
RELATÓRIO DO 
CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

sobre  a oportunidade 
e condições da oferta 
lançada pela taGus 
HoldinGs



Relatório do Conselho de Administração da Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A. sobre  a 
oportunidade e condições da oferta pública geral e obrigatória de aquisição das acções 
da BRISA – AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL , S.A. lançada pela TAGUS HOLDINGS S.à r.l., 
objecto de anúncio preliminar publicado em 29 de Março de 2012.

23 de Abril de 2012

ADvERTêNCIA/AvISO PRévIO

O presente Relatório é preparado pelo Conselho de Administração da BRISA – AUTO-
-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. (“Brisa”, a “Empresa” ou a “Sociedade”) ao abrigo do 
disposto no número 1 do artigo 181.º do Código dos valores Mobiliários, no seguimento 
da recepção, no dia 16 de Abril de 2012, e após análise ponderada, dos projectos de 
prospecto e de anúncio de lançamento da oferta pública geral e obrigatória de aquisição 
das acções da Sociedade, lançada pela TAGUS HOLDINGS S.à r.l., com sede em 6 rue Jean 
Monnet, L-2180 Luxemburgo, (a “Oferta”). 

O parecer do Conselho de Administração constante do presente Relatório foi elaborado 
com base em declaração correspondente à melhor informação disponibilizada ao 
Conselho de Administração da Sociedade. Na ponderação acerca da aceitação ou rejeição 
da Oferta, aconselham-se os Senhores Accionistas a considerar o presente Relatório, sem 
prejuízo do juízo personalizado, a realizar por cada Accionista, no âmbito do respectivo 
processo de tomada de decisão. 

As previsões constantes do presente Relatório foram efectuadas de acordo com o melhor 
conhecimento e convicção do Conselho de Administração, com base na informação 
disponível à data da realização de tais previsões. As referidas previsões não constituem 
ou representam, por qualquer forma, uma garantia de verificação dos resultados aqui 
previstos atendendo à multiplicidade e imprevisibilidade de factores e eventos que, caso 
se verifiquem, poderão ter impacto no desempenho futuro da Sociedade.
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001
Sumário
executivo  

O Conselho de Administração da Brisa teve em 

consideração, na sua avaliação da Oferta, que 

a mesma tem a natureza de oferta pública de 

aquisição obrigatória, nos termos do artigo 

187.º do Código dos valores Mobiliários (“CvM”), 

em virtude do acordo parassocial celebrado 

entre a Tagus Holdings. S.à r.l. (o “Oferente”), 

José de Mello Investimentos SGPS, S.A., José de 

Mello International S.à r.l. e AEIF Apollo S.à r.l., 

mais detalhadamente descrito no prospecto da 

Oferta.

Na sua tomada de posição, o Conselho 

de Administração adoptou uma postura 

de neutralidade relativamente à Oferta, 

considerando que a mesma, não obstante 

ter sido não solicitada, será geradora de 

valor, uma vez que, na opinião do Conselho 

de Administração, um núcleo accionista 

alinhado pode contribuir para o potencial de 

crescimento e criação de valor no médio a 

longo prazo.

Na elaboração do presente Relatório, o Conselho 

de Administração recorreu à assessoria de 

consultores financeiros, o Barclays Bank PLC e 

o Banco Português de Investimento, S. A. e de 

assessores jurídicos, a Sérvulo & Associados. A 

nível interno, a Comissão de Auditoria e Gestão 

de Riscos prestou assistência ao Conselho de 

Administração na preparação do Relatório.

O Conselho de Administração entende 

que, embora o desempenho operacional 

da Sociedade permaneça sólido, o actual 

ambiente altamente incerto (relativamente 

à aversão ao risco nos mercados financeiros, 

ao contexto macroeconómico em Portugal 

e aos desafios de curto prazo específicos da 

Sociedade) tem tido e espera-se que continue 

a ter, no curto prazo, um impacto significativo 

no valor intrínseco da Sociedade. O Conselho 

de Administração reconhece que, por um 

lado, a contrapartida oferecida não reflecte 

inteiramente o valor potencial no longo prazo 

da Sociedade num cenário de retoma das 

condições macroeconómicas e financeiras mas, 

por outro lado, reconhece igualmente que a 

contrapartida oferecida não toma inteiramente 

em consideração uma possível deterioração 

grave dessas condições.

Por conseguinte, o Conselho de Administração 

é do entendimento que, face ao contexto 

actual, a contrapartida da Oferta se insere 

num intervalo razoável de valor intrínseco da 

Sociedade.

Como tal, a Oferta pode constituir uma 

oportunidade para os accionistas interessados 

em reduzir a sua exposição à Brisa e os riscos 

macroeconómicos portugueses e facultar 

um “evento de liquidez” aos accionistas 

interessados na venda no curto prazo. A 

contrapartida da Oferta situa-se 13,4% acima do 

preço de fecho das acções na data do anúncio 

preliminar e 8,6% acima do preço médio 

ponderado pelo volume (vWAP) dos últimos 6 
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meses. O Conselho de Administração considera 

que a contrapartida da Oferta não inclui um 

prémio de controlo. Tal pode ser explicado pela 

estrutura da operação dado que: i) o acordo 

parassocial que conduziu à oferta obrigatória 

não envolveu uma transmissão de acções entre 

as partes relevantes e ii) o Oferente já tem o 

controlo efectivo da Empresa.

O Conselho de Administração recomenda que 

cada accionista tome a sua decisão quanto à 

venda ou manutenção das acções com base 

nos próprios objectivos de investimento e 

respectivo horizonte temporal.

O Oferente indica que é sua intenção manter 

o negócio e actividade da Brisa e entidades 

relacionadas, de acordo com um plano de 

actividades acordado entre os accionistas 

do Oferente. Acresce que o Conselho de 

Administração entende que os objectivos 

expressos nos documentos da Oferta 

reflectem um posicionamento de continuidade 

estratégica para a Sociedade. 

O Conselho de Administração não antecipa que 

a Oferta tenha por consequência quaisquer 

alterações nos contratos de financiamento da 

Empresa ou das empresas por esta dominadas 

ou qualquer impacto para outros sujeitos 

relevantes para a sustentabilidade da Brisa, 

incluindo para os seus trabalhadores.

Os Accionistas deverão ter em consideração 

possíveis alterações na política de dividendos 

da Sociedade no curto e médio prazo e 

quaisquer implicações para a liquidez das 

acções subsequentemente à Oferta.

Caso, na sequência da Oferta, a participação 

directa ou indirecta do Oferente na Sociedade 

ultrapasse 90% dos direitos de voto na 

Sociedade, o Oferente coloca a possibilidade 

de requerer a perda do estatuto da Sociedade 

como sociedade aberta e a exclusão da 

negociação das suas acções em mercado 

regulamentado, com base no artigo 27.º do CvM.

O Oferente refere igualmente que dispõe, 

em alternativa, do direito de desencadear 

uma aquisição potestativa das acções 

remanescentes da Sociedade nos três meses 

subsequentes à Oferta, de acordo com o 

disposto no artigo 194.º do CvM, caso o 

Oferente detenha após a Oferta, directa ou 

indirectamente, 90% ou mais dos direitos de 

voto correspondentes ao capital social e 90% 

ou mais dos direitos de voto abrangidos pela 

Oferta.

Qualquer destes mecanismos poderá afectar 

os accionistas que decidam não vender na 

Oferta. Caso a perda de qualidade de sociedade 

aberta seja decidida na assembleia geral, 

os accionistas minoritários que não votem 

favoravelmente a deliberação têm o direito a 

vender as suas acções, enquanto os accionistas 

que são objecto de uma aquisição potestativa 

são forçados a vender as suas acções. Neste 

último caso, os accionistas minoritários 

teriam garantida uma contrapartida de preço 

pelo menos equivalente à da Oferta. No caso 

de a Sociedade perder a sua qualidade de 

sociedade aberta, caso esta decisão decorra de 

deliberação accionista, o preço de transferência 

das acções poderá ser inferior à contrapartida 

da Oferta se a deliberação dos accionistas for 

adoptada mais de seis meses após a Oferta. 

Caso a perda de qualidade de sociedade aberta 

não envolva uma deliberação da assembleia 

geral, a lei não assegura uma oportunidade 

de alienação das acções aos accionistas 

minoritários.
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002
A Oferta

No seguimento do anúncio preliminar, 

com data de 29 de Março de 2012, a Tagus 

Holdings. S.à r.l. (o “Oferente”) encontra-se 

vinculado ao lançamento de uma oferta 

pública geral e obrigatória de aquisição das 

acções representativas da totalidade do 

capital social da Brisa. Os principais termos 

e condições subjacentes à Oferta são os 

seguintes:

 

 →Oferente: O Oferente - Tagus Holdings 

S.à r.l., - com sede em 6 rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg, é detido, directa 

ou indirectamente, pela José de Mello 

Investimentos SGPS, S.A. (titular de 55% 

do respectivo capital social) e pela AEIF 

APOLLO S.à r.l. (titular de 45% do respectivo 

capital social).

 →Qualificação da Oferta: A Oferta foi 

qualificada pelo Oferente como geral 

e obrigatória nos termos do número 1 

do artigo 187.º do Código dos valores 

Mobiliários, por força do acordo 

parassocial celebrado entre a José de Mello 

Investimentos SGPS, S.A., a AEIF Apollo S.à 

r.l., a José de Mello International S.à r.l e o 

Oferente.

 → Intermediários Financeiros: Os 

intermediários financeiros encarregues 

da assessoria ao Oferente são o Banco 

Comercial Português, S.A., através da 

sua área de Banca de Investimento, o 

Banco Espírito Santo de Investimento 

S.A. e a Caixa Banco de Investimento, 

S.A, encontrando-se todas as referidas 

instituições especificamente investidas 

com os necessários poderes para proceder 

à recepção das declarações de aceitação 

que vierem a ser emitidas pelos accionistas 

interessados.

 →Acções objecto da Oferta: O Oferente 

propôs-se adquirir todas as acções, com o 

valor nominal de 1 euro cada, validamente 

detidas pelos actuais accionistas até ao 

termo do prazo da Oferta , incluindo as 

acções representativas do capital da Brisa 

que se encontram subjacentes aos 443,638 

American Depositary Receipts (as “Acções”) 

que até ao termo do prazo da Oferta 

sejam validamente detidas pelos actuais 

accionistas, excluindo as acções detidas 

pelo Oferente, bem como por pessoas ou 

entidades que se comprometam a não 

acorrer à Oferta, aceitando bloquear as 

suas Acções até ao termo do prazo da 

Oferta. 

 → Limitações: A Oferta é limitada às Acções 

que, no termo do prazo da Oferta, se 

encontrem integralmente realizadas, livres 

de quaisquer ónus, encargos ou outras 
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limitações sobre si ou sobre os respectivos 

direitos inerentes, designadamente quanto 

aos respectivos direitos patrimoniais/

ou sociais ou à sua transmissibilidade, 

nomeadamente quando tal limitação à 

transmissibilidade decorra de bloqueio 

em conta das Acções por iniciativa do 

respectivo titular, nos termos da alínea a) 

do número 2 do artigo 72.º do Código dos 

valores Mobiliários.

 →Pressupostos: A decisão de lançamento 

da Oferta baseou-se no pressuposto de 

que, até ao termo do prazo da mesma, 

não ocorrerá qualquer circunstância 

com impacto significativo na situação 

patrimonial, económica e financeira 

da Brisa, considerada em termos 

consolidados, ou em sociedades que com 

esta se encontrem em relação de domínio 

ou de grupo - tal como exemplificadas 

no anúncio preliminar da Oferta - e na 

não ocorrência de qualquer alteração 

substancial nos mercados financeiros 

nacionais e internacionais e nas 

respectivas instituições financeiras, não 

assumida nos cenários oficiais divulgados 

pelas autoridades da zona Euro, 

susceptível de ter um impacto substancial 

negativo na Oferta, excedendo os riscos a 

ela inerentes. 

 →Contrapartida: A contrapartida oferecida, 

a pagar em numerário, é de 2,66 Euros 

(dois euros e sessenta e seis cêntimos) por 

Acção deduzido de qualquer montante 

(ilíquido) que venha a ser atribuído a 

cada Acção, seja a título de dividendo, de 

adiantamento sobre lucros de exercício 

ou distribuição de reservas, fazendo-se 

tal dedução a partir do momento em 

que o direito ao montante em questão 

tenha sido destacado das Acções e se esse 

momento ocorrer antes da liquidação 

financeira da Oferta.

Para uma descrição completa da Oferta, 

os accionistas poderão consultar os 

documentos associados à mesma, 

disponíveis no sítio institucional da 

Sociedade (www.brisa.pt).
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003
O Conselho de
 Administração

O Conselho de Administração 
e o dever de neutralidade

A Oferta é dirigida aos accionistas da Brisa e 

não à própria Sociedade. Consequentemente, 

e em cumprimento das imposições legais, 

o Conselho de Administração não deve 

interferir com o direito dos accionistas de 

tomarem a sua decisão quanto ao mérito da 

Oferta, nem praticar actos susceptíveis de 

frustrar ou promover o sucesso da Oferta. 

Tendo isto em conta, e imediatamente 

após ter tomado conhecimento do anúncio 

preliminar do lançamento de oferta pública 

de aquisição, o Conselho de Administração 

decidiu respeitar integralmente o dever de 

neutralidade cominado pelo artigo 182.º, 

n.º 1 do Código dos valores Mobiliários, de 

acordo com o qual a sociedade visada não 

pode praticar quaisquer actos susceptíveis 

de alterar de modo relevante a situação 

patrimonial da sociedade visada e que 

possam afectar de modo significativo os 

objectivos anunciados pelo Oferente, com 

excepção daqueles actos que se reconduzam 

à gestão normal da sociedade visada.  

Contudo, atendendo à posição privilegiada 

dos membros do Conselho de Administração 

para fornecer aos accionistas uma visão 

global sobre a situação da Sociedade, a 

lei não priva os accionistas desta fonte e 

informação e determina que o Conselho 

de Administração divulgue o seu parecer 

quanto à Oferta e as razões nas quais se 

fundam as opiniões expressas nesse parecer. 

Composição do Conselho de 
Administração
administradores independentes 
e não independentes

A estrutura de governo adoptada pela 

Brisa é uma estrutura monista tradicional. 

O Conselho de Administração é composto 

por catorze administradores, sendo a 

Comissão Executiva composta por cinco 

destes administradores, como demonstra 

desenvolvida a tabela abaixo apresentada. O 

actual mandato do órgão de administração 

reporta-se ao triénio 2011-2013. 

A tabela abaixo apresentada fornece 

indicações quanto às ligações dos 

administradores a algum grupo com 

interesses específicos na Oferta, 

nomeadamente dos administradores que 

tenham uma ligação relevante a titulares 

de uma participação qualificada igual ou 

superior a 2% do capital social da Sociedade, 

ou uma ligação ao Oferente. 

O critério de independência subjacente 

à tabela abaixo apresentada consiste 

numa auto-avaliação pelo Conselho de 

Administração e visa divulgar aos accionistas 
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informação idónea e transparente que possa 

ser utilizada para a formulação de um juízo 

sobre o conteúdo da informação contida 

e das opiniões expressas no presente 

Relatório. Este critério de independência não 

pretende, contudo, substituir outros critérios 

utilizados para a aferição da independência 

dos membros do Conselho de Administração 

a outros propósitos. Ao que acresce que o 

carácter não independente de alguns dos 

administradores da Sociedade não prejudica 

a adstrição dos mesmos ao acima referido 

dever de neutralidade, nem aos deveres 

legais e fiduciários que impendem sobre 

todos os administradores, nessa qualidade, 

nem foi considerado como tendo esse efeito 

prejudicial.

vasco Maria Guimarães
José de Mello

Executivo
Não 

independente
Com ligações relevantes
ao Oferente

João Pedro Stilwell
Rocha e Melo

Executivo
Não 

independente
Com ligações relevantes
ao Oferente

João Pedro Ribeiro
de Azevedo Coutinho

Executivo Independente

António José Nunes
de Sousa

Executivo Independente

Daniel Alexandre
Miguel Amaral

Executivo
Não 

independente
Com ligações relevantes
ao Oferente

António José Fernandes
de Sousa

Não
executivo

Independente

Rui Alexandre Pires Diniz
Não

executivo
Não 

independente
Com ligações relevantes
ao Oferente

Jorge Manuel Pereira
Caldas Gonçalves

Não
executivo

Não 
independente

Com ligações relevantes
ao Oferente

Francisco-José Aljaro Navarro
Não

executivo
Não 

independente

Com ligações relevantes a 
um titular de participação 
qualificada

Martin Wolfgang
Johannes Rey

Não
executivo

Independente

Antonino Lo Bianco
Não

executivo
Não 

independente
Com ligações relevantes
ao Oferente

Michael Gregory Allen
Não

executivo
Não 

independente
Com ligações relevantes
ao Oferente

João vieira de Almeida
Não

executivo
Não 

independente
Com ligações relevantes
ao Oferente

Maria Margarida de Lucena
de Castelo-Branco Corrêa de Aguiar

Não
executivo

Independente

Conselho de Administração
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004
Relatório do Conselho de Administração
sobre a Oferta

Introdução  

O Conselho de Administração, após 

cuidadosa revisão dos projectos de 

prospecto e anúncio de lançamento da 

Oferta, apresenta o seu parecer sobre a 

oportunidade e condições da Oferta, os 

planos estratégicos dos Oferentes e as 

repercussões da Oferta na Brisa e nos seus 

stakeholders.  

Na sua apreciação, o Conselho de 

Administração tomou em consideração que 

a oferta pública de aquisição é obrigatória 

e que o Oferente já controla, directa ou 

indirectamente, 53,81% dos direitos de voto 

da Empresa, tendo portanto já um controlo 

maioritário. 

Contrapartida Oferecida

Síntese da apreciação do Conselho de 

Administração sobre o preço da Oferta

O Conselho de Administração considera 

que, apesar da performance operacional da 

Empresa se manter sólida, o actual contexto 

de elevada incerteza (grau de aversão ao 

risco nos mercados financeiros, contexto 

macroeconómico em Portugal e desafios 

de curto prazo que a Empresa enfrenta) 

tem tido, e é expectável que continue a ter 

no curto prazo, um impacto significativo 

no valor intrínseco da Brisa. O Conselho de 

Administração reconhece, por um lado, que 

o preço oferecido não traduz integralmente 

o valor potencial de longo prazo da Empresa 

num cenário de melhoria das condições 

macroeconómicas e financeiras, mas, por 

outro lado, também reconhece que o preço 

oferecido não reflecte totalmente os riscos 

de uma possível deterioração severa dessas 

condições.

Consequentemente, a opinião do Conselho 

de Administração é que, no actual contexto, 

o preço da Oferta se situa num intervalo 

razoável para o valor intrínseco da Empresa.

O Conselho de Administração entende que 

o preço da Oferta não inclui um prémio 

de controlo. Tal pode ser explicado pela 

estrutura da operação, visto que: i) o acordo 

parassocial que conduziu à Oferta obrigatória 

não envolveu uma transmissão de acções 

entre as partes relevantes; e ii) o Oferente já 

tem controlo efectivo da Empresa.

Deste modo, a Oferta pode constituir uma 

oportunidade para accionistas interessados 

em reduzir a sua exposição à Brisa e aos 

riscos macroeconómicos em Portugal, 

proporcionando liquidez para accionistas 

com intenções de vender no curto prazo. O 
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preço da Oferta é 13,4% acima do preço de 

fecho da acção no dia do anúncio preliminar 

da Oferta e 8,6% acima dos vWAP dos 

últimos 6 meses. 

O Conselho de Administração recomenda 

que cada accionista decida vender ou não as 

suas acções na Oferta em função dos seus 

próprios objectivos e horizonte temporal de 

investimento.

Os accionistas deverão adicionalmente tomar 

em consideração potenciais restrições no 

pagamento de dividendos no curto-médio 

prazo e potenciais implicações sobre a 

liquidez das acções da Brisa após a Oferta.

A opinião do Conselho de Administração 

sobre o preço da Oferta foi preparada com 

o apoio do Comissão de Auditoria e Gestão 

de Riscos, que monitorizou o processo de 

recolha e análise de informação usada pelo 

Conselho para desenvolver a sua opinião. 

Na formulação da sua opinião sobre o preço 

da Oferta, o Conselho de Administração teve 

em consideração diversos factores, conforme 

detalhado nas secções seguintes:

 →As perspectivas do Conselho de 

Administração sobre o valor intrínseco da 

Empresa;

 →O actual contexto macroeconómico e 

financeiro;

 →A performance operacional da Empresa 

e capacidade de manter uma sólida 

geração de fluxos de caixa, apesar dos 

desafios que enfrenta; e 

 →A evolução recente das cotações da 

acção e perspectivas de analistas de equity 

research sobre o preço da acção.

Perspectiva sobre o valor 
intrínseco potencial de longo 
prazo 

O Conselho de Administração acredita que o 

valor intrínseco da Empresa, num cenário de 

melhoria das condições macroeconómicas e 

financeiras, seria acima do preço oferecido. 

Contudo, num cenário de deterioração 

dessas condições, o valor intrínseco da 

Brisa seria abaixo do preço da Oferta. é 

convicção do Conselho de Administração que 

a Empresa conseguirá tirar partido da sua 

posição de liderança e experiência, quando 

as condições macroeconómicas melhorarem. 

A Brisa é uma das maiores operadoras de 

concessões de auto-estradas no mundo, 

e a empresa líder em Portugal com uma 

quota de mercado de aproximadamente 

43%, detendo as concessões que formam a 

estrutura central do sistema de auto-estradas 

em Portugal. A Empresa detém concessões 

de longo prazo e beneficia de um quadro 

regulatório estável. Adicionalmente, a Brisa 

tem 40 anos de experiência operacional e 

uma equipa de gestão com provas dadas.

 

A curto prazo, a Empresa enfrenta um 

contexto operacional difícil, com tráfego em 

declínio em todas as concessões, e exposição 

a volatilidade nos mercados financeiros que 

pode afectar o refinanciamento da dívida 

com maturidades a curto-médio prazo. 

Adicionalmente, a Empresa está exposta a 

incerteza adicional relativa às concessões 

Douro Litoral e Brisal, que estão com níveis 
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de tráfego substancialmente abaixo do caso 

base. 

No actual contexto de elevadas taxas 

de retorno exigidas pelos mercados 

financeiros para negócios em Portugal, 

incerteza macroeconómica e dificuldades 

de refinanciamento de dívida empresarial, o 

Conselho de Administração considera que o 

preço da Oferta se situa dentro do intervalo 

de valor intrínseco da Empresa aferido pelo 

Conselho.

Resiliência do negócio num 
contexto económico e 
financeiro difícil  

A performance operacional da Brisa foi 

afectada pelas condições macroeconómicas 

severas enfrentadas por Portugal, bem como 

pelo aumento de preços dos combustíveis e 

questões específicas como a introdução de 

portagens nas ex-SCUTs Costa de Prata ou o 

cancelamento da AECentro.

Para além do impacto no tráfego, o contexto 

macroeconómico Português afectou a 

condição financeira da Empresa. O credit 

rating da subsidiária da Empresa que 

detém a sua principal concessão, a Brisa 

Concessão Rodoviária, SGPS, S.A. (“BCR”), 

está intimamente relacionado com o credit 

rating da República Portuguesa. A seguinte 

passagem extraída de um relatório da 

Moody’s traduz isso mesmo:

“On 15 February 2012, Moody's downgraded 

the rating of the EUR500 million 4.797% 

Notes due 2013 and the EUR600 million 

4.50% Notes due 2016 issued by BCR to Ba2 

from Ba1. (...)  This action followed Moody's 

decision to downgrade the Republic of 

Portugal sovereign rating to Ba3 with a 

negative outlook from Ba2 with a negative 

outlook, as announced on 13 February 

2012, and primarily reflected the company's 

exposure to economic stresses in Portugal 

and its inability to disconnect itself from 

local economic and market circumstances.” - 

Moody's, 16 Feb 2012



Fonte: Apresentações de resultados da Brisa.

Fonte: Bloomberg. Índice calculado pela média das agências de notação 
de rating, com rating publicado.

Fonte: Bloomberg.

Evolução trimestral do tráfego
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Non-investment grade

A deterioração do credit rating da BCR teve 

um impacto significativo na capacidade da 

Brisa receber dividendos da sua principal 

subsidiária. A BCR está actualmente restringida 

de pagar dividendos e continuará restringida 

enquanto as notações de rating de ambas 

as agências permanecerem na categoria 

de non-investment grade. Adicionalmente, 

a deterioração do credit rating da BCR, 

juntamente com o aumento da percepção de 

risco de refinanciamento, teve um impacto 

negativo nas taxas de custo efectivo da dívida 

e nas taxas de retorno das obrigações da BCR 

em mercado secundário (yields).
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Fonte: Bloomberg. Empresas comparáveis com obrigações com maturidade 2016-17; Aut. Paris é 99% detida pela Eiffage.

Spreads de obrigações corporativas 
vs. Taxas swap (pontos base)
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Apesar dos desafios do contexto externo 

descrito, o Conselho de Administração 

acredita que as perspectivas de longo prazo 

da Empresa permanecem positivas. De facto, 

a capacidade da Brisa manter uma geração 

de fluxos de caixa relativamente estável nos 

anos recentes demonstra a resiliência do 

negócio da Empresa.  

A prioridade estratégica da Empresa no 

contexto actual tem sido identificar e 

implementar medidas de eficiência e 

preservação de liquidez adequada, conforme 

demonstrado pelas reduções alcançadas 

de custos operacionais e investimentos 

de manutenção, e pela capacidade da 

Empresa manter EBITDA-Capex em níveis 

relativamente estáveis.

O Conselho de Administração está confiante 

que a Brisa está a tomar as medidas 

necessárias para responder adequadamente 

aos desafios que enfrenta.

Cotação afectada por 
incerteza macroeconómica 
e factores específicos da 
Empresa 

Tendo em conta a resiliência demonstrada 

pela geração de fluxos de caixa da Empresa, 

o Conselho  de Administração acredita 

que a evolução negativa da cotação das 
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Fonte: Dados da Empresa; Objectivo para 2012 segundo 
Apresentação de Resultados de 2011.
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acções da Brisa no mercado de capitais nos 

anos recentes foi causada não apenas por 

receios face às perspectivas operacionais 

da Brisa mas também, e em larga medida, 

pelo elevado nível de aversão ao risco 

prevalecente nos mercados financeiros 

como resultado da crise de dívida 

soberana Portuguesa e das condições 

macroeconómicas. 

A cotação da acção da Brisa tem sido 

particularmente afectada pela crise de 

dívida soberana Portuguesa, atendendo a 

que a acção é considerada pelos mercados 

financeiros como um “proxy” da economia 

Portuguesa, devido ao seu foco doméstico, 

maturidade longa das concessões, e nível de 

alavancagem relativamente elevado típico de 

negócios de concessões. 

 

A acção Brisa teve uma performance negativa 

quando comparada com empresas do sector, 

nos 24, 12 e 6 meses anteriores à data da 

Oferta preliminar. 

Preço acção Brisa Spread (OT 10A-Bunds, p.b.)

Fonte: Dados da Empresa; Objectivo para 2012 segundo 
Apresentação de Resultados de 2011. 
1Exclui efeitos não recorrentes, como vendas anormais de 
equipamentos via verde e custos de redução de pessoal.
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Cotação das acções da Brisa vs Spread dos yields das 
OTs Portuguesas a 10 anos face às Bunds Alemãs
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Fonte: Bloomberg.
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Considerações sobre o preço 
da acção e perspectivas de 
equity research

O preço da Oferta é 13,4% acima do preço 

de fecho da cotação no dia do anúncio 

preliminar, e 8,6% acima do vWAP dos 

últimos 6 meses. 

Fonte: Bloomberg. Preços vWAP históricos até data da Oferta preliminar.

Após o anúncio preliminar, a cotação da 

acção Brisa ajustou para o preço da Oferta, 

sinalizando que os investidores não esperam 

uma alternativa de liquidez mais atractiva 

a curto prazo. Desde essa data, a cotação 

da acção Brisa permaneceu relativamente 

estável apesar da queda no mercado. 
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Oferta 1 dia 30 dias 60 dias 90 dias 180 dias

Cotação €2.66 €2.37 €2.42 €2.41 €2.44 €2.45

Prémio 12.2% 9.9% 10.4% 9.0% 8.6%

Preço da Oferta vs. VWAP histórico
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Fonte: Bloomberg.



Fonte: Bloomberg. vWAP: volume Weighted Average Price.

volume Preço ofertavWAP vWAP médio 6 meses

VWAP dos últimos 6 meses
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Fonte: Bloomberg.. variações desde 29/03/2012 até 
20/04/2012 .

Variação desde o anúncio 
preliminar da Oferta 

Preço da oferta
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*Última sessão antes do anúncio

Data Brisa PSI-20

29.03.12* 12.5% -6.2%

30.03.12 -1.1% -6.6%

Os preços-alvo (price targets) de analistas 

de equity research publicados entre a data 

de Apresentação dos Resultados de 2011 e a 

data da Oferta preliminar apresentam uma 

mediana de 2,47 €/acção e uma média de  

2,71 €/acção. 



Fonte: Bloomberg e relatórios de Equity Research do período entre Apresentação de Resultados de 2011 e data da Oferta 
preliminar. Inclui apenas analistas que actualizaram os seus modelos financeiros após a Apresentação de Resultados. BPI não 
foi incluído porque é um assessor deste relatório.

Preços-alvo de analistas de Equity Research para a Brisa

2.12.22.22.22.42.63.33.3 3.15 2.54

BESI BCPI Macquarie BBVAAlphavalue OddoNatixis Goldman
Sachs

Credit
Suisse

Exame BPN
Paribas

Preço oferta
2.66€/acção

Média price target
2.60€/acção

Mediana price target
2.47€/acção

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

BRISA
2011

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

18

Em relação aos analistas de equity research, 

o Conselho de Administração faz notar que 

os analistas Portugueses têm, em geral, 

preços-alvo superiores aos dos analistas 

de bancos não domésticos, o que parece 

reflectir diferentes perspectivas sobre o risco 

da economia Portuguesa. 

Na data da Oferta preliminar, as 

recomendações de analistas de equity 

research para a Brisa em comparação 

com as suas recomendações para outros 

operadores de concessões de auto-estradas 

europeus cotados seguidas pelos mesmos 

analistas, nomeadamente Abertis e Atlantia, é 

apresentada na tabela seguinte:

Fonte: Bloomberg e relatórios de Equity Research. Inclui apenas analistas que acompanham as três empresas, com relatórios 
publicados sobre a Brisa entre a Apresentação de Resultados e a data da Oferta (independentemente de terem ou não 
actualizado os seus modelos).  

Empresa Analista
Brisa

Recomendação
Abertis

Recomendação
Atlantia

Recomendação

Alphavalue COHEN reduce add buy

Exame BPN Paribas De Neuville underperform neutral outperform

BBvA Rodriguez underperform market perform outperform

Macquarie HESSE Outperform outperform outperform

Oddo & Cie BECKER reduce neutral neutral

Credit Suisse Crimes underperform outperform outperform

Natixis THIBAULT reduce buy neutral

Recomendações de Equity Research 
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Planos estratégicos
do Oferente para a Brisa

O Conselho de Administração considera 

que a Oferta irá, simultaneamente, reforçar 

os objectivos estratégicos que a Brisa tem 

vindo a prosseguir e proporcionar um núcleo 

accionista estável e alinhado. Adicionalmente, 

o Conselho de Administração considera que a 

Oferta não irá colocar em risco a estabilidade 

financeira da Empresa.

O Oferente refere não esperar alterações 

significativas no negócio e na actividade da 

Empresa e das entidades relacionadas, nos 

termos de um plano de negócios acordado 

entre os accionistas do Oferente.

O Conselho de Administração considera que, 

no actual contexto de incerteza e desafios 

de curto prazo que a Brisa enfrenta, a 

existência de um núcleo accionista estável e 

alinhado pode contribuir positivamente para 

o potencial de crescimento de longo prazo e 

para a criação de valor.

O Conselho de Administração considera que 

os objectivos comunicados pelo Oferente 

reflectem uma linha de continuidade 

estratégica para a Empresa:

 →Operar as concessões no 

enquadramento definido pelos contratos 

de concessão;

 →Manter o historial de elevada qualidade 

de serviço e satisfação do cliente; 

 →Maximizar a eficiência do negócio.

Para alcançar tais objectivos, o Oferente 

propõe-se efectuar uma revisão estratégica 

e operacional da Empresa e das suas 

subsidiárias, com o objectivo de identificar 

fontes de eficiência acrescida e renegociar 

contratos existentes com terceiros quando 

necessário. Tendo em conta o actual contexto 

macroeconómico e os desafios de curto 

prazo que a Empresa enfrenta, o Conselho 

de Administração considera que a referida 

revisão estratégica poderá proporcionar 

melhorias adicionais no desempenho da 

Empresa, mantendo os esforços que vêm 

sendo desenvolvidos em diversas áreas:

 →Estratégia de redução de custos;

 → Iniciativas destinadas ao aumento das 

receitas;

 →Estratégia de investimento 

conservadora;

 → Tentativa de encontrar uma solução 

adequada para as concessões em que a 

Brisa participa que têm apresentado um 

desempenho negativo, nomeadamente 

através da renegociação das concessões 

Douro Litoral e Brisal;

 →Cobertura de risco.

O Conselho de Administração deu particular 

atenção ao potencial impacto da Oferta na 

estrutura e estabilidade financeira da Empresa. 

O Conselho de Administração considera que a 

Oferta não terá nenhum impacto directo nos 

contratos de financiamento existentes, uma 

vez que alterações na estrutura accionista da 

Brisa não têm impacto na estrutura financeira 

ou nos contratos de financiamento das 

concessões.
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O Oferente expressa a sua intenção de 

manter, na medida do possível, a política 

de dividendos, tendo em consideração os 

contratos de financiamento existentes e a 

capacidade da Empresa para distribuir tais 

dividendos. O Conselho de Administração 

considera pertinente notar que os accionistas 

do Oferente votaram contra a distribuição 

de dividendos na assembleia geral de 

accionistas de 2 de Abril de 2012. 

Repercussões da Oferta nos 
interesses da Brisa, incluindo 
as relativas aos locais em que 
a Empresa desenvolve a sua 
actividade

A Brisa é uma empresa de referência em 

Portugal, que ao longo dos últimos 40 anos se 

tornou o principal operador de infra-estruturas 

de transporte do país e uma empresa de 

referência no sector da operação de auto-

estradas a nível mundial. A Empresa detém as 

concessões que formam a estrutura central 

do sistema de auto-estradas em Portugal, 

através de concessões de longo prazo, e tem 

um historial de forte desempenho operacional 

e uma equipa de gestão que tem apresentado 

resultados resilientes mesmo num contexto 

desfavorável.

O Oferente indica o seu compromisso com a 

manutenção da integridade dos activos da 

Empresa e dos locais onde esta desenvolve 

as suas actividades. Estes compromissos são 

suportados pela natureza das actividades da 

Empresa, baseada em concessões.

A Brisa sempre procurou desenvolver as suas 

actividades de acordo com os mais elevados 

padrões de integridade do local de trabalho, 

ética empresarial e cumprimento estrito da 

legislação e regulamentações aplicáveis, de 

forma a assegurar a criação de valor para 

os seus empregados, accionistas e para a 

comunidade.

Adicionalmente, a responsabilidade 

social é uma linha estratégica principal, 

com o objectivo de criar valor através do 

crescimento económico associado ao 

progresso social e à qualidade ambiental. 

O posicionamento da Empresa como um 

parceiro sustentável está no centro da sua 

estratégia.

Nos documentos da Oferta, o Oferente 

expressa o seu compromisso com 

o cumprimento da legislação, dos 

regulamentos e dos contratos de concessão 

aplicáveis, e com o cumprimento da política 

de responsabilidade social da Empresa. 

Os documentos da Oferta também sugerem 

que o Oferente pretende manter a identidade 

Portuguesa da Brisa.

As acções da Brisa estão admitidas à 

negociação na Euronext Lisbon e são parte 

do principal índice Português, o PSI-20, e do 

FTSE4Good, o índice de referência relativo a 

responsabilidade social.

O Oferente considera a possibilidade de 

requerer a perda da qualidade de sociedade 

aberta da Empresa e a exclusão do mercado, 

tendo por base o artigo 27.º do CvM, caso, 

na sequência da Oferta, o Oferente venha 

a exceder uma participação, directa ou 

indirecta, de 90% dos direitos de voto da 

Empresa.
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O Oferente também informou que, 

alternativamente, terá direito a desencadear 

uma aquisição potestativa das acções 

remanescentes nos três meses posteriores à 

Oferta, nos termos do artigo 194 do CvM, se, 

na sequência da Oferta, o Oferente alcançar 

ou exceder, directa ou indirectamente, 90% 

dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social e 90% dos direitos de voto 

objecto da Oferta.

Qualquer destes mecanismos poderá afectar 

os accionistas que decidam não vender 

na Oferta. Caso a perda de qualidade de 

sociedade aberta seja decidida na assembleia 

geral, os accionistas minoritários que 

não votem favoravelmente a deliberação 

têm o direito a vender as suas acções, 

enquanto os accionistas que são objecto 

de uma aquisição potestativa são forçados 

a vender as suas acções. Neste último 

caso, os accionistas minoritários teriam 

garantida uma contrapartida de preço pelo 

menos equivalente à da Oferta. No caso 

de a Empresa perder a sua qualidade de 

sociedade aberta, caso esta decisão decorra 

de deliberação accionista, o preço de 

transferência das acções poderá ser inferior à 

contrapartida da Oferta se a deliberação dos 

accionistas for adoptada mais de seis meses 

após a Oferta. Caso a perda de qualidade 

de sociedade aberta não envolva uma 

deliberação da assembleia geral, a lei não 

assegura uma oportunidade de alienação das 

acções aos accionistas minoritários.

Impacto da Oferta nos 
stakeholders da Brisa

Trabalhadores

O Oferente indica a sua intenção de 

manter a actividade da Brisa, bem como 

assegurar continuidade estratégica para a 

Empresa. Como resultado, o Conselho de 

Administração não antecipa que o plano 

estratégico referido pelo Oferente tenha um 

impacto material em termos de emprego nas 

áreas em que a Empresa actua.

Nos documentos preliminares da Oferta, 

o Oferente indica que a política de 

recursos humanos irá ter como objectivo a 

optimização e desenvolvimento da força de 

trabalho da Empresa de forma a criar valor 

para os accionistas e outros stakeholders. O 

requisito de optimização da força de trabalho 

será uma consequência das condições 

macroeconómicas actuais e previstas para 

os próximos anos, que são particularmente 

difíceis.

Finalmente, o Oferente indica que não 

antecipa a necessidade de alterações nas 

condições de trabalho nem a relocalização de 

um número significativo de trabalhadores.

Clientes, Fornecedores e 
outros Stakeholders 

Como referido anteriormente, nos 

documentos preliminares da Oferta, o 

Oferente refere que espera manter o negócio 

e a actividade da Brisa. Como resultado, o 

Conselho de Administração não antecipa que 

a Oferta tenha um impacto material sobre 

clientes e fornecedores.
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Relativamente aos clientes, nos documentos 

preliminares da Oferta o Oferente indica 

que pretende manter o historial de elevado 

nível de qualidade de serviço e satisfação do 

cliente da Brisa.

Os documentos preliminares da Oferta 

também indicam que o Oferente, no que 

respeita a receitas não provenientes de 

portagens, irá realizar uma avaliação regular 

dos preços praticados e das condições 

contratuais, pelo menos anualmente, 

de forma a assegurar a maximização da 

rentabilidade.

No que respeita a acordos com terceiros, 

o Oferente refere que, no contexto da 

estratégia de controlo de custos, irá analisar 

e procurar renegociar os contratos existentes. 

Credores

O Conselho de Administração não antecipa 

nenhum impacto da Oferta nos contratos de 

financiamento ou na posição dos credores 

relativamente à Empresa e subsidiárias. A 

BCR, que detém a principal concessão da 

Brisa, tem uma estrutura de financiamento 

(“ring-fenced”) que separa efectivamente a 

sua posição creditícia da posição creditícia da 

Brisa. As outras concessões são financiadas 

em regime de project finance, sem recurso 

para a Empresa.

O Oferente refere nos documentos 

preliminares da Oferta que terá como 

objectivo a manutenção da actual estratégia 

de financiamento procurando reduzir o seu 

custo, manter níveis adequados de fundo de 

maneio e assegurar o cumprimento pela BCR 

dos seus contratos de financiamento.

Adicionalmente, o Oferente indica que 

pretende fazer todos os esforços para 

assegurar o refinanciamento atempado da 

dívida da Empresa e subsidiárias, com o 

objectivo de assegurar o refinanciamento 12 

meses antes do vencimento.
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005
Intenções dos membros do Conselho de 
Administração que são simultaneamente 
accionistas da Brisa

A tabela seguidamente apresentada indica 

as participações no capital da Brisa de que 

cada membro do Conselho de Administração 

é titular e as respectivas intenções 

relativamente à aceitação ou não aceitação 

da Oferta.

Administrador
Número de

acções detidas 
Intenção

vasco Maria Guimarães José de Mello 580 925

Não aceitação, 
por estar ligado 
ao Oferente e ao 

núcleo de domínio 
da Empresa

João Pedro Stilwell Rocha e Melo 100 161 Aceitação

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho 100 248 Decisão ainda 
pendente

António José Nunes de Sousa 7 000 Aceitação

Daniel Alexandre Miguel Amaral 0 N.A.

António José Fernandes de Sousa 1 520 Aceitação

Rui Alexandre Pires Diniz 0 N.A.

Jorge Manuel Pereira Caldas Gonçalves 0 N.A.

Francisco-José Aljaro Navarro 0 N.A.

Martin Wolfgang Johannes Rey 0 N.A.

Antonino Lo Bianco 0 N.A.

Michael Gregory Allen 0 N.A.

João vieira de Almeida 0 N.A.

Maria Margarida de Lucena
de Castelo-Branco Corrêa de Aguiar

0 N.A.

Participações de Capital da Brisa e respectivas intenções face à 
Oferta de cada um dos membros do Conselho de Administração 
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006
A aprovação do Relatório pelo 
Conselho de Administração

O presente Relatório foi aprovado na reunião 

do Conselho de Administração realizada 

para esse efeito a 23 de Abril de 2012. Todos 

os administradores da Sociedade estiveram 

presentes ou fizeram-se representar na 

reunião.

Na deliberação que precedeu à aprovação 

do presente Relatório, foi expresso um voto 

negativo pelo administrador Francisco-José 

Aljaro Navarro.

Expõem-se abaixo os fundamentos deste 

voto. O Sr. Dr. Jose Aljaro considera que os 

méritos da oferta são negativos porque o 

preço oferecido é inferior i) ao valor das 

acções próprias adquiridas até há alguns 

meses pela Brisa no mercado (4 € por acção); 

ii) à avaliação média publicada por analistas 

até à divulgação da oferta, de acordo com a 

Bloomberg (2.94 € por acção); iii) à avaliação 

média nos relatórios de analistas dos 

assessores financeiros da Tagus (3.42 € por 

acção); iv) ao próprio valor da Brisa, dado que 

a Tagus não oferece um prémio de controlo. 

O Sr. Dr. Jose Aljaro também considera que 

a informação sobre política de dividendos 

contida nos documentos da oferta é muito 

ambígua e não é clara. Finalmente, sustenta 

que existe um conflito de interesses 

por parte dos membros do conselho de 

administração relacionados com o oferente 

que, em sua opinião, não deveriam ter 

participado na eleição dos assessores 

contratados durante este processo.
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Anexos:

Equity Research da Brisa em 2012

Empresa Analista Recomendação
Price

Target
Data

Actualizado com 
informação

de 2011

Cobertura
de sector*

Alphavalue COHEN add 2.82 19/Abr/12 Yes YES

Alphavalue COHEN reduce 2.54 22/Mar/12 Yes YES

Alphavalue COHEN buy 3.81 23/Fev/12 No YES

Banf IB MARTINHO under review 6/Mar/12 No No

BBvA RODRIGUEZ vICENS under review 2.40 13/Mar/12 Yes YES

BCP BI SELADAS restricted 29/Mar/12 No NO

BCP BI SELADAS buy 3.15 7/Mar/12 Yes NO

BPI ALMEIDA DA SILvA buy 3.15 3/Abr/12 Yes NO

BPI ALMEIDA DA SILvA under review 8/Mar/12 Yes NO

BPI ALMEIDA DA SILvA buy 3.40 12/Jan/12 No NO

CAIXA BI BARBOSA, HELENA buy 3.80 7/Mar/12 No NO

Credit Suisse CRIMES, ROBERT underperform 2.60 30/Mar/12 Yes YES

Credit Suisse CRIMES, ROBERT underperform 2.60 8/Mar/12 Yes YES

BESI ESTACIO restricted 30/Mar/12 Yes NO

BESI ESTACIO buy 3.30 15/Fev/12 No NO

Exane BNP Paribas DE NEUvILLE neutral 2.70 30/Mar/12 Yes YES

Exane BNP Paribas DE NEUvILLE underperform 2.10 15/Mar/12 Yes YES

Goldman Sachs BALDINI neutral/neutral 2.20 28/Mar/12 Yes NO

Goldman Sachs BALDINI neutral/neutral 2.50 8/Fev/12 No NO

Grupo Santander FERRER hold 3.40 30/Mar/12 Yes YES

Interdin Bolsa ORTIZ DE JUAN buy 3.39 8/Fev/12 No NO

JPMorgan RALL underweight 2.66 30/Mar/12 Yes YES

JPMorgan RALL underweight 2.40 12/Jan/12 No YES

Macquarie HESSE outperform 3.30 8/Mar/12 Yes YES

Natixis THIBAULT tender 2.66 30/Mar/12 Yes YES

Natixis THIBAULT reduce 2.20 8/Mar/12 Yes YES

Natixis THIBAULT reduce 2.20 7/Fev/12 No YES

Nomura LARKIN restricted 30/Mar/12 Yes NO

Nomura LARKIN reduce 2.88 26/Jan/12 No NO

Oddo & Cie BECKER buy 2.66 4/Abr/12 Yes YES

Oddo & Cie BECKER reduce 2.20 8/Mar/12 Yes YES

Oddo & Cie BECKER reduce 2.40 2/Fev/12 No YES

UBS OJEDA, BOSCO buy 3.10 30/Mar/12 Yes NO

 Research emitido antes da oferta e com informação actualizada e real de 2011
 Oferta lançada em 29 de Março e contas de 2011 comunicadas a 7 de Março   
 Cobertura da Brisa, Abertis & Atlantis simultaneamente
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 →A informação financeira da Brisa e das empresas por si dominadas, incluída neste 

documento, foi retirada dos respectivos relatórios e contas anuais consolidadas para 

os períodos relevantes, contas anuais individuais para cada subsidiária e de outros 

documentos tornados públicos pela Brisa.

 → Toda a informação, incluindo os preços das acções, tem como referência o dia do anúncio 

preliminar (29 de Março de 2012) e informação histórica até 29 de Março de 2012, excepto 

referência em contrário.

 →Os preços das acções, taxas de rendimento das obrigações e outra informação de 

mercado e preços históricos têm como fonte a Bloomberg e a FactSet.

 →A informação relativa a valores do PIB tem como fonte o FMI. 

 →As recomendações de analistas de mercado de acções e os preços alvo das acções 

têm como fonte os relatórios dos analistas do departamento de pesquisa de acções e a 

Bloomberg.

 →O rating ou notação de risco tem como fonte os relatórios das agências de rating ou 

notação de risco e a Bloomberg.

Anexo: Bases de Cálculo e Fontes de Informação



 → "Atlântico" - Auto-Estradas do Atlântico, S.A.

 → "BCR" - Brisa Concessão Rodoviária, S.A.

 → "Bloomberg" - base de dados financeira

 → "Brisal" - Brisal Auto-Estradas do Litoral, S.A.

 → "Broker" - Analista de mercado de acções

 → "Bund" - Obrigação do Governo Federal Alemão com maturidade de 10 anos  

 → "Capex" - Investimento ou aplicação de capital

 → "Douro Litoral" - AEDL - Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.

 → "EBITDA" - "Earnings Before Interests, Taxes, Amortizations and Depreciations" - Lucros antes 
de juros, amortizações e depreciações

 → "Eurostoxx" - Euro Stoxx Price Eur index, índice de bolsa composto por acções da zona euro, 
índice ponderado pela capitalização bolsista 

 → “FactSet” - base de dados financeira

 → "Fitch", "Moody's" and "S&P" - Agências de Rating ou Agências de notação financeira de risco

 → "PIB" - Produto Interno Bruto

 → "FMI" - Fundo Monetário Internacional

 → "Non-investment grade" - Rating ou notação financeira de risco inferior a BBB- pela S&P e 
pela Fitch e inferior a Baa3 pela Moody's 

 →  "OT Portuguesa a 10 Anos " - Obrigação da República Portuguesa com maturidade de 10 
anos

 → “Pontos base” ou “pb” – 100pb = 1%

 → "PSI-20" - "Portuguese Stock Index" - Principal índice da Euronext Lisboa, composto pelas 
acções das vinte maiores empresas cotadas na bolsa de valores de Lisboa, reflecte a 
evolução dos preços dessas acções, que são as de maior liquidez entre as negociadas no 
mercado português

 → "Spread" - Neste documento refere-se à diferença entre a taxa de rendimento entre duas 
obrigações 

 → "Swap rate" - troca de taxa de juros prefixados por juros pós fixados com a mesma 
maturidade

 → "Troika" - terminologia utilizada para referenciar o conjunto da União Europeia, o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Central Europeu 

 → "vWAP" - volume Weighted Average Price - terminologia utilizada para referenciar o preço 
médio ponderado

 → “Yield” ou “yield to maturity” de obrigações corporativas ou obrigações do tesouro – taxa 
de retorno da obrigação implícita na cotação actual, se adquirida a essa cotação e detida 
até à maturidade

Glossário
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