variável

2,000%

1,875%

Variável

Taxa de juro
nominal

  1 057 567

   210 000

  1 577 888

   310 321

-

   134 702

   34 566

   208 102

   38 828

    6

Não correnteCorrente

2021

Não corrente

   95 350

   288 519

  1 057 567

-

-

   299 906

   298 910

   74 882

   5 870

-

   134 702

-

   120 196

   4 259

   4 377

-

Corrente

2021

  1 097 602

   15 400

  1 462 146

   349 144

-

   321 450

   12 415

   372 503

   38 605

    33

Não correnteCorrente

2020

   95 029

   284 416

   298 681

  1 097 602

-

   299 480

   119 996

-

   4 122

-

   4 383

   321 450

   308 664

   4 268

    13

-

Não correnteCorrente

2020

Emissão de 2012-2032

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

A emissão obrigacionista de 300 000 milhares de 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 milhares de 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 milhares de 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 milhares de 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 milhares de 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.

Emissão de 2021-2026

A emissão obrigacionista de 75 000 000 Euros foi realizada pela BCR em 21 de dezembro 2021. Este empréstimo por obrigações tem uma taxa de 
juro variável indexada à taxa Euribor a 6 meses. O reembolso do capital será realizado em duas prestações, sendo a primeira em 21 de janeiro de 
2024 no montante de 25 000 000 Euros e os restantes 50 000 000 Euros em 21 de janeiro de 2026.

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

(a) Fonte: Bloomberg    (b) Informação de mercado não disponível - Valor de mercado esperado similar ao valor contabilístico

O justo valor dos empréstimos obrigacionistas corresponde ao seu custo amortizado, conforme descrito na Nota 38.

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

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

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

2015

2016

2017

2014

2012

2016

2021

Emissão

Lux SE

Euronext

Lux SE

Lux SE

Lux SE

Lux SE

Lux SE

Bolsa

   300 000

   120 000

   300 000

   300 000

   100 000

   300 000

   75 000

Valor nominal
da emissão

abr/25

jan/22

mai/27

abr/21

jan/32

mar/23

jan/26

Vencimento

1,875%

Variável

2,375%

3,875%

Variável

2,000%

Variável

Taxa de juro
nominalValor de mercado (a)

-

(b)

   307 464

(b)

-

   952 017

   314 739

(b)

   329 814

-

   101 220

   304 165

   74 882

  1 192 269

   895 971

   288 519

   120 196

   303 287

Valor contabilístico

2021

Valor de mercado (a)

   302 142

(b)

   313 350

(b)

-

  1 278 417

   323 802

(b)

   339 123

   308 664

   99 151

   303 748

-

  1 419 052

  1 199 892

   284 416

   120 009

   303 064

Valor contabilístico

2020

BCR

Empresa
Contraente

Taxa 
de juro

Variável

Maturidade Periodicidade

Dez-30 Semestral

Amortizações

   350 869

Montante nominal 
contratado Não Corrente

Montante por liquidar

   310 321   38 828

Corrente

2021

   389 854

Montante nominal 
contratado Não Corrente

Montante por liquidar

   349 144   38 605

Corrente

2020



ANEXOS  |  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E ANEXOS

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
220

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 contratados entre a Brisa Auto-Estradas 
de Portugal, S.A. e o BEI. O montante de dívida transferido no dia 22 
de dezembro de 2010 ascendeu a 779 708 milhares de 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 será reembolsado 
em prestações semestrais constantes no período de junho de 2011 a 
dezembro de 2030). 

Adicionalmente, o Grupo tem contratados instrumentos financeiros 
derivados afetos a este financiamento, designados como de cobertura 
(Nota 35).

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os empréstimos bancários tinham 
o seguinte plano de reembolso definido:

PAPEL COMERCIAL E LINHAS DE CURTO PRAZO

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os restantes empréstimos obtidos 
tinham o seguinte detalhe:

    173

11

EUR

EUR

   17 425

1

EUR

EUR

    20

18

33

   27 848

EUR

EUR

   8 297

3

EUR

EUR

   1 900 EUR

   27 815

   225 286

    2

   12 966

1

    12

-

    6

   244 572

   4 799

3

   1 503

   244 566

Papel comercial e linhas de crédito A-to-Be (PT e USA)

A-to-Be (PT+USA)

Papel comercial e linhas de crédito BAS

Papel comercial e linhas de crédito

Linhas de descoberto bancário

BCR

Via Verde Portugal

Outros empréstimos

Descobertos bancários
(Nota 24)

Entidade financiada

Papel comercial e linhas de crédito

Linhas de descoberto bancário

Controlauto

BGI

Papel comercial e linhas de crédito Brisa

Controlauto

2020 Moeda2021

   38 605

   38 634

   38 712

   194 371

   38 674

   38 753

   387 749

   38 638

   38 674

   38 753

   155 579

   38 712

   38 793

   349 149

Até 3 anos

Até 5 anos

Até 1 ano

Até 2 anos

Até 4 anos

Mais de 5 anos

20202021

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Grupo mantinha contratado com 
o sistema bancário, entre linhas de crédito e programas para emissão de 
papel comercial com garantia de subscrição, um montante total máximo 
de 521 500 milhares de Euros e 507 750 milhares de Euros, respetivamente, 
encontrando-se naquelas datas colocados 219 300 milhares de Euros e 
27 700 milhares de Euros, respetivamente.

Adicionalmente, durante o ano 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 milhares de Euros. 
A 31 de dezembro de 2021 encontravam-se emitidos 25 000 milhares de 
Euros ao abrigo destes programas.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tinha também contratado uma linha 
de 1 000 milhares de dólares, sendo que a 31 de dezembro de 2021 e 31 
de dezembro de 2020 não se encontrava colocado qualquer montante.

CONCILIAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a evolução 
da dívida remunerada do Grupo foi como segue:

(a) O valor remanescente comparativamente aos valores reportados 
nos pagamentos de juros e custos similares constantes na 
demonstração de fluxos de caixa dizem respeito a outros encargos 
financeiros não relacionados com empréstimos.

  1 992 192

(   376 206)

(   40 469)

   212 450

   46 682

  1 834 649

  1 834 649

(   932 552)

(   38 277)

   885 050

   37 120

  1 785 990

Recebimentos provenientes de empréstimos obtidos

Encargos incorridos com empréstimos

Saldo inicial

Pagamentos respeitantes a empréstimos obtidos

Pagamentos respeitantes a juros (a)

Saldo final

20202021
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30. PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram como segue:

As perdas por imparidade estão deduzidas ao valor do correspondente 
ativo. 

No caso particular dos valores de goodwill (Nota 19), bem como dos 
direitos associados aos contratos de concessão, os testes de 
imparidade foram realizados de acordo com o método de avaliação 
DCF (Discounted Cash-Flow), tendo sido utilizadas projeções de cash-
flow para todo o período das concessões em regime de Project 
Finance e para negócios diretamente relacionados com concessões, 
e períodos de 5 anos para os restantes negócios do Grupo. 

Para todas as avaliações associadas aos testes de imparidade, as taxas 
de desconto utilizadas refletem o custo da estrutura dos capitais 
investidos e o risco específico de cada ativo, tendo sido estimadas no 
intervalo entre 6,70% e 12,60%.

Adicionalmente, nas avaliações que não respeitam a concessões 
rodoviárias ou a negócios diretamente relacionados, foi considerado 
um crescimento na perpetuidade entre 1% e 2% (nominal) tendo em 
conta as perspetivas de criação de valor em cada negócio após o 
período estabelecido para as projeções. 

Investimentos em associadas (Nota 17)

Investimentos em associadas (Nota 17)

Clientes e outros devedores (Nota 22)

Clientes e outros devedores (Nota 22)

Contas a receber:

Contas a receber:

Investimentos financeiros:

Investimentos financeiros:

Outros investimentos (Nota 18)

Outros investimentos (Nota 18)

Empresas associadas (Nota 17)

Empresas associadas (Nota 17)

Existências

Existências

Outros

Outros

Outros ativos correntes (Nota 23)

Outros ativos correntes (Nota 23)

   718 926

   459 619

   13 944

   216 900

    103

    85

    735

   27 540

Saldo inicial

   717 792

   459 619

   13 948

   216 900

    103

    109

   1 026

   26 087

Saldo inicial

    18

-

-

-

-

-

    7

    11

Efeito cambial

(    343)

-

-

-

-

(    32)

(    300)

(    11)

Efeito cambial

   1 314

-

-

-

-

    2

    13

   1 299

Reforço

   1 731

-

    13

-

-

    11

    9

   1 698

Reforço

(   217 668)

-

-

(   216 900)

-

-

-

(    768)

Utilização

(    40)

-

-

-

-

-

-

(    40)

Utilização

(    406)

-

(    101)

-

-

(    2)

-

(    303)

Redução (Nota 6)

(    214)

-

(    17)

-

-

(    3)

-

(    194)

Redução (Nota 6)

   718 926

   459 619

   13 944

   216 900

    103

    85

    735

   27 540

   502 184

   459 619

   13 843

-

    103

    85

    755

   27 779

Saldo final

Saldo final

Perdas por imparidade:

Perdas por imparidade:

2021

2020
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31. PROVISÕES

O movimento ocorrido nas provisões durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi o seguinte:

Não corrente:

Não corrente:

Provisões:

Provisões:

Processos judiciais em curso

Processos judiciais em curso

Reposição de infraestruturas

Reposição de infraestruturas

Investimentos em associadas (Nota 17)

Investimentos em associadas (Nota 17)

Outros riscos e encargos

Outros riscos e encargos

Corrente:

Corrente:

Outros riscos e encargos

Outros riscos e encargos

Reposição de infraestruturas

Reposição de infraestruturas

   41 153

   33 237

   359 958

   327 589

   318 805

   294 352

   1 247

   1 389

-

5

   246 144

   222 278

   35 064

   19 228

   6 089

   14 009

   71 414

   70 680

Saldo
inicial

Saldo
inicial

   17 036

   34 958

   41 399

   65 419

   24 363

   30 461

    14

    4

-

-

   23 125

   28 120

   8 304

   20 640

   8 732

   14 318

   1 224

   2 337

Reforço

Reforço

(   55 118)

(   26 115)

(   60 611)

(   32 607)

(   5 493)

(   6 492)

-

-

-

-

(   5 231)

(   6 294)

(   33 613)

(   3 309)

(   21 505)

(   22 806)

(    262)

(    198)

Utilização

Utilização

(   1 342)

(   5 361)

(   2 446)

(   7 202)

(   1 104)

(   1 841)

(    112)

(    146)

-

(    5)

(    194)

(    285)

-

(   1 495)

(   1 342)

(   3 866)

(    798)

(   1 405)

Redução
(Nota 6)

Redução
(Nota 6)

    919

   1 225

   6 795

   6 759

   5 876

   5 534

-

-

-

-

   5 876

   5 534

-

-

    919

   1 225

-

-

Atualização
financeira
(Nota 10)

Atualização
financeira
(Nota 10)

   19 433

   3 209

-

-

(   19 433)

(   3 209)

-

-

-

-

(   19 433)

(   3 209)

-

-

   19 433

   3 209

-

-

Transferências

Transferências

   22 081

   41 153

   345 095

   359 958

   323 014

   318 805

   1 149

   1 247

-

-

   250 287

   246 144

   9 755

   35 064

   12 326

   6 089

   71 578

   71 414

Saldo
final

Saldo
final

Rubricas

Rubricas

2021

2020

A provisão para processos judiciais em curso destina-se a fazer face às 
responsabilidades estimadas com base em informações dos consultores 
legais, decorrentes de processos intentados contra o Grupo por 
acidentes de viação, prejuízos causados pela construção de autoestradas 
e de processos laborais. O valor total das indemnizações reclamadas, 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020, ascendia a, aproximadamente, 
15 365 milhares de Euros e 19 355 milhares de Euros, respetivamente, 
e a respetiva provisão corresponde à melhor estimativa sobre o 
montante a que poderão ascender essas responsabilidades.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as provisões para investimentos 
em associadas decorrem das participações no capital próprio negativo, 
excetuando prestações acessórias, de empresas associadas.

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.

Decorrente da pandemia COVID-19 e das significativas restrições 
impostas à normal circulação que geraram fortes quebras no tráfego 
da rede da Empresa, algumas empreitadas que se encontram ao abrigo 
das provisões para reposição de infraestruturas foram reprogramadas 
devido ao menor desgaste que está a ocorrer na infraestrutura. O 
âmbito e os preços destas intervenções não sofreram alterações, 
apenas a data em que as mesmas irão ocorrer foi revista.
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A provisão para outros riscos e encargos, em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, incluía os montantes de 1 487 milhares de Euros e 
1 626 milhares de Euros, respetivamente, correspondentes às 
estimativas do Conselho de Administração relativas a perdas 
potenciais a serem incorridas pela Empresa associadas à Concessão 
do Douro Litoral, decorrentes de compromissos assumidos no 
âmbito dos acordos celebrados com o respetivo consórcio 
construtor Douro Litoral, Construtores ACE (“DLACE”).

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a provisão para outros riscos 
e encargos incluía ainda o montante de 2 384 milhares de Euros 
e 5 495 milhares de Euros, respetivamente, relativos a um plano 
de reestruturação.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a provisão para outros riscos 
e encargos incluía ainda o montante de 60 035 milhares de Euros 
e 58 966 milhares de Euros (Nota 11), respetivamente, referente 
ao processo fiscal relativo à separação de coletas, decorrente das 
decisões desfavoráveis proferidas pelo STA, aos quais acresceram 
durante os exercícios de 2021 e 2020 cerca de 1 069 milhares de 
Euros e 1 182 milhares de Euros, respetivamente, relativos a juros.

32. OUTROS CREDORES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

(a) Esta rúbrica corresponde às responsabilidades da Empresa 
relacionadas com locações, decorrente da aplicação da IFRS16, as 
quais estão descontadas pela respetiva taxa de desconto aplicada a 
cada contrato.

As rendas vincendas de contratos ao abrigo da IFRS 16 em vigor em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentavam as seguintes 
maturidades:

   18 122

   3 589

    269

   10 779

   14 637

   16 192

   3 337

    293

   12 039

   15 669

Outros Credores - Passivo não corrente

Outros Credores - Passivo corrente 

Passivos da locação (a)

Passivos da locação (a)

Dividendos a pagar a acionistas

Outros

20202021

33. OUTROS PASSIVOS NÃO CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

   3 638

   3 233

   12 520

   2 175

   21 566

-

   2 772

   10 325

   2 128

   15 225

2023

2021

2022

2024 e seguintes

20202021Ano

   22 011

   6 076

   4 385

    662

    7

   33 141

   20 439

   1 090

   4 938

    261

    8

   26 736

Justo valor de instrumentos financeiros derivados (Nota 35)

Outros

Compensação por perdas de exploração (a)

Acordo Global (b)

Benefícios de reforma (Nota 37)

20202021

(a) Esta rubrica compreende 73 670 milhares de Euros de compensações 
obtidas do Estado pela não cobrança de portagens em alguns 
sublanços das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, deduzido 
do montante de 51 659 milhares de Euros já transferido para 
rendimentos, dos quais 1 572 milhares de Euros, relativos ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, foram registados na rubrica 
“Outros proveitos operacionais” (Notas 6 e 34).

(b) Esta rubrica correspondente ao diferencial entre os valores recebidos 
do Estado, no âmbito do Acordo Global estabelecido com a Brisa, 
relativo ao contrato de Concessão Brisa, e os saldos pendentes de 
regularização e reconhecidos nas demonstrações financeiras à data 
do referido acordo.
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34. OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tinha a seguinte 
composição:

(a) Este montante respeita a um montante que foi devolvido pelas 
autoridades fiscais na sequência da inspeção tributária ao exercício 
de 2007, mas que a Empresa entende ser devido.

35. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS

O Grupo tem contratado um conjunto de instrumentos financeiros 
derivados, que se destinam a minimizar os riscos de exposição a 
variações de taxa de juro e de taxa de câmbio.

   26 106

   1 572

   1 785

   14 698

    833

    991

   1 548

    542

   17 497

   6 977

   3 953

   35 513

   72 549

   33 083

   27 158

   1 572

   1 842

   21 446

   1 084

   1 019

   3 577

    543

   17 349

   6 616

   6 233

   42 199

   82 206

   33 774

Acréscimos de custos:

Proveitos diferidos:

Estado e outros entes públicos:

Remunerações a liquidar

Compensação por perdas de exploração (Nota 6 e 33)

Contribuições para a Segurança Social

Imposto sobre o Valor Acrescentado

Comparticipações financeiras

Retenções de Imposto sobre o Rendimento 

Imposto sobre o Rendimento:

Outros

Outros

Imposto a pagar (a)

Outros custos a pagar

20202021

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 Financeiro ou da Comissão Executiva, são permanentemente 
monitorizadas, nomeadamente através da análise de diversos indicadores relativos a estes instrumentos, em particular a evolução do seu valor de 
mercado e a sensibilidade dos cash-flows estimados e do próprio valor de mercado a alterações nas variáveis-chave que condicionam as estruturas, 
com o objetivo de avaliar os seus efeitos financeiros.

O registo dos instrumentos financeiros derivados é efetuado de acordo com as disposições da IFRS 9, sendo mensurados pelo seu justo valor, 
considerando, para tal, avaliações efetuadas por instituições financeiras baseadas em modelos matemáticos, como por exemplo option pricing models 
e discount cash flows models para instrumentos não cotados em bolsas de valores (instrumentos over-the-counter). Estes modelos baseiam-se, 
essencialmente, em informação de mercado.

Os instrumentos financeiros derivados utilizados pelo Grupo consistem em swaps de taxa de juro.

Procede-se à qualificação dos mesmos enquanto instrumentos de cobertura ou instrumentos detidos para negociação, em observância às disposições 
da IFRS 9 (Nota 2.15).

A contabilidade de cobertura é aplicável aos instrumentos financeiros derivados que são eficientes no que respeita ao efeito de anulação das variações 
de cash flows dos ativos/passivos subjacentes. A eficiência 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 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Grupo tinha contratado os seguintes instrumentos financeiros derivados de taxa de juro:

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram registadas variações destes instrumentos financeiros derivados no capital próprio 
líquido do efeito fiscal, nos montantes de 269 milhares de Euros e 338 milhares de Euros, respetivamente.

BCR

Empresa Contraente Contraparte

Caixa-BI

Tipo de operação Maturidade

Swap tx. juro var./fixa 15 de junho de 2023

Justo valor 
(Notas 31)

(    261)   6 250

Montante
subjacente

2021

Justo valor 
(Notas 31)

(    662)   10 417

Montante
subjacente

2020
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36. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o conjunto de empresas englobadas 
na consolidação tinha responsabilidades pela apresentação de garantias 
bancárias a terceiros, como segue:

(a) Este montante corresponde a garantias bancárias prestadas a favor da 
AT no âmbito de processos fiscais em curso (Nota 11).

(b) Este montante diz respeito a garantias bancárias apresentadas pela BCR 
a diversos tribunais no âmbito de processos de expropriação de imóveis.

(c) Esta rubrica inclui três garantias contratadas em USD no montante de 
893 milhares de dólares. 

No âmbito das empresas financiadas em Project Finance (AEA, AEBT 
e AELO), as participações dos acionistas encontram-se dadas em penhor 
a favor das entidades financiadoras.

No âmbito de compromissos assumidos nas empresas financiadas em 
Project Finance (AEBT, AELO e ELOS), a Empresa é responsável por eventuais 
sobrecustos a incorrer na proporção da participação acionista detida.

A Brisa realizou um Subscription Agreement com o TIIC 2, no qual assumiu 
um compromisso de investimento total até 5 000 milhares de Euros, 
dos quais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estavam realizados 1 910 
milhares de Euros e 1 721 milhares de Euros, respetivamente.

No âmbito da suspensão do processo de execução fiscal referente ao 
período de tributação de 2010, a Empresa apresentou garantia sobre 

   63 880

   63 246

    445

   4 024

   131 595

   64 129

   63 246

    57

   3 974

   131 406

AT (a)

Estado Português (Base XX do contrato de concessão)

Garantias bancárias a favor de tribunais (b)

Outras garantias prestadas a favor de terceiros (c)

20202021

o montante de 153 310 milhares de Euros pela constituição de penhor 
sobre 24 618 ações da participada BOM, no valor de 191 637 milhares 
de Euros. No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
o referido processo foi decidido de forma parcialmente favorável à 
Empresa, tendo o processo de execução fiscal sido reduzido para 
28 829 milhares de Euros. No decorrer do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, a Brisa foi notificada da decisão favorável para 
redução da garantia prestada sob a forma de penhor, tendo sido 
autorizada a redução do penhor para o montante de 33 479 milhares 
de Euros, correspondentes a 8 402 ações da BOM (Nota 11), sendo 
esse o valor garantido a 31 de dezembro de 2021. 

No âmbito da estrutura contratual de financiamento (ring-fencing) da 
participada BCR foi constituído um conjunto de garantias a favor dos 
credores seniores da BCR, que incluem, entre outros, um penhor sobre 
as ações detidas pela BCR SGPS no capital social da BCR, bem como 
um penhor sobre os saldos das contas bancárias da BCR.

Adicionalmente, decorrente dos processos de execução fiscal 
instaurados sobre a BAE com referência aos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2012 e 2011 (Nota 11), a BCR apresentou fianças em 
22 de setembro de 2016 e 29 de dezembro de 2015, respetivamente, 
a favor da AT, nos montantes de 30 948 milhares de Euros e 11 941 
milhares de 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 7 456 milhares de 
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.

37. RESPONSABILIDADES POR PENSÕES

Plano de benefício definido

A Brisa e algumas empresas participadas têm em vigor um plano 
complementar de pensões de reforma, invalidez e sobrevivência, 
através do qual os empregados, que atinjam a idade de reforma ao 
serviço da Empresa e de algumas das suas participadas e que tenham 
pelo menos dez anos de antiguidade, bem como aqueles que com 
pelo menos cinco anos de antiguidade fiquem na situação de invalidez, 
têm direito a uma pensão de reforma complementar à pensão garantida 
pela Segurança Social. 

O benefício definido no plano de pensões corresponde a 7% da 
remuneração ilíquida à data da reforma, acrescido de 0,5% por cada 
ano de trabalho após o décimo ano. Também de acordo com o plano 
em vigor, o complemento da pensão de reforma não poderá exceder 
17% do valor da remuneração ilíquida à data de reforma e o somatório 
desta pensão com a atribuída pela Segurança Social também não 
poderá ultrapassar a remuneração base ilíquida.

Este plano confere ainda, em determinadas condições, em caso de 
morte do beneficiário, o direito a uma pensão complementar de 
sobrevivência ao cônjuge sobrevivo, aos filhos ou aos equiparados, 
que corresponderá a 50% da pensão complementar de reforma que 
o beneficiário estiver a receber.

As responsabilidades decorrentes do esquema supra referido foram 
transferidas para um fundo de pensões autónomo e são apuradas 
semestralmente com base em estudos atuariais, elaborados por peritos 
independentes, sendo o último disponível reportado a 31 de dezembro 
de 2021.

Os estudos atuariais reportados a 31 de dezembro de 2021 e aos anos 
anteriores utilizaram a metodologia denominada por Projected Unit 
Credit e assentaram nos seguintes pressupostos e bases técnicas atuariais:
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A taxa anual de crescimento salarial reflete a moderação da política 
salarial que tem vindo a ser adotada pelo Grupo.

Em 31 de dezembro de 2021, o impacto de uma redução de 25 bps 
na taxa técnica de juro e taxa anual de rendimento do fundo utilizadas 
no cálculo atuarial, corresponderia a um aumento do valor atual das 
responsabilidades projetadas em, aproximadamente, 1 112 milhares 
de Euros.

Adicionalmente, os pressupostos demográficos considerados em 31 
de dezembro de 2020 e nos anos anteriores foram os seguintes: 
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De acordo com os referidos estudos atuariais, os custos com 
complementos de pensões de reforma nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e anteriores são como segue:

As remensurações são registadas como rendimentos e gastos 
reconhecidos diretamente no capital próprio.

Como antes referido, a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
sociais acima mencionados foi transferida para um fundo de pensões 
autónomo, para onde a Empresa faz contribuições quando é necessário, 
tendentes a cobrir essa responsabilidade. 

Em 31 de dezembro de 2021 e nos anos anteriores, o diferencial entre 
o valor atual das responsabilidades e o valor de mercado dos ativos 
do fundo era o seguinte:

A diferença entre o valor de mercado dos ativos do fundo e o valor 
atual das responsabilidades encontra-se registada como ativo não 
corrente ou como passivo não corrente (Notas 21 e 33).

Os ativos do fundo e a taxa de rendibilidade em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 podem ser detalhados como segue:

Plano de contribuição definida

Os administradores e diretores têm o benefício de um complemento de 
pensão de reforma de contribuição definida, tendo a Empresa assumido 
o compromisso de entregar a uma companhia de seguros 10% da respetiva 
remuneração base anual. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, o valor dos prémios registados em “Custos com pessoal” 
foi de 430 milhares de Euros e 389 milhares de Euros, respetivamente.

38. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS E DO CAPITAL

Princípios Gerais

O Grupo Brisa, à semelhança da generalidade dos grupos empresariais, 
encontra-se exposto a um conjunto de riscos financeiros que resultam da 
sua atividade. Merecem destaque: os riscos de liquidez, de refinanciamento 
e de taxa de juro decorrentes do passivo financeiro de algumas subsidiárias 
e o risco de contraparte a que as empresas do Grupo Brisa ficam expostas 
na sequência da contratação de operações de cobertura de risco e da 
realização de aplicações de excedentes de tesouraria.

A Direção Financeira da Brisa assegura a gestão centralizada das 
operações de financiamento, das aplicações dos excedentes de 
tesouraria, das transações cambiais assim como a gestão do risco de 
contraparte do Grupo, sujeita ao cumprimento de eventuais restrições 
que decorram da estrutura financeira específica de cada empresa. 
Adicionalmente, é responsável pela identificação, quantificação e pela 
proposta e implementação de medidas de gestão/mitigação dos riscos 
financeiros a que o Grupo se encontra exposto.

Todas as operações de gestão de risco financeiro, nomeadamente as 
que envolvem a utilização de instrumentos financeiros derivados são 
submetidas à aprovação prévia do Administrador Financeiro ou da 
Comissão Executiva.

De seguida analisam-se de forma mais detalhada os principais riscos 
financeiros a que o Grupo se encontra exposto e as principais medidas 

    667

   1 746

N/A

0,00%

   4 2062,29%

   11 115

   1 059

1,80%

0,18%

   18 794

    417

   1 867

N/A

0,59%

   4 8404,20%

   11 235

    746

-0,95%

-0,08%

   19 104

Acções Europa

Obrigações e outros instrumentos de passivo

Liquidez

Acções e outros instrumentos de capital próprio

Acções Internacionais ex. Europa

Fundos imobiliários e Hedge Funds

20202020 20212021

Justo valor  
dos activos

Taxa de  
rendibilidade



ANEXOS  |  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E ANEXOS

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
227

implementadas no âmbito da sua gestão (ver considerações adicionais 
acerca da política de gestão de risco seguida pelo Grupo no Relatório 
de Gestão).

Risco de taxa de juro

A política de gestão de risco de taxa de juro tem por objetivo a minimização 
do custo da dívida sujeito à manutenção de um nível baixo de volatilidade 
dos encargos financeiros. No final de 2021, cerca de 62% dos empréstimos 
tinham taxa de juro fixa, o que assegura uma baixa sensibilidade dos 
custos financeiros às subidas das taxas de juro. Os restantes 38% dos 
empréstimos encontravam-se indexados a taxa variável, o que permitiu 
ao Grupo continuar a beneficiar, durante todo o ano de 2021, do nível 
historicamente baixo das taxas de juro de curto prazo.

Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores em 1% 
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os 
custos financeiros daqueles exercícios teriam aumentado, 
aproximadamente, em 6 600 milhares de Euros e 6 300 milhares de 
Euros, respetivamente. 

O derivado de cobertura de taxa de juro existente no final de 2021 e 
2020 na BCR corresponde a parte da carteira de derivados anteriormente 
contratados pela Brisa Auto-Estradas, os quais foram transferidos para 
a BCR aquando do financial close da reorganização do grupo Brisa, 
acompanhando a transferência dos financiamentos cobertos. Na 
medida em que algumas das características dos financiamentos 
cobertos foram alteradas na sequência do processo de transferência 
da Brisa para a BCR, procedeu-se a um ajustamento dos termos dos 
swaps de modo a restabelecer a correspondência com as características 
do financiamento coberto.

A reforma dos índices de taxas de juro e a consequente transição para 
índices alternativos adaptados ao Regulamento (UE) 2016/1011 (conhecido 
como EU Benchmark Regulation) não tem impacto relevante na BCR. 
Por um lado, não se prevê atualmente que as Euribor, que são o indexante 
usado nos financiamentos da BCR sujeitos a indexante, deixem de existir. 

Por outro lado, as restantes IBORs, das quais algumas já estão em processo 
de descontinuação, não são atualmente aplicáveis à BCR.

Risco cambial

A exposição da Brisa a risco cambial resulta, essencialmente, do investimento 
na BUS e na A-to-Be USA (ambas nos Estados Unidos da América). 

Foram utilizadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as seguintes 
taxas de câmbio para converter para Euros os ativos e passivos 
expressos em moeda estrangeira:

Foram utilizadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as seguintes 
taxas de câmbio para converter para Euros os gastos e rendimentos 
expressos em moeda estrangeira:
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Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, 
convertidos para Euros em 31 de dezembro de 2021 e 2020, são 
como segue:

Adicionalmente, os ativos e passivos não monetários denominados em 
moeda estrangeira, convertidos para Euros em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, são como segue:
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A gestão do risco cambial assenta numa permanente quantificação e 
monitorização das exposições financeira e contabilística relevantes. A 
exposição financeira consiste no valor de mercado das participações 
e dos dividendos a receber pela Brisa Internacional e a exposição 
contabilística resulta do valor contabilístico das participações e da sua 
contribuição para os resultados consolidados do Grupo. 

No quadro seguinte são evidenciados os impactos em resultados e 
reservas que resultariam de uma apreciação de 10% do Dólar 
Americano e do Real Brasileiro decorrentes da exposição em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 em termos dos ativos e passivos indicados 
acima. O impacto de uma eventual depreciação seria simétrico ao 
de uma apreciação.

No entender do Conselho de Administração a análise de sensibilidade 
acima exposta, tendo por base a posição nas datas indicadas, pode 
não ser representativa da exposição ao risco de câmbio a que a Empresa 
se encontra sujeita ao longo do exercício.
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Risco de crédito

O risco de crédito está relacionado com os saldos a receber de clientes 
e outros devedores, desde o momento inicial. Apesar de limitado, face 
às características da atividade principal desenvolvida (concessões 
rodoviárias), este risco é monitorizado numa base regular nos diversos 
negócios com objetivo de:

• acompanhar a evolução do nível de saldos a receber;

• analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base 
regular.

O movimento nas perdas de imparidade das contas a receber encontra-
se divulgado na Nota 30.

Em 31 de dezembro de 2021 é entendimento do Conselho de 
Administração que as perdas por imparidade estimadas em contas a 
receber se encontram adequadamente relevadas nas demonstrações 
financeiras consolidadas.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2011, as contas a receber de terceiros 
incluem saldos vencidos conforme segue, para os quais não foram 
registadas perdas por imparidade por o Conselho de Administração 
considerar que os mesmos são realizáveis:

A qualidade do risco de crédito e liquidez da Empresa, em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, face a ativos financeiros (caixa e equivalentes), cujas 
contrapartes sejam instituições financeiras, detalhava-se como segue:

   1 702

   143 281

   51 631

    719

   19 900

   4 234

   8 958

   1 304

   40 002

   8 162

   1 813

    528

   26 357

    292

   5 538

   303 345

   2 547

   305 892

   1 583

   206 511

   29 863

   2 194

    374

    4

   8 904

   2 742

   25 001

   30 630

   1 817

    271

   26 266

    72

   8 336

   327 896

   2 413

   330 309

Até 90 dias

A+

BBB

De 180 a 360 dias

A-

BB+

CCC-

De 90 a 180 dias

A

BBB-

De 180 a 360 dias

BBB+

BB

Sem rating

Depósitos bancários

Numerário

2020

2020

2021

2021

Saldos vencidos

Risco de contraparte

As aplicações de excedentes financeiros e a generalidade das operações 
com instrumentos financeiros derivados expõem o Grupo a risco de 
incumprimento das contrapartes nessas operações. De forma a mitigar 
este risco, são controlados permanentemente os níveis de exposição 
a cada entidade e estão definidos limites de crédito para as contrapartes, 
em função dos respetivos níveis de rating, entre outros fatores.

De notar que, no caso particular da BCR, a política de cobertura de 
riscos financeiros estabelecida limita a contratação de operações de 
tesouraria e cobertura de risco a contrapartes que cumpram critérios 
rigorosos de rating (Qualifying Banks) ou detentoras de uma garantia 
por uma entidade que cumpra os mesmos critérios.

Risco de liquidez

A política de financiamento e de gestão do risco de liquidez é pautada 
pelos seguintes objetivos: 

• Assegurar um calendário de vencimento de dívida escalonado 
ao longo do tempo.

• Manter o endividamento de curto prazo inferior a 15% do 
endividamento total.

• Continuar a alongar a maturidade média da dívida para a tornar 
mais consistente com os ativos de longo prazo detidos pelo Grupo.

Enquadrada no cumprimento dos objetivos anteriores, a Brisa procede 
a um acompanhamento atento dos mercados de financiamento, 
selecionando criteriosamente as alternativas que a cada momento 
pareçam ser as mais eficientes.

A gestão do risco de liquidez assume particular relevância ao nível dos 
novos projetos de concessões rodoviárias em que a Brisa tem 
participado nos últimos anos, no âmbito das quais foram contratadas 
operações de financiamento em regime de project finance, normalmente 
com prazos muito longos e planos de amortização escalonados ao 
longo do tempo de forma a coincidirem com as projeções de libertação 
de cash-flow das respetivas concessões.

A BCR, como resultado do processo de reorganização societária que 
culminou, no final de 2010, com a transferência da Concessão Brisa e 
da totalidade dos direitos, obrigações, ativos, passivos e posições 
contratuais afetos à Concessão da Brisa para esta empresa, passou a 
ser a sociedade do Grupo que detém a maior proporção da dívida do 
Grupo (aproximadamente de 1 767 000 milhares de Euros no final de 
2021). Adicionalmente, trata-se de uma empresa com uma estrutura 
financeira dinâmica onde a gestão dos riscos de liquidez e de 
refinanciamento assume particular relevância.

O estabelecimento, no final de 2010, de uma estrutura financeira e 
contratual inovadora, comum a todos os credores seniores, 
proporcionou um efetivo “ring-fencing” da BCR, limitando a exposição 
dos financiadores unicamente a esta empresa. A limitação do risco 
financeiro da empresa proporcionado pela estrutura contratual, 
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combinado com um risco operacional baixo que decorre da natureza da 
atividade da BCR, permitiu a obtenção de notações de rating que, à época, 
posicionaram a BCR entre as empresas nacionais com mais elevado rating (A- 
Stable pela Fitch e Baa1 Stable pela Moody’s). Estas notações foram afetadas, 
particularmente durante o ano de 2011, pela forte queda do rating de Portugal, 
tendo a Moody’s reduzido a notação da BCR para o nível de subinvestment 
grade. Desde 2014, e suportado no reconhecimento pelas agências de rating 
de um forte desempenho operacional e financeiro ao longo dos anos, as 
notações da BCR foram revistas em alta por diversas vezes até aos níveis 
atualmente atribuídos: Baa1 com Outlook “Stable” pela Moody’s e A- com 
Outlook “Stable” pela Fitch. De referir que durante 2021, e não obstante as 
circunstâncias adversas provocadas pela situação pandémica durante os 
primeiros meses do ano, a recuperação posterior não só permitiu que a Fitch 
confirmasse a manutenção da respetiva notação, como até ajudou a justificar 
a subida em 21 de setembro da notação atribuída pela Moody’s de Baa2 para 
Baa1. De realçar que as notações atualmente atribuídas à BCR não só 
representam o regresso a níveis de rating atribuídos em 2010, como se mantêm 
superiores às correspondentes notações atribuídas à República Portuguesa. 
Este facto constitui um reconhecimento da solidez financeira da BCR e da 
proteção que a sua estrutura financeira e contratual confere aos credores.

A estrutura financeira e contratual antes descrita inclui um conjunto de 
covenants que representam um nível acrescido de proteção para os seus 
credores. Por outro lado, a capacidade de endividamento da BCR e de utilização 
de fundos decorrentes de novos financiamentos encontra-se condicionada por 
certos fatores, um dos quais diz respeito à manutenção de um rating mínimo 
de, pelo menos, Baa3/BBB-, situação que se verifica à data de 31 de dezembro 
de 2021.

Existem também quatro covenants que poderão ser igualmente destacados 
em virtude do seu alcance, sob a forma de rácios financeiros (designados de 
Net Senior Debt/EBITDA, Historic ICR, Forward Looking ICR e CLCR), relativamente 
aos quais estão definidos dois limites, sendo um sob forma de trigger event e 
outro sob forma de event of default, cuja ultrapassagem implica diferentes 
consequências. De referir que todos estes rácios se encontram, à data de 31 
de dezembro de 2021, dentro dos limites estabelecidos. Em consequência da 

recuperação nos níveis de tráfego ao longo do ano, o rácio Net Senior Debt/EBITDA desceu de 4,52 no final de 2020 para 3,50 no final de 
2021, mantendo-se assim abaixo do limite máximo de 5,00 definido para o respetivo nível de trigger event. Já o rácio Historic ICR subiu de 
7,11 no final de 2020 para 9,07 no final de 2021, mantendo-se assim bastante acima do limite mínimo de 2,25x definido para o respetivo nível 
de trigger event.

A BCR dispõe de um Euro Medium-Term Notes Programme (EMTN) de 3 000 000 milhares de Euros, dos quais 1 195 000 milhares de Euros 
estavam a ser utilizados em 31 de dezembro de 2021.

Para assegurar flexibilidade financeira, no final de 2021, a BCR tinha contratado, com o sistema bancário, entre linhas de crédito de curto 
prazo e programas para emissão de papel comercial com garantia de subscrição, um montante total de 450 000 milhares de Euros.

Para a mitigação do risco de financiamento também contribui a existência de contas de reserva para cobertura de compromissos de investimento 
e serviço da dívida.

A maturidade dos cash-flows associados aos passivos financeiros em 31 de dezembro de 2021 e 2020 era conforme segue:

Empréstimos

Empréstimos

Fornecedores
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Outros credores

Instrumentos derivados

Instrumentos derivados
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   193 285
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   20 546

   19 074
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   14 637

-

-

   17 972

   17 061

   75 973
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-
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    261
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-

-
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-

-
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-
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-
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-

-

   6 028
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-
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-

-
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  1 000 879
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Total

  1 837 553
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  1 989 610

Total
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Project Finance

O Grupo Brisa tem como política concorrer a novas concessões de 
infraestruturas rodoviárias, quer domésticas quer internacionais, 
integrada em consórcios. 

O project finance tem sido a estrutura de financiamento utilizado 
nesses projetos, possibilitando a segregação operacional, financeira e 
jurídica de cada projeto. A constituição de empresas com estruturas 
de financiamento próprias sem recurso a cash flows ou ativos da Brisa 
(para além dos compromissos de capital cujo montante é conhecido 
à partida) para estes projetos, permite limitar e quantificar o risco 
assumido pela Brisa no investimento em novas concessões. 
Adicionalmente, a Brisa participa nestes projetos em regime de parceria, 
quase sempre com participações minoritárias, mitigando também por 
esta via, a exposição a cada projeto. 

Para cada projeto é constituída uma empresa com uma estrutura de 
financiamento própria e sem recurso por parte dos credores a cash 
flows ou ativos da Brisa (para além das normais garantias de stand-by 
equity dadas ao abrigo destes projetos e cujos montantes são conhecidos 
à partida). Assim, o risco assumido pela Brisa encontra-se limitado ao 
montante dos capitais próprios alocados ao projeto e às garantias 
acima mencionadas.

Ativos e passivos financeiros no âmbito da IFRS 9

O Grupo, no desenvolvimento das suas atividades correntes, está 
exposto a riscos financeiros suscetíveis de afetarem a sua situação 
patrimonial e resultados, essencialmente relacionados com risco de 
taxa de juro.

Por risco financeiro, entende-se, justamente, a probabilidade de se obterem 
resultados diferentes do esperado, sejam estes positivos ou negativos, 
alterando de forma material e inesperada o valor patrimonial do Grupo. 

A gestão dos riscos suprarreferidos – decorrentes, em larga medida, 
da imprevisibilidade dos mercados financeiros – exige a aplicação 

criteriosa de um conjunto de regras e metodologias aprovadas pela 
Comissão Executiva, cujo objetivo último é a minimização do seu 
potencial impacto negativo no desempenho do Grupo.

Com este objetivo, toda a gestão é orientada em função de duas 
preocupações essenciais:

• Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados e cash-
flows sujeitos a situações de risco;

• Limitar os desvios face aos resultados previsionais, através de 
um planeamento financeiro rigoroso, assente em orçamentos 
plurianuais.

Todos os ativos e passivos financeiros do Grupo encontram-se 
mensurados ao custo amortizado, com exceção dos instrumentos 
financeiros derivados, os quais se encontram mensurados ao justo 
valor. 

Estimativa de justo valor – ativos e passivos mensurados ao justo valor

A tabela seguinte apresenta os ativos e passivos da Empresa mensurados 
ao justo valor em 31 de dezembro de 2021 e 2020, de acordo com os 
seguintes níveis de hierarquia de justo valor:

• Nível 1: justo valor de instrumentos financeiros é baseado em 
cotações de mercados líquidos ativos à data de referência da 
demonstração da posição financeira;

• Nível 2: o justo valor de instrumentos financeiros não é 
determinado com base em cotações de mercado ativo, mas sim 
com recurso a modelos de avaliação;

• Nível 3: o justo valor de instrumentos financeiros não é 
determinado com base em cotações de mercado ativo, mas sim 
com recurso a modelos de avaliação, cujos principais inputs não 
são observáveis no mercado.

Relativamente aos empréstimos bancários, os quais, conforme 
evidenciado na Nota 29, vencem juros maioritariamente a uma taxa 
variável, entende-se que o seu valor contabilístico (custo amortizado) 
não difere significativamente do correspondente valor de mercado.

-

-

-

-

    261

    662

Passivos financeiros 
ao justo valor

Passivos financeiros 
ao justo valor

Instrumentos financeiros 
derivados (Nota 35)

Instrumentos financeiros 
derivados (Nota 35)

2021

2020

Categoria

Categoria

Item

Item

Nível 1

Nível 1

Nível 2

Nível 2

Nível 3

Nível 3
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39. PARTES RELACIONADAS

Os saldos e transações entre o Grupo e as empresas relacionadas estão detalhados abaixo. Os termos e condições praticadas entre a Brisa e estas 
partes relacionadas são substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades independentes 
em operações comparáveis.   

Os saldos a receber e a pagar em 31 de dezembro de 2021 e 2020, com outras entidades relacionadas, apresentam o seguinte detalhe:

Adicionalmente, as transações realizadas com outras entidades relacionadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram 
como segue: 

ELOS

Grupo José de Mello

Grupo José de Mello

Grupo CUF

SICIT

TIICINVEST, Unipessoal, Lda.

AELO

AELO

Grupo Efacec

SICIT

Grupo CUF

Grupo Efacec

2020

2020

   1 482

    45

    5

-

    4

-

   1 491

    45

-

-

-

-

-

-

   1 446

    45

    4

-

-

-

   1 450

    45

-

-

-

-

-

-

2021

2021

Outros credores

Outros proveitos
operacionais

2020

2020

    967

-

    3

-

    2

-

   2 149

    1

   1 162

    1

    4

-

    11

-

    694

-

    2

-

-

    88

   2 036

    88

   1 329

-

-

-

    11

-

2021

2021

Clientes e outros devedores 
(Nota 22)

Ativos fixos
tangíveis

2020

2020 2020

10

-    7 189

-

-     53

    19

-     2

    29

    450    7 325

-

    277 -

-

    173     80

-

-     1

-

-    4 805

-

-     53

    18

- -

    18

    284    5 000

-

    132 -

-

    152     142

-

- -

2021

2021 2021

Fornecedores

Fornecimentos e
serviços externos

Prestações
de serviços

-

-

    108

    108

-

-

-

2021

Fornecedores
de investimentos

como segue:

As remunerações brutas dos membros dos órgãos sociais do Grupo nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram apresentadas

As remunerações brutas das pessoas chave de gestão do Grupo nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 eram apresentadas 
como segue:

   2 883

   1 605

2 578

   3 457

5 963

201

301

    146

   5 208

1 373

    747

2 356

   3 168

4 204

    138

337

    125

   4 040

Administradores

Pessoas chave de gestão:

Conselho fiscal

Remuneração variável

Remuneração variável

Remuneração fixa

Remuneração fixa

Benefícios definidos

Benefícios definidos

2020

2020

2021

2021

40. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 
de dezembro de 2021 foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
e autorizadas para emissão em 29 de abril de 2022. No entanto, estão 
ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, nos 
termos da legislação comercial em vigor em Portugal.
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41. HONORÁRIOS DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Os honorários do Revisor Oficial de Contas nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 ascenderam a 30 milhares de 
Euros, em ambos os casos.

São Domingos de Rana, 29 de abril de 2022

O Contabilista Certificado nº 62018

___________________________________
João Rodrigues

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vasco Maria Guimarães José de Mello

António de Magalhães Pires de Lima

Daniel Alexandre Miguel Amaral

Eduardo António da Costa Ramos

Manuel Rebelo Teixeira de Melo Ramos

Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha

Johannes Wilhelmus Ruisbroek

Carlo Maddalena

Emmanuel Lejay

Luis Eduardo Brito Freixial de Goes
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CERTIFICAÇÕES

05
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

EXERCÍCIO DE 2021 

 

1. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicáveis, o Conselho Fiscal 

emite o presente Relatório e Parecer sobre o Relatório Integrado e restantes 

documentos de prestação de contas individuais e consolidadas da Brisa - Auto-

Estradas de Portugal, SA, apresentados pelo Conselho de Administração, 

relativamente ao exercício de 2021. 

 

2. O Conselho Fiscal, ao longo do exercício em análise, acompanhou a gestão da 

empresa e a evolução dos seus negócios, tendo efectuado reuniões com regularidade, 

nas quais, em regra, contou com a presença do Administrador com o pelouro 

financeiro, com o Secretário da sociedade, com responsáveis de diversas áreas, bem 

como com o Revisor Oficial de Contas Externo e com o Auditor Externo, entidades 

com as quais manteve a mais profícua colaboração. Participou ainda da reunião do 

Conselho de Administração que aprovou o relatório de gestão e teve acesso às actas 

das reuniões deste órgão, bem como a toda a documentação considerada necessária, 

quer da empresa-mãe, quer das sociedades participadas, não tendo no decurso destas 

e de outras diligências tomado conhecimento de qualquer situação que viole as 

disposições legais e estatutárias. 

 
3. O Conselho Fiscal, com a periodicidade considerada aconselhável, deu cumprimento 

ao preceituado no art. 420º do Código das Sociedades Comerciais, tendo 

designadamente apreciado as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos 

utilizados na elaboração da informação financeira, os quais considera adequados e 

acompanhado a aplicação do sistema de gestão de riscos, o desenvolvimento das 

acções de auditoria interna e a eficácia do sistema de controlo interno. 

 

4. O Conselho Fiscal considera que o Relatório Integrado, as demonstrações financeiras 

individuais (demonstrações da posição financeira, demonstrações dos resultados e de 

outro rendimento integral, demonstrações das alterações no capital próprio e 

  

demonstrações dos fluxos de caixa), as demonstrações financeiras consolidadas 

(demonstrações da posição financeira, demonstrações dos resultados, demonstrações 

de outro rendimento integral e demonstrações dos fluxos de caixa), bem como os 

respectivos anexos, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, são 

adequados à compreensão da situação patrimonial no fim do exercício e à forma 

como se formaram os resultados e se desenrolou a atividade. A informação financeira 

atrás referida está suportada por registos contabilísticos e documentos apropriados e 

o seu processo de preparação e divulgação foi, devidamente, fiscalizado pelo 

Conselho Fiscal. 

 

5. O Conselho Fiscal declara que fiscalizou a independência do Revisor Oficial de 

Contas, entidade cujo trabalho merece, da sua parte, uma apreciação positiva.  

  

6. O Conselho Fiscal apreciou a Certificação Legal das Contas consolidadas e 

individuais, emitida nos termos da legislação em vigor pelo Revisor Oficial de 

Contas, a qual mereceu o seu acordo; analisou o relatório anual da fiscalização 

efectuada por ele elaborado; e acompanhou a forma como se desenvolveu a revisão 

legal da prestação das contas. 

  

7. O Conselho Fiscal acompanhou e apreciou a atividade desenvolvida pelo Auditor 

Externo, a cujo Relatório teve acesso, considerando adequada a metodologia 

adoptada e os meios empregues e tomou conhecimento das principais conclusões do 

trabalho realizado, as quais foram objecto de análise crítica conjunta e são 

conformes, globalmente, com a sua própria percepção sobre a matéria. 

 

8. O Conselho Fiscal manifesta o seu apreço e reconhecimento pela colaboração 

recebida do Conselho de Administração, dos Colaboradores da Sociedade, do 

Revisor Oficial de Contas Externo e do Auditor Externo. 

 

 

 

  

PARECER 

 

Em consequência do acima referido, o Conselho Fiscal é de parecer que estão reunidas 

as condições para que a Assembleia Geral da Brisa - Auto-Estradas de Portugal, SA, 

aprove: 

a) O Relatório Integrado e as contas individuais e consolidadas do exercício de 

2021; 

b) A Proposta de Aplicação de Resultados formulada pelo Conselho de 

Administração no seu Relatório. 

 

Declaração do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal declara que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação 

contida no Relatório Integrado e Contas individuais e consolidadas referente ao 

exercício de 2021, foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas 

aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo da 

Empresa, da situação financeira e dos seus resultados e das empresas incluídas no seu 

perímetro da consolidação, expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e 

da posição da empresa e das empresas incluídas no perímetro de consolidação, contém 

uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam. 
 

São Domingos de Rana, 29 de Abril de 2022 

 

O CONSELHO FISCAL 

 

Francisco Xavier Alves (Presidente) 

 

 

Joaquim Patrício da Silva (Vogal) 

 

 

Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro (Vogal) 
Assinado por: MIGUEL MARIA PEREIRA
VILARDEBÓ LOUREIRO
Num. de Identificação: 05331179
Data: 2022.04.29 12:43:15+01'00'
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 
 

 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 

 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras individuais anexas da BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S.A., (a Entidade) 
e  as demonstrações financeiras consolidadas anexas do Grupo BRISA, composto pela Entidade e pelas suas 
subsidiárias (o Grupo), as quais compreendem as demonstrações individuais e consolidadas da posição financeira 
em 31 de dezembro de 2021 (que evidenciam um total de ativo de 608.288 milhares de euros da Entidade e 
2.808.463 milhares de euros do Grupo, e um total de capital próprio de 384.961 milhares de euros da Entidade e 
462.152 milhares de euros do Grupo, incluindo um resultado líquido da entidade de 190.601 milhares de euros e 
do Grupo de 247.699 milhares de euros), a demonstração dos resultados e do outro rendimento integral individual, 
a demonstração dos resultados consolidada, a demonstração do outro rendimento integral consolidado, as 
demonstrações das alterações no capital próprio individual e consolidado e as demonstrações  dos fluxos de caixa 
individuais e consolidados relativas ao ano findo naquela data, bem como o anexo às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas anexas apresentam de forma verdadeira 
e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira individual e consolidada da BRISA - Auto-Estradas 
de Portugal, S.A., em 31 de dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa individuais e 
consolidados relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS) tal como adotadas na União Europeia. 
 
Bases para a opinião 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e 
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos 
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas” abaixo. Somos independentes das entidades que compõem o Grupo nos 
termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma 
base para a nossa opinião. 
 
Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras individuais e consolidadas que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira da Entidade e do Grupo, o seu desempenho financeiro individual e consolidado e 
os seus fluxos de caixa individuais e consolidados de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS) tal como adotadas na União Europeia; 

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

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de 
demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

- divulgação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a atividade, a posição financeira ou os resultados 
da Entidade e do Grupo; e 
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- a avaliação da capacidade da Entidade e do Grupo de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, 
as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação 
financeira da Entidade e do Grupo. 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório 
onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que 
uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As 
distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se 
possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas 
demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo 
profissional durante a auditoria e também: 

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam 
a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a 
nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não 
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões 
intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber 
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre 
a eficácia do controlo interno da Entidade e do Grupo; 

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e 
respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na 
prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições 
que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade e do Grupo para dar continuidade às 
suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório 
para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam 
adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data 
do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade ou o Grupo 
descontinuem as suas atividades; 

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

- obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa à informação financeira das entidades ou atividades 
dentro do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela orientação, supervisão e desempenho da auditoria do Grupo e somos os responsáveis 
finais pela nossa opinião de auditoria; 

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da 
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo 
interno identificado durante a auditoria. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão 
com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 
 
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o 
relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a 
informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas 
e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre o Grupo, não identificámos incorreções materiais. 
 

Lisboa, 29 de abril de 2022 

 

 

Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC, Lda 
representada por José Duarte Assunção Dias 

ROC nº 513 registado na CMVM com o nº 20160185 

 

Assinado por: JOSÉ DUARTE ASSUNÇÃO DIAS
Num. de Identificação: 00362136
Data: 2022.04.29 11:35:45+01'00'
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cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.   

Relatório Independente de Garantia de Fiabilidade 
 
Exmo. Conselho de Administração 

Introdução 

Fomos contratados pela Administração da Brisa Auto-Estradas de Portugal, SA (“BAE” ou “Empresa”) 
para a realização de um trabalho de garantia razoável de fiabilidade sobre os indicadores 
identificados abaixo na secção “Responsabilidades do auditor” e de garantia limitada de fiabilidade 
sobre os indicadores também identificados na referida secção, que integram a informação de 
sustentabilidade incluída no Relatório Integrado 2021 (“Relatório”), relativo ao ano findo em 31 de 
dezembro de 2021, preparada pela Empresa para efeitos de divulgação do seu desempenho anual 
em matéria de sustentabilidade. 

Responsabilidades do Conselho de Administração 

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação da informação de 
sustentabilidade, identificada abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluída no Relatório 
Integrado 2021, de acordo com as diretrizes para reporte de Sustentabilidade “Global Reporting 
Initiative”, versão GRI Standards, tendo em atenção os princípios da Norma AA1000AP (2018) 
emitida pela AccountAbility, relativamente aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de 
resposta e impacto, e com as instruções e critérios divulgados no Relatório Integrado 2021, bem 
como a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita uma adequada 
preparação da informação mencionada. 
 
Responsabilidades do auditor 
 
A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia de fiabilidade, profissional e 
independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo abaixo. 
 
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de 
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica, (ISAE) 3000 
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International 
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem que o nosso trabalho seja planeado e 
executado com o objetivo de obter: 
 
a) garantia razoável de fiabilidade sobre se a informação de sustentabilidade, identificada no Anexo 

“Índice GRI” do Relatório Integrado 2021, relativa ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, como 
“Garantia Externa – Razoável”, compreendendo os indicadores GRI Standards relativos a 
organização (102-8), envolvimento com stakeholders (102-41), desempenho económico (201-1), 
presença no mercado (202-1), práticas de compra (204-1), anticorrupção (205-2), concorrência 
desleal (206-1), energia (302-1, 302-3, 302-4 e 302-5), água (303-3, 303-4, 303-5), biodiversidade 
(304-1, 304-2, 304-3 e 304-4), emissões (305-1, 305-2 e 305-4), resíduos (306-2), conformidade 
ambiental (307-1), emprego (401-1), saúde e segurança no trabalho (403-9), formação e educação 
(404-1), diversidade e igualdade de oportunidades (405-1, 405-2); e 

 
b) garantia limitada de fiabilidade sobre se a restante informação de sustentabilidade, identificada no 

Anexo “Índice GRI” do Relatório Integrado 2021, relativa ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, 
como “Garantia Externa – Limitada”, 
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estão isentos de distorções materialmente relevantes. 
 
O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada consistiu ainda na realização de procedimentos 
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação 
de sustentabilidade incluída no Relatório Integrado 2021, as diretrizes GRI Standards, para a opção 
“De acordo – Essencial”, e os princípios definidos na Norma AA1000AP (2018). 
 
Para tanto o referido trabalho consistiu em: 

(i) Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às 
matérias incluídas no relato; 

(ii) Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de 
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social; 

(iii) Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha, 
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através 
de cálculos e validação de dados reportados; 

(iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

(v) Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da 
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada; 

(vi) Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade com 
os auditados pela PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda, no âmbito da revisão 
legal das demonstrações financeiras da Empresa do exercício findo em 31 de dezembro de 
2021; 

(vii) Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base no 
princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI Standards, de acordo com a metodologia 
descrita pela Empresa no Relatório; 

(viii) Avaliar o nível de adesão aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de resposta e 
impacto, definidos na Norma AA1000AP (2018), na divulgação da informação de 
sustentabilidade, através da análise dos conteúdos do Relatório e da documentação interna da 
Empresa; 

(ix) Verificar que a informação de sustentabilidade incluída no Relatório cumpre com os requisitos 
das diretrizes da GRI Standards, na opção “De acordo – Essencial”. 

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

i) Avaliar os riscos e controlos gerais dos sistemas de informação de suporte aos processos de 
recursos humanos; 

ii) Verificar, mediante a realização de testes de revisão analítica e substantiva, e com base em 
critérios de materialidade definidos, a adequada aplicação dos critérios de reporting. 

 
Na realização do trabalho de garantia limitada de fiabilidade, os procedimentos efetuados foram mais 
limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida 
menos segurança do que num trabalho de garantia razoável de fiabilidade. 
 
Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da 
nossa conclusão. 
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Qualidade e independência 

Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente, 
mantemos um sistema de controlo de qualidade, abrangente que inclui políticas e procedimentos 
documentados sobre o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Nomas 
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). 

Conclusão sobre o trabalho de garantia razoável de fiabilidade 

Com base no trabalho efetuado, é nossa opinião que os indicadores identificados acima na secção 
“Responsabilidades do auditor”, incluídos no Anexo “Índice GRI” do Relatório Integrado 2021, relativo 
ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, como “Garantia Externa – Razoável”, foram preparados, 
em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das diretrizes GRI 
Standards e com as instruções e critérios divulgados no mesmo. 

Conclusão sobre o trabalho de garantia limitada de fiabilidade 

Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os 
indicadores identificados acima na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Anexo “Índice 
GRI” do Relatório Integrado 2021, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, como “Garantia 
Externa – Limitada”, não tenham sido preparados, em todos os aspetos materialmente relevantes, de 
acordo com os requisitos das diretrizes GRI Standards e com as instruções e critérios divulgados no 
mesmo e que a Empresa não tenha aplicado, na informação de sustentabilidade incluída no mesmo 
Relatório Integrado 2021, as diretrizes GRI, para a opção “De acordo – Essencial” e os princípios 
definidos na Norma AA1000AP (2018). 

Restrições de uso 

Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da 
Empresa, para efeitos de divulgação do desempenho anual em matéria de sustentabilidade no 
Relatório Integrado 2021 pelo que não deverá ser utilizado para quaisquer outras finalidades. Não 
assumiremos quaisquer responsabilidades perante terceiros, para além da Empresa, pelo nosso 
trabalho e pelas conclusões expressas neste relatório, o qual será anexado ao Relatório Integrado 
2021 da Empresa. 
 
9 de maio de 2022 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 

 
António Brochado Correia, ROC nº 1076 
Registado na CMVM com o nº 20160688 
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ESTATÍSTICAS
DE TRÁFEGO

06
BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A1/IP1
Auto-Estrada do Norte

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

V. Franca de Xira I-Castanheira do Ribatejo

A1/A10-Carregado

Aveiras de Cima-Cartaxo

Santarém-A1/A15

Coimbra Sul-Coimbra Norte (A1/A14)

Castanheira do Ribatejo-PLLN b)

Torres Novas (A1/A23)-Fátima

Mealhada-Aveiro Sul

Leiria-Pombal

Albergaria (A1/IP5)-Estarreja

Soure-Condeixa

Feira-Espinho (IC24)

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

Castanheira do Ribatejo-A1/A10

Carregado-Aveiras de Cima

Cartaxo-Santarém

A1/A15-Torres Novas (A1/A23)

Coimbra Norte (A1/A14)-Mealhada

Fátima-Leiria

Aveiro Sul-Albergaria (A1/IP5)

Pombal-Soure

Estarreja-Feira

Condeixa-Coimbra Sul

Espinho (IC24)-Feiteira

A1

Sublanço 2020 Circulação2021 TMDA

Circulação (a) Variação

1,3

0,6

0,2

1,1

0,1

0,6

0,0

1,4

1,8

1,7

1,2

0,9

1,2

1,5

0,7

0,2

1,3

0,2

0,8

0,0

1,7

2,1

2,1

1,4

1,1

1,4

0,8

0,2

2,0

0,8

2,8

0,9

1,1

1,0

1,1

1,9

0,6

0,9

26,5

11,3%

12,0%

12,3%

14,7%

15,9%

18,4%

19,2%

18,4%

16,9%

18,3%

16,1%

18,8%

16,2%

11,2%

11,8%

13,0%

14,7%

16,8%

16,8%

18,7%

16,9%

18,7%

16,0%

18,9%

16,9%

16,1%

0,8

0,2

2,3

0,9

3,2

1,1

1,3

1,2

1,3

2,2

0,7

1,1

30,8

2020 2021

TMDA

52 146

42 702

49 647

27 166

30 070

20 987

2 117

19 230

21 078

19 908

32 235

19 972

33 874

58 185

47 953

55 927

31 245

34 952

24 910

2 531

22 822

24 703

23 623

37 535

23 790

39 459

53 065

42 077

35 860

27 702

27 945

21 616

20 097

19 416

19 839

30 156

22 038

34 390

25 978

59 153

47 177

40 619

31 857

32 743

25 326

23 919

22 759

23 612

35 073

26 267

40 301

30 253

11,6%

12,3%

12,7%

15,0%

16,2%

18,7%

19,6%

18,7%

17,2%

18,7%

16,4%

19,1%

16,5%

11,5%

12,1%

13,3%

15,0%

17,2%

17,2%

19,0%

17,2%

19,0%

16,3%

19,2%

17,2%

16,5%

a) Circulação em 108 veic.km b) PLLN - Plataforma Logística Lisboa Norte
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Fogueteiro-Coina

Maia-Santo Tirso

Palmela-A2/A12

Famalicão-Cruz

Marateca-A2/A6/A13

Braga Sul-Braga Poente

Alcácer do Sal-Grândola Norte

EN201-Ponte de Lima Sul

Grândola Sul-Aljustrel

Ponte de Lima Norte-EN 303

Castro Verde-Almodôvar

Braga Sul-Celeirós

S.B. Messines-Paderne (A22)

A3

Coina-Palmela

Santo Tirso-Famalicão

A2/A12-Marateca

Cruz-Braga Sul

A2/A6/A13-Alcácer do Sal

Braga Poente-EN 201

Grândola Norte-Grândola Sul

Ponte de Lima Sul-Ponte de Lima Norte

Aljustrel-Castro Verde

EN 303-Valença

Almodôvar-S.B. Messines

Celeirós-EN14

A2

Sublanço

Sublanço

2020

2020

Circulação

Circulação

2021

2021

TMDA

TMDA

Circulação (a)

Circulação (a)

Variação

Variação

0,9

2,1

0,2

0,6

0,2

0,1

1,2

0,3

1,0

0,4

0,6

0,1

0,4

5,8

1,0

2,4

0,2

0,7

0,2

0,2

1,4

0,3

1,2

0,5

0,7

0,1

0,5

6,8

1,1

0,8

1,3

0,5

1,5

0,5

0,6

0,0

0,8

0,2

1,1

0,1

10,8

9,9%

13,2%

9,9%

14,5%

14,3%

20,7%

16,9%

19,8%

20,7%

23,0%

20,3%

15,0%

20,2%

15,9%

10,5%

13,6%

13,4%

16,2%

15,1%

20,9%

19,4%

17,9%

20,3%

22,7%

20,1%

15,7%

16,2%

1,2

0,9

1,4

0,6

1,7

0,6

0,7

0,0

1,0

0,2

1,4

0,1

12,5

2020

2020

2021

2021

TMDA

TMDA

28 750

45 833

26 585

20 262

18 664

7 896

14 233

7 865

8 451

5 565

9 131

14 963

9 113

15 714

31 690

52 004

29 300

23 257

21 386

9 557

16 684

9 449

10 225

6 866

11 012

17 247

10 984

18 259

25 556

39 884

19 886

18 542

16 357

7 168

10 721

9 991

8 406

5 367

9 384

23 780

13 095

28 326

45 412

22 622

21 611

18 887

8 688

12 835

11 808

10 144

6 603

11 298

27 587

15 262

10,2%

13,5%

10,2%

14,8%

14,6%

21,0%

17,2%

20,1%

21,0%

23,4%

20,6%

15,3%

20,5%

16,2%

10,8%

13,9%

13,8%

16,6%

15,5%

21,2%

19,7%

18,2%

20,7%

23,0%

20,4%

16,0%

16,5%

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A2/IP1
Auto-Estrada do Sul

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A3/IP1
Auto-Estrada 
Porto-Valença

a) Circulação em 108 veic.km

a) Circulação em 108 veic.km
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Ermesinde-Valongo

Estádio Nacional-Oeiras

Campo-Baltar

Carcavelos-Estoril

Paredes-Guilhufe

Alcabideche-Alvide

Penafiel-Castelões (A4/IP9)

A5

A4

Valongo-Campo

Oeiras-Carcavelos

Baltar-Paredes

Estoril-Alcabideche

Guilhufe-Penafiel

Alvide-Cascais

Castelões (A4/IP9)-Amarante Poente

Sublanço

Sublanço

2020

2020

Circulação

Circulação

2021

2021

TMDA

TMDA

Circulação (a)

Circulação (a)

Variação

Variação

0,6

1,2

0,8

0,7

0,2

0,1

0,6

3,3

4,5

0,6

1,3

0,9

0,8

0,3

0,1

0,7

3,7

5,1

0,6

0,8

0,6

0,4

0,2

0,2

0,8

10,5%

11,2%

12,3%

13,3%

12,9%

11,4%

13,2%

12,3%

12,7%

10,8%

12,3%

12,6%

14,6%

12,8%

10,9%

15,5%

0,7

0,9

0,7

0,4

0,2

0,2

1,0

2020

2020

2021

2021

TMDA

TMDA

36 609

92 182

33 800

41 607

25 767

36 605

21 797

53 507

25 563

40 581

102 745

38 065

47 259

29 166

40 873

24 741

60 227

28 885

34 184

63 044

29 213

32 923

25 768

29 116

16 021

37 992

70 992

32 991

37 823

29 143

32 384

18 551

10,9%

11,5%

12,6%

13,6%

13,2%

11,7%

13,5%

12,6%

13,0%

11,1%

12,6%

12,9%

14,9%

13,1%

11,2%

15,8%

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A4/IP4
Auto-Estrada 
Porto-Amarante

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A5/IC15
Auto-Estrada da 
Costa do Estoril

a) Circulação em 108 veic.km

a) Circulação em 108 veic.km
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A2/A6/A13-Vendas Novas

Estádio Nacional (A5/A9)-Queluz

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

A9/A16-Radial Pontinha

Évora Poente-Évora Nascente

Radial Odivelas-A8/A9

Estremoz-Borba

Bucelas (Zambujal)-A9/A10

A6

A9

Vendas Novas-Montemor-o-Novo Poente

Queluz-A9/A16

Montemor-o-Novo Nascente-Évora Poente

Radial Pontinha-Radial Odivelas

Évora Nascente-Estremoz

A8/A9-Bucelas (Zambujal)

Borba-Elvas Poente

A9/A10-Alverca

Sublanço

Sublanço

2020

2020

Circulação

Circulação

2021

2021

TMDA

TMDA

Circulação (a)

Circulação (a)

Variação

Variação

0,5

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,4

2,1

2,1

0,6

0,3

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

0,4

2,6

2,4

0,4

0,2

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

19,0%

12,5%

20,5%

12,4%

24,8%

13,5%

26,7%

14,4%

22,0%

12,9%

20,1%

13,1%

21,0%

10,3%

24,8%

15,4%

27,2%

14,4%

0,5

0,2

0,3

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

2020

2020

2021

2021

TMDA

TMDA

7 066

21 317

5 911

26 059

2 422

19 939

2 223

11 545

4 124

17 044

8 433

24 040

7 143

29 359

3 031

22 683

2 823

13 241

5 044

19 289

6 457

18 455

5 045

19 064

3 067

19 191

2 169

6 342

7 775

20 937

6 123

21 093

3 838

22 213

2 767

7 273

19,3%

12,8%

20,9%

12,7%

25,1%

13,8%

27,0%

14,7%

22,3%

13,2%

20,4%

13,4%

21,4%

10,6%

25,1%

15,7%

27,6%

14,7%

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A6/IP7 
Auto-Estrada 
Marateca (A2)-Caia

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A9/IC18
CREL - Circular 
Regional Exterior  
de Lisboa

a) Circulação em 108 veic.km

a) Circulação em 108 veic.km
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A9/A10-Arruda dos Vinhos

Montijo-Pinhal Novo

Carregado-Benavente

A2/A12-Setúbal

A10

A12

Arruda dos Vinhos-Carregado

Pinhal Novo-A2/A12

Benavente-A10/A13

Sublanço

Sublanço

2020

2020

Circulação

Circulação

2021

2021

TMDA

TMDA

Circulação (a)

Circulação (a)

Variação

Variação

0,2

0,6

0,3

0,5

0,9

1,6

0,3

0,7

0,3

0,5

1,0

1,7

0,3

0,5

0,1

18,5%

11,4%

13,3%

8,3%

16,2%

10,7%

17,5%

11,8%

15,2%

0,3

0,6

0,1

2020

2020

2021

2021

TMDA

TMDA

9 851

15 897

5 674

23 679

6 154

17 417

11 708

17 754

6 448

25 713

7 171

19 326

6 905

15 603

2 531

8 135

17 499

2 925

18,9%

11,7%

13,6%

8,6%

16,5%

11,0%

17,8%

12,2%

15,5%

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A10/IC2
Auto-Estrada Bucelas 
(CREL)-Carregado-IC3

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A12/IC3
Auto-Estrada 
Setúbal-Montijo

a) Circulação em 108 veic.km

a) Circulação em 108 veic.km



ANEXOS  |  ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO

RELATÓRIO INTEGRADO 2021
243

Santa Eulália-Montemor-o-Velho

EN335-Ançã

A14

BCR

Montemor-o-Velho-EN335

Ançã-Coimbra Norte (A14/A1)

Sublanço

Sublanço

2020

2020

Circulação

Circulação

2021

2021

TMDA

TMDA

Circulação (a)

Circulação (a)

Variação

Variação

0,1

0,2

0,4

59,3

0,1

0,2

0,5

68,7

0,1

0,1

6,8%

8,8%

8,3%

15,7%

6,5%

10,3%

0,1

0,1

2020

2020

2021

2021

TMDA

TMDA

3 805

4 304

4 578

15 986

4 076

4 697

4 972

18 550

4 008

7 052

4 283

7 802

7,1%

9,1%

8,6%

16,0%

6,8%

10,6%

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A14/IP3
Auto-estrada Figueira 
da Foz-Coimbra 
(Norte) a) Circulação em 108 veic.km

a) Circulação em 108 veic.km

Almeirim-Salvaterra Magos

A13/A10-Sto. Estevão

Pegões-Marateca

A13

Salvaterra Magos-A13/A10

Sto. Estevão-Pegões

Sublanço 2020 Circulação2021 TMDA

Circulação (a) Variação

0,3

0,2

0,2

1,2

0,4

0,3

0,2

1,5

0,1

0,3

28,7%

23,4%

23,6%

25,7%

29,6%

23,8%

0,2

0,4

2020 2021

TMDA

3 227

5 139

4 804

4 097

4 163

6 359

5 955

5 165

3 288

4 824

4 274

5 988

29,0%

23,7%

24,0%

26,1%

30,0%

24,1%

BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA (BCR)

A13/IC3/IC11
Auto-Estrada 
Almeirim-Marateca

a) Circulação em 108 veic.km
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Loures - CREL

Lousa - Malveira

Enxara - Torres Vedras Sul

Marinha Grande Sul - Nó c/ A17 (S)

Torres Vedras Norte - Ramalhal

Nó c/ A17 (N) - Marinha Grande Este

Campelos - Bombarral 

Tornada - Alfeizerão

Valado de Frades - Pataias

CREL - Lousa

Malveira - Enxara

Pataias - Marinha Grande Sul

Torres Vedras Sul - Torres Vedras Norte

Nó c/ A17 (S) - Nó c/ A17 (N)

Ramalhal - Campelos

Marinha Grande Este - Leiria Sul

Zona Industrial - Tornada (Pagante)

Alfeizerão - Valado de Frades

A8

Sublanço 2020 Circulação2021 TMDA

Circulação (a) Variação

0,2

0,4

0,8

0,1

0,2

0,0

0,4

0,3

0,2

0,2

0,4

0,8

0,1

0,2

0,0

0,4

0,3

0,3

1,3

0,7

0,3

0,4

0,0

0,5

0,1

0,1

0,4

6,4

10,5%

10,9%

11,6%

15,1%

11,4%

15,0%

13,0%

15,1%

15,4%

10,5%

11,9%

15,1%

12,8%

14,8%

13,2%

16,5%

15,4%

14,5%

12,5%

1,4

0,7

0,4

0,4

0,0

0,6

0,1

0,1

0,5

7,2

2020 2021

TMDA

40 540

41 660

21 749

10 432

19 756

6 978

13 570

10 233

9 619

44 931

46 328

24 346

12 042

22 060

8 050

15 381

11 813

11 133

45 548

22 990

9 610

16 891

5 984

14 046

6 731

9 312

10 004

16 864

50 478

25 794

11 094

19 106

6 885

15 943

7 866

10 775

11 487

19 032

10,8%

11,2%

11,9%

15,4%

11,7%

15,4%

13,4%

15,4%

15,7%

10,8%

12,2%

15,4%

13,1%

15,1%

13,5%

16,9%

15,7%

14,8%

12,9%

CONCESSÃO 
ATLÂNTICO (AEA)

A8/IC1
Auto-Estrada  
do Oeste

a) Circulação em 108 veic.km
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Arnoia - A dos Negros (Pagante)

A dos Francos - Rio Maior Oeste

Rio Maior Este - Malaqueijo

A dos Negros - A dos Francos

Rio Maior Oeste - Rio Maior Este

Malaqueijo - Nó A1/A15

A15

Sublanço 2020 Circulação2021 TMDA

Circulação (a) Variação

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,2

0,6

10,5%

11,0%

10,2%

10,1%

9,2%

10,3%

10,3%

0,2

0,0

0,2

0,7

2020 2021

TMDA

3 746

3 699

4 465

4 152

4 116

4 933

4 574

3 466

4 449

4 221

5 051

3 795

4 920

4 666

10,8%

11,3%

10,5%

10,4%

9,5%

10,6%

10,6%

CONCESSÃO 
ATLÂNTICO (AEA)

A15/IP6
Auto-Estrada Caldas 
da Raínha-Santarém

a) Circulação em 108 veic.km

Atlântico

Sublanço 2020 Circulação2021 TMDA

Circulação (a) Variação

7,0 7,9 12,3%

2020 2021

TMDA

13 333 15 020 12,7%

a) Circulação em 108 veic.km
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Nó A8/A17 S - Nó A8/A17 N

Leiria (Norte) - Monte Real

Monte Redondo - Guia

Louriçal (IC8) / Marinha das Ondas

A14 / Quiaios

Tocha / Mira

Marinha Grande - Leiria (Norte)

Monte Real - Monte Redondo

Guia - Louriçal (IC8)

Marinha das Ondas / A14

Quiaios / Tocha

Mira / Mira PV

A17 

Sublanço 2020 Circulação2021 TMDA

Circulação (a) Variação

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1

1,9

15,0%

14,9%

15,1%

19,3%

18,8%

16,8%

15,2%

15,1%

15,7%

19,4%

16,7%

16,7%

17,0%

0,2

0,1

0,1

0,4

0,3

0,1

2,2

2020 2021

TMDA

4 431

6 487

6 063

5 506

4 664

5 789

5 108

7 475

6 996

6 589

5 557

6 781

5 424

6 168

5 840

5 246

5 576

6 175

5 583

6 264

7 121

6 775

6 281

6 528

7 224

6 547

15,3%

15,2%

15,4%

19,7%

19,2%

17,1%

15,5%

15,5%

16,0%

19,7%

17,1%

17,0%

17,3%

CONCESSÃO LITORAL 
CENTRO (BRISAL)

A17/IC1
Auto-Estrada Marinha 
Grande (A8) - Mira

a) Circulação em 108 veic.km



RELATÓRIO INTEGRADO 2021
247

ANEXOS  |  GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO

07
ABREVIATURA ABREVIATURA

A I

S

G

M

O

I

R

B

C

D

E

K

P

SIGNIFICADO SIGNIFICADO

ACT Índice de
Frequência
(Indicador de
Sinistralidade Laboral)

Satisfação 
do Cliente
(Global)

Índice de
Gravidade
(Indicador de
Sinistralidade Laboral)

Índice de
Gravidade
(Indicador de 
Sinistralidade 
Rodoviária)

Índice de
Sinistralidade
(Indicador de 
Sinistralidade 
Rodoviária)

GEE

m€

ODS

M€

O&M

m3

I&D

ROA

ICNB

BCSD

CA

DMA

EBIT

Km

PPGRCD

ISO
IUCN

EBT
EFR
EV

CMVM

APA

Grupo

ICE

IFRS
IMT

A-C-M

GJ

IAS

ROE

ICNF

BTE

CAPEX

DGEG

EBITDA

CO2

ASECAP

AE

GRI

ICAT

RSU
RUC

SGS

IPAV

IREG

IFRIC 12

B2B

CCO

CSC

AT
A-T-P-M

Acordo Coletivo de Trabalho Nº total de acidentes x 106/ Nº horas trabalhadas por trabalhador

Resposta a inquéritos realizados aos clientes das concessões BCR, Brisal, AEDL 
e AELO, numa escala de 1 a 4

Nº de dias perdidos x 106/ Nº horas trabalhadas por trabalhador

Nº de Mortos / 100 Acidentes com Vítimas

Acidentes com Vítimas / Percursos Efetuados

Gases com Efeito de Estufa

Milhares de Euros

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Milhões de Euros

Operação & Manutenção

Metros Cúbicos

Investigação e Desenvolvimento

Rendimento do Ativo

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade

Business Council for Sustainable Development

Conselho de Administração

Disclosure on Management Approach

Resultado antes de Ganhos e Perdas Financeiros e Impostos

Quilómetros

Plano de Prevenção e Gestão de Resídeos de Construção e Demolição

International Organization for Standardization
International Union for Conservation of Nature

Resultado antes de impostos
Empresa Familiarmente Responsável
Electric Vehicle (Veículo Elétrico)

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Agência Portuguesa do Ambiente

Empresas definidas pelo perímetro de consolidação no anexo às contas

Indicador Estrutural que caracteriza a vida útil do pavimento, através 
da capacidade de carga

Normas Internacionais de Relato Financeiro
Instituto de Mobilidade e Transportes

Automated Coin Machines

Gigajoules

Normas Internacionais de Contabilidade

Rendimento do Capital Próprio

Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas

Boletim do Trabalho e Emprego

(Capital Expenditure) Despesa de capital ou investimento

Direção-Geral de Energia e Geologia

Resultado Operacional antes de Provisões, Amortizações, Depreciações, 
Ajustamento e Reversões

Dióxido de Carbono

Associação Europeia de Autoestradas, Túneis e Pontes com Portagens

Autoestrada

Global Report Initiative

Indicador funcional que caracteriza a segurança do condutor 

Road Side Unitatravés da aderência
Road Usage Charging

Société Générale de Surveillance

Indicador que caracteriza o estado global do pavimento do ponto de vista 

Indicador funcional que caracteriza a regularidade longitudinal, ou seja  

através da aderência

funcional ou estrutural

o conforto e segurança sentido pelo condutor

International Financial Reporting Interpretations Committee

Business to Business, negócio entre duas empresas

Centro de Coordenação Operacional

Código das Sociedades Comerciais

Autoridade Tributária e Aduaneira
Automated Tolling Payment Machines
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ABREVIATURA

ABREVIATURA

ABREVIATURA

CONCESSÕES

OUTRAS EMPRESAS DO GRUPOT

U

W

V

SIGNIFICADO

SIGNIFICADO

SIGNIFICADO

t

AEA

AtB

AEDL

BAS

VVCC

BCR

BRISA O&M

VVP

AEBT

BAE

AELO

BGI

VVCS

Brisal

CTA

VVS

UGT

WBCSD

v.km

tCO2eq

Taxa de Mortos
Taxa de
Sinistralidade

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

V2X

TMD

Toneladas

Concessão do Atlântico

A-to-Be

Concessão Douro Litoral

Brisa Áreas de Serviço

Via Verde Connected Cars

Brisa Concessão Rodoviária

Brisa Operação & Manutenção

Via Verde Portugal

Subconcessão do Baixo Tejo

Brisa Auto-Estradas de Portugal

Subconcessão do Litoral Oeste

Brisa Gestão de Infraestruturas

Via Verde Carsharing

Concessão Litoral Centro

Controlauto

Via Verde Serviços

União Geral de Trabalhadores

World Business Council for Sustainable Development

Veículos por quilómetro (circulação)

Tonelada equivalente de CO2

Mortos / Percursos Efetuados
Total Acidentes / Percursos Efetuados

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

Vehicle-to-everything, veículo-com-tudo

Tráfego Médio Diário – Nº médio diário de veículos registado numa rede, 
no ano



Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A.
Quinta da Torre da Aguilha, Edifício Brisa
2785-599 São Domingos de Rana
PORTUGAL

www.brisa.pt
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