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RELATÓRIO de GESTÃO 

Exercício de 2017 

 

Senhores Acionistas 

O ano de 2017 confirmou e excedeu as expetativas positivas enunciadas no início desse ano, tendo-

se verificado um crescimento de tráfego e de receitas superiores ao previsto e um desempenho 

operacional excelente que permitiu converter em cash-flow livre todo o crescimento de proveitos. 

Em linha com a tendência verificada noutras concessões rodoviárias, o tráfego das vias 

concessionadas registou, face a 2016, um aumento de 6.54% no Tráfego Médio Diário Anual, 

originando um acréscimo de receitas de portagem de 7,64%. O crescimento verificou-se 

transversalmente entre classes de veículos e sublanços, sendo assim uma tendência generalizada 

em toda a concessão. 

A continuação desta tendência de crescimento, iniciada há quatro anos, permitirá que em 2018 se 

alcance o Tráfego Médio Diário Anual registado em 2009, recuperando-se finalmente do ciclo de 

redução de tráfego e proveitos iniciado em 2010. 

A empresa concluiu e aprovou em Abril uma atualização ao programa de investimentos da 

concessão, preparado em estreita colaboração com o consultor técnico da empresa, passando assim 

a dispor de um guião estruturado para as decisões de investimento a tomar nos próximos anos. 

Dando corpo a esse programa, realizou-se a reabilitação dos pavimentos na A8 entre o km 31.2 e o 

nó de Torres Vedras Sul e iniciou-se o trabalho de repavimentação entre esse km 31.2 e o nó da 

Malveira, trabalho a concluir no primeiro trimestre de 2018. Foram também iniciados os trabalhos de 

reforço de pavimento na A15, procedeu-se à remodelação da praça de portagem de Loures, com 

introdução de mais uma via dedicada ao pagamento Via Verde.  

O ano fica também positivamente marcado por um decréscimo da sinistralidade em cerca de 19.4% 

face a 2016, contrariando assim o fenómeno de incremento que se verifica a nível nacional e europeu 

e que está a ser estudado pelas autoridades de cada país. Procurando continuar a dar resposta a 

esse fenómeno, foram incrementadas as ações de melhoria de sinalização tendo em vista melhorar 

a perceção dos condutores relativamente à infraestrutura e conseguir, desse modo, uma melhor 

adequação do comportamento às condições concretas de cada local. Destaca-se neste domínio a 

entrada em operação de um radar fixo de controlo de velocidade na descida da área de serviço para 

Loures, equipamento instalado pela ANSR no âmbito do programa nacional SINCRO, e que tem 

operado com inegável sucesso no controle de velocidade na secção em causa. 

No plano financeiro, para além do pagamento dos serviços de dívida sénior previstos para o ano, 

realizou-se em Dezembro a primeira amortização de capital do empréstimo subordinado, culminando 
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um processo de aprovações das entidades financiadoras quanto à atualização do modelo financeiro 

da concessão e quanto aos waivers que se encontravam pendentes desde 2012. No ano de 2017 o 

valor dos financiamentos obtidos apresentou uma redução global de cerca de 45 milhões de euros. 

Os fortes resultados do ano permitiram uma importante melhoria nos capitais próprios da empresa, 

sendo convicção do Conselho de Administração que este terá sido o último ano em que os mesmos 

se apresentam negativos. 

Refere-se, quanto a este aspeto, que a 31 de dezembro de 2017, o Capital Próprio se apresentava 

negativo, ascendendo a 8.682.542,37 Euros, ficando assim a Sociedade abrangida pelas 

disposições do Artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais. No entanto, face aos resultados 

positivos dos último exercícios e à perspetiva de evolução dos resultados futuros, é expectável que 

nos próximos exercícios se verifique a reposição da situação para níveis acima dos legalmente 

requeridos. 

Na área dos recursos humanos, a empresa promoveu um programa de incentivos para redução de 

efetivos na área das portagens, tendo conduzido a um número de rescisões por mútuo acordo de 6 

colaboradores. 

A empresa tem mantido uma participação ativa na APCAP, associação que congrega as 

concessionárias das infraestruturas rodoviárias de capital privado, merecendo uma menção os 

programas de cobrança de portagens transfronteiriços, em que se está a participar em reuniões entre 

as autoridades públicas portuguesa e espanhola,  

 

Resultados 2017 

O exercício de 2017 encerrou-se com um resultado líquido de 12.719.100,59 euros, propondo o 

Conselho de Administração que o mesmo seja levado à conta de Resultados Transitados. 

 

Perspetivas para 2018 

No ano de 2018 a empresa deverá registar um novo crescimento do lado das receitas em 

consequência do esperado aumento no tráfego médio da concessão, embora a um ritmo mais lento 

do que o verificado no ano anterior. No investimento, contempla-se a conclusão da beneficiação nos 

pavimentos dos sublanços Malveira-Enxara-Torres Vedras, para correção da deformação e 

irregularidades, a repavimentação parcial da A15 e o início da beneficiação da iluminação em 

diversos nós de ligação. 

No plano financeiro, antecipa-se que em Maio ocorrerá a segunda amortização da linha subordinada 

de financiamento contratada com o BPI e CGD, sujeita aos critérios de distribuição previstos nos 

contratos de financiamento. 
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É assim com otimismo que o Conselho antecipa o decurso do ano de 2018, acreditando que o plano 

de ação contribuirá para a satisfação dos seus clientes e para a geração e salvaguarda de valor da 

empresa. 

Cumpre-nos deixar uma palavra de apreço pelo profissionalismo, empenho e dedicação de todos os 

colaboradores, e de agradecimento pela cooperação e apoio prestados pelo Conselho Fiscal, 

Revisor Oficial de Contas e demais Entidades que connosco se relacionam. 

Finalmente, o nosso reconhecimento aos acionistas pela continuada confiança. 

 

 

Catefica, 15 de Fevereiro de 2018 

O Conselho de Administração 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Galán de Matos Coimbra 
Presidente 

 
 
 
 
 

 Manuel de Sousa Pereira 
Vogal 
 

Valdemar Jorge Martins Mendes 
Vogal  
 
 
 
 
 

 Luis Rua Geraldes 
Vogal 

 

Manuel Garcia de Matos 
Vogal 
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Vogal 

Nuno Capucho 
Vogal 
 
 
 

 João Portela 
Vogal 
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A) ÁREA DE EXPLORAÇÃO 

Tráfegos e receitas 

 

O Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) na rede cresceu +6,54% face a 2016, verificando-se um 

crescimento da Circulação (Σ Veículos x Quilómetros x dias de operação) de 6.25%.  

    2017 2016 
∆ %  

2017/2016 

A8 (Sul) TMDA 32.211 30.265 6,43% 

Circulação 702 x106 662 x106 6.14% 

A8 (Centro) TMDA 23.667 22.409 5,61% 

Circulação 171 x106 171 x106 5,32% 

A8 (Norte) TMDA 11.632 10.767 8,04% 

Circulação 209 x106 194 x106 7,74% 

A8 (Total) TMDA 23.032 21.606 6,60% 

Circulação 1091 x106 1027 x106 6,31% 

A15 TMDA 4.819 4.559 5,71% 

Circulação 71 x106 67 x106 5,43% 

Total da Rede TMDA 18.723 17.573 6,54% 

Circulação 1.162 x106 1.094 x106 6,25% 

 

O subsistema com maiores crescimentos foi a A8Norte e o maior crescimento de tráfego homólogo 

verificou-se no 2º trimestre (1T17 +6,5%; 2T17 +8,3%; 3T17 +5,6%; 4T17 +5,8%). 

O TMDA da rede portajada da concessão em 2017 foi de 15.810 veículos/dia que corresponde a 

uma subida de +7,19% quando comparado com o valor de 2016. Durante o ano de 2017 a 

percentagem de veículos Ligeiros foi de 96,04% e de Pesados 3,96%, verificando-se que o TMDA 

de veículos Ligeiros, na rede portajada, subiu +7,12% e o de veículos Pesados +8,94%. 

Em resultado do aumento de tráfego e da atualização contratual das taxas de portagem em 0,76% 

no dia 1 de Janeiro de 2017, os proveitos de portagem subiram +7,64% quando comparados com o 

ano anterior. A faturação das áreas de serviço cresceu 1,01 % quando comparada com o ano de 

2016, acréscimo que resulta dos acertos das rendas variáveis das áreas de serviço de Torres Vedras 

e Óbidos. 

Receitas (103 €) 2017 2016 2017/2016 

Portagens 66.167,3 61.468,6 7,64% 

Assistência a clientes 8,7 8,3 4,98% 

Áreas de serviço 1.565,8 1.549,9 1,02% 

Total 67.741,8 63.026,8 7,48% 
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O meio de pagamento mais utilizado pelos clientes continua destacadamente a ser a Via Verde 

(74,8%), mantendo um crescimento contínuo em termos percentuais relativamente aos anos 

anteriores (70,8%, 71,7% e 73,1% respetivamente em 2014, 2015 e 2016). No pagamento manual, 

que representou 25.2%, continua a verificar-se uma distribuição semelhante entre o pagamento em 

numerário e o pagamento com cartão.  

Meios de pagamento Valor % 

Via Verde 49 513 757,7 74,8% 

Via Manual – Numerário 8 339 406,9 12,6% 

Via Manual - Multibanco 8 221 740,8 12,4% 

Outros 92 389,8 0,1% 

Total 66 167 295,1 100,0% 

 

Sinistralidade 

A taxa de sinistralidade (rácio entre o nº de acidentes e a circulação) na rede da concessionária 

registou uma descida de -19.4%, passando de 330 para 265 quando comparada com o ano anterior, 

tendo-se registado tanto descida do nº de acidentes em 2017 (309) face a 2016 (362) como um 

aumento da circulação de 6.4% passando de 1,09 para 1.16 milhões de viaturas quilómetro. 

 

O número de acidentes com vítimas mortais (1) e o número destas (1), baixou para metade face a 

2016. Não foi registado nenhum ponto negro na rede. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 606 389 248 316 279 180 212 210 214 417 342 427

2016 629 530 443 300 295 244 207 185 140 256 566 402

2017 286 320 346 128 235 205 392 191 166 309 330 304
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A taxa de acidentes com danos corporais (rácio entre o nº de acidentes com vítimas e a circulação), 

acompanhou o desagravamento da taxa de sinistralidade, tendo tido uma diminuição de 5% face ao 

ano de 2016. Apesar de não se ter identificado em nenhuma zona da rede uma ligação causa-efeito 

que se possa atribuir às condições da infraestrutura rodoviária em 2017, a empresa manteve uma 

avaliação ativa da sinistralidade e tomará as medidas complementares de mitigação que contribuam 

para o aumento da segurança na circulação. 

 

Atividades 

 

Destaca-se a realização durante o ano de 2017 das seguintes atividades: 

 

 Adjudicação da empreitada de Substituição da Vedação na A8, entre o nó do Bombarral e o 

nó da Tornada (ainda em curso); 

 Desenvolvidas novas funcionalidades no âmbito do Projecto XI como, por exemplo, o 

modulo de Recuperação de IVA (criação e disponibilização de sistema de acompanhamento 

de recuperação de dívidas já entregues para recuperação de IVA); 

 Foi realizado o acompanhamento das obras de remodelação do Layout da Praça de 

Portagens de Loures; 

 Foi elaborado o estudo para a otimização dos RH nas portagens e COP; 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2015 94 101 74 105 102 56 111 42 96 139 92 184

2016 154 133 117 115 98 95 47 68 90 85 138 163

2017 72 115 33 32 82 72 125 100 49 130 99 105
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 Acompanhamento e fiscalização em matéria de segurança rodoviária, das obras de 

beneficiação e reforço estrutural do pavimento entre o nó da Venda do Pinheiro e o nó de 

Torres Vedras Sul; 

 Em Fevereiro de 2017, a APCER realizou a Auditoria de Renovação da Certificação do 

Sistema de Gestão de Qualidade da AEA, tendo-se mantido a certificação; 

 Durante o ano de 2017, foi elaborada uma nova versão do Manual da Qualidade, aprovada 

em 10/10/2017. Esta versão responde aos requisitos da nova versão da norma ISO 

9001:2015; 

 Adaptação da atividade desenvolvida às exigências do novo Regulamento Geral de 

Proteção de Dados, projecto em desenvolvimento conjunto com a Brisa; 

 Remodelação da Loja AEA e VVP, com melhoria das condições de atendimento para os 

clientes; 

 Elaboração de estudo para caracterização geral das áreas de serviço, a evolução das 

vendas verificadas e estimadas até final da concessão para cada área de serviço e 

apresentação de propostas para a renegociação dos contratos que ocorrerão no curto / 

médio prazo. 

 

Atividades previstas para 2018 

 

A Direção de Exploração antecipa que se mantenha em 2018 a tendência de crescimento de tráfego 

que se observa desde 2014, com a subsequente necessidade de maior vigilância da rede e de 

acompanhamento das operações de manutenção corrente. 

No capítulo das receitas antecipa-se a introdução de medidas dissuasoras de violações do 

pagamento de portagens, tanto na Via Verde como nas vias manuais, a continuação da otimização 

do funcionamento do COP e ainda a melhoria da segurança nas transações com cartão bancário. 

Está previsto para o ano de 2018 o lançamento do concurso para subconcessão da Área de Serviço 

de Loures. 

Na infraestrutura, planeia-se uma intervenção da retificação e alargamento da sinalização de 

captação nas vias e localidades periféricas. Na área ambiental, prevê-se a adoção de tecnologias 

de redução de consumo de energia, designadamente na iluminação pública. 

A Direção promoverá, por fim, um conjunto de medidas na sua área administrativa, destacando-se 

a transição do sistema de qualidade à nova norma ISO 9001:2015, a adaptação ao novo regulamento 

europeu de proteção de dados e a revisão dos seus procedimentos internos tendo em vista estas 

realidades. 
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B) DIRECÇÃO TÉCNICA 

 

Conservação e manutenção 

Relativamente aos trabalhos de conservação e manutenção há a salientar o seguinte: 

 Realizaram-se inspeções principais às obras de arte da rede nova da AEA (A8, entre o Nó da 

Tornada e o Nó de Leiria e na A15 entre o Nó de A-dos-Negros e o Nó de Santarém) e foram 

concluídas as inspeções às estruturas de suporte da sinalização vertical (pórticos e semi-

pórticos). 

 Tal como previsto, com base nos resultados destas inspeções foram adjudicadas as 

respetivas empreitadas de reparação, sendo as principais intervenções ao nível das juntas de 

dilatação, aparelhos de apoio e guarda corpos das obras de arte, bem como nas estruturas 

metálicas de aço corrugado tipo ”Armco” e semi-pórticos de sinalização. 

 Foi realizada a verificação de segurança dos semi-pórticos da A8 e A15, tendo sido constatada 

a necessidade de reforçar alguns semi-pórticos. Prevê-se que os trabalhos, já adjudicados, 

estejam concluídos no primeiro semestre de 2018.  

 Procedeu-se à campanha anual de auscultação dos pavimentos (deflexões, atrito, textura e 

irregularidade longitudinal) em toda a extensão da rede concessionada, incluindo nós de 

ligação à rede viária. 

 Foi iniciada a empreitada de beneficiação e reforço do pavimento dos sublanços Malveira-

Enxara-Torres Vedras Sul, para correção de deformações e irregularidades. Prevê-se que os 

trabalhos estejam concluídos durante o primeiro trimestre de 2018.  

 Foram ainda realizados outros trabalhos em pavimentos, nomeadamente, o reforço estrutural 

do pavimento em zonas pontuais da A15, o tratamento superficial com micro aglomerado 

betuminoso duplo em alguns troços da A8 Norte e a pavimentação da praça de portagem de 

Loures, no sentido norte/sul, e da respetiva zona de influência.  

 Foram executados trabalhos de repintura da sinalização horizontal da A8 no Lanço Torres 

Vedras Norte / Bombarral e da totalidade dos Nós da A15. 

 Relativamente à sinalização vertical foi concluída a substituição da sinalização da A15 (Plena 

via e Nós), bem como a sinalização dos Nós da A8 entre a Tornada e Leiria. 

 Deu-se continuidade aos trabalhos de monitorização e acompanhamento, com recurso a 

equipamentos apropriados, dos taludes da autoestrada que apresentaram fenómenos de 

instabilidade. 
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Ambiente 

Os Mapas Estratégicos de Ruído relativos à 3ª fase da aplicação do Decreto-Lei 146/2006 foram 

concluídos e enviados à Agência Portuguesa de Ambiente, para aprovação. 

Os Planos de Ação encontram-se em elaboração, prevendo-se a sua conclusão em Janeiro de 2018, 

tendo em vista a possibilidade de se lançar de seguida a necessária consulta pública. 

 

Perspetiva para 2018 

Em 2018 a empresa irá dar continuidade aos trabalhos de correção da deformação e repavimentação 

da A8, entre o Nó da Malveira e o Nó de Torres Vedras Sul, bem como diversas reparações do 

pavimento na restante rede, nomeadamente correção de depressões e pequenas intervenções de 

curta extensão, selagem de fissuras, reparação de deficiências pontuais, execução de ranhuragens 

e granalhagem.  

Em pavimentos, prevê-se ainda a beneficiação e reforço do pavimento da A15, nos sublanços A-

dos/Negros / A-dos-Francos / Rio Maior. 

Pretende-se dar continuidade à renovação da Sinalização Vertical (sinais de código e painéis 

laterais) nos Nós da rede da A8, entre o Nó da Lousa e o Nó de Caldas da Rainha. 

Relativamente às estruturas de suporte da sinalização vertical, serão realizados trabalhos de 

manutenção, reforço e substituição de semi-pórticos. 

Será dada continuidade aos trabalhos de reparação e manutenção de juntas de dilatação, aparelhos 

de apoio e guarda corpos, das obras de arte e das estruturas metálicas de aço corrugado tipo 

”Armco”,  

Ao nível da sinalização horizontal, está prevista a pintura da plena via da A8, entre o Bombarral e a 

Tornada e dos Nós entre o Bombarral e Caldas da Rainha.  

Por último, na área do ambiente, a empresa irá proceder à revisão dos Planos de Ação, onde o 

tráfego ultrapassa os 3 milhões de passagens por ano, para cumprimento das obrigações de caracter 

ambiental que emanam do Decreto-Lei 146/2006. 
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C) SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Na área de telemática e de equipamentos de portagem, destacam-se as seguintes atividades de 

instalação e substituição de equipamentos: 

 

 Instalação de duas novas câmaras móveis localizadas aos kms 17+570 e 68+910 da A8 

permitindo um aumento da cobertura operacional em dois locais importantes para a Gestão 

de Tráfego. 

 Instalação de sete novas câmaras fixas na A8 possibilitando aumentar a cobertura 

permanente. 

 Substituição de cinco câmaras móveis analógicas para digitais na A8. 

 Substituição de doze postos SOS na A15 passando para tecnologia GSM. 

 Substituição de três painéis Cruz/Seta no túnel da Cela Velha.  

 Substituição de equipamentos diversos de portagem, como sejam quarenta e seis servidores 

nas portagens, sete displays de via em Loures, treze painéis de Via Verde, vinte semáforos 

de pala, cinco bancos de baterias, dez distribuidores de títulos 

 Instalação de cancelas nas trinta e cinco vias de entrada da A8 e da A15. 

 Instalação de câmaras que permitem monitorizar todas as máquinas de entrada da 

concessão para emissão de títulos remotos e controlo de fraude. 

 

Aplicações e Base de Dados 

 

Foram instaladas na rede da AEA duas novas versões de software do SGMP (Sistema de Gestão e 

Monotorização de Portagens) e realizados os desenvolvimentos necessários nas aplicações SiDE e 

AtlanTIS de modo a contemplarem as alterações verificadas ao nível desse software destacando-se 

a nova funcionalidade que gera as listas necessárias para o Sistema de Pré-Classificação de 

Veículos nas vias E-Toll. 

 

Foram efetuadas melhorias no Portal (intranet) da empresa e desenvolvidas novas funcionalidades: 

Conferência e Aprovação de Documentos Contabilísticos, Sistema de Avaliação de Desempenho, 

Registo de Ponto. 

 

Redes e Sistemas 

 

Foi realizado o carregamento do cadastro do Canal Técnico Rodoviário da AEA no Sistema de 

Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA) da ANACOM dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 

123/2009. 

 

Deu-se início à revisão de alguns procedimentos de modo a cumprirem com o Regulamento Geral 

de Proteção de Dados nomeadamente o Manual de Segurança, a Política de Backups, a utilização 

do Correio Eletrónico e o Acesso à Internet. 
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Foram efetuados ao longo do ano testes de disaster recovery às aplicações core da empresa: Base 

de Dados SQL, Oracle, Mail e Servidor de Ficheiros. 

 

Sistema Gestão da Qualidade 

 

No âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) da AEA, assegurou-se a manutenção dos 

dashboard´s com os indicadores definidos nos processos da Direção de Exploração (DE) e do SSI 

e participou-se nas auditorias internas do sistema de qualidade. 

 

Actividades APCAP 

 

No âmbito das atividades do grupo de trabalho do CP3 da APCAP destaca-se a participação nos 

Programas Europeus MedTIS e ArcAtlantic. 

 

Perspetiva para 2018 

Para o ano de 2018, os principais objetivos identificados são efetuar melhorias ao nível da Segurança 

Informática, dar continuidade à renovação de equipamentos de Portagem e de Telemática, introduzir 

melhorias no Sistema de Cobrança de Portagens, implementar novas funcionalidades nas áreas de 

Business Intelligence, Gestão documental e Processos e dar cumprimento ao Regulamento Geral 

de Protecção de Dados. 
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D) ANÁLISE ECONÓMICO FINANCEIRA 

 

Os Resultados Líquidos 

 

A concessionária apresentou, no final do exercício, um resultado liquido positivo de 12.719,1 mil 

euros. Este resultado foi influenciado por um aumento das receitas e por menor custo da Provisão 

para Obras, nos termos da IFRIC12, como se pode verificar no quadro abaixo. 

 

 

 

Os Proveitos de Portagem atingiram 66,2 milhões de euros, muito perto do melhor resultado de 

sempre, conseguido em 2009.  

A redução nos Outros Proveitos Operacionais refletem o recebimento em 2016 de Indemnizações 

de seguro de obra e juros de mora cobrados ao IP, respetivamente de 866 mil euros e 700 mil euros. 

Como consequência de menores indemnizações dadas a trabalhadores que decidiram terminar o 

contrato de trabalho, os Gastos com o Pessoal tiveram uma redução de 6,6%. 

 

De referir ainda a forte redução no custo da Provisão para Obras, devido ao reforço efetuado em 

2016, pela alteração do plano de investimentos. 

(em milhares de euros)

valor %

Proveitos Operacionais 69.013,80 65.658,83 3.354,97 5,1%

   Proveitos de Portagem 66.167,30 61.468,58 4.698,72 7,6%

   Outros Proveitos Operacionais 2.846,51 4.190,25 (1.343,74) (32,1%)

Custos Operacionais 18.271,46 18.423,18 (151,72) (0,8%)

   Subcontratos 5.893,48 5.590,90 302,58 5,4%

   Outros Fornecimentos e Serv. Externos 6.388,01 6.422,13 (34,11) (0,5%)

   Gastos Com o Pessoal 5.731,70 6.136,87 (405,17) (6,6%)

   Outros Custos Operacionais 258,26 273,29 (15,03) (5,5%)

"Cash-flow" Operacional (EBITDA) 50.742,34 47.235,65 3.506,70 7,4%

Margem   EBITDA (%) 73,5% 71,9%

   Depreciações e Amortizações 21.322,50 21.313,44 9,06 0,0%

   Perdas Por Imparidade; valor líquido 32,56 (64,27) 96,82 (150,7%)

   IFRIC12 (grandes reparações; valor liquido) 2.294,34 11.592,56 (9.298,21) (80,2%)

Resultados de Exploração (EBIT) 27.092,95 14.393,92 12.699,03 88,2%

Margem  EBIT (%) 39,3% 21,9%

Resultados Financeiros (9.796,63) (11.141,50) 1.344,87 (12,1%)

Resultados Antes de Impostos 17.296,32 3.252,42 14.043,90 431,8%

   Impostos do Exercício (4.577,21) (919,04) (3.658,18) 398,0%

Resultados Líquidos 12.719,10 2.333,38 10.385,72 445,1%

variação
2017 2016Indicadores
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Ativo 

O Ativo Fixo Líquido reduziu-se em cerca de 20 milhões de euros, em consequência das 

Amortizações e Reintegrações do exercício (21.322 mil euros), e do aumento no Ativo Bruto de cerca 

de 796 mil euros. 

Os Ativos por Impostos Diferidos decorrem da Provisão para Obras, na parte referente aos anos 

futuros. 

Em 2017, e contrariamente ao que sucedeu em 2016, a concessionária tem um valor a pagar de IRC 

em Maio de cerca de 566 mil euros e não a receber 1.541 mil euros. 

A empresa apresenta em 31 de Dezembro de 2017 um saldo em Caixa e Depósitos Bancários de 

33.500 mil euros, dos quais a EIB Debt Service Reserve Account apresenta um saldo de 9.589 mil 

euros e a Investment Reserve Account de 12.505 mil euros. 

 

Capital Próprio e Passivo 

O resultado positivo de 2017, permitiu melhorar os Capitas Próprios que ainda permanecem 

negativos em 10.349,7 mil euros, perspetivando-se a possibilidade de em 2018 se passar para um 

saldo positivo. 

A rubrica de Financiamentos Obtidos, repartidos em Balanço entre correntes e não correntes, tem a 

seguinte composição: 

               

De salientar a amortização efetuada à Dívida Subordinada (34.036 mil euros), realizada em 

Dezembro de 2017, estimando-se que ao longo de 2018 se amortize o restante, cumprindo o prazo 

de 31 de Dezembro de 2018. 

Do valor referente a Outras Dívidas a pagar, salientam-se os valores relativos a Fornecedores de 

Investimento (1.910,3 mil euros), Credores por Acréscimos de Rendimento (872,3 mil euros) e 

montantes a pagar a Pessoal (668,2 mil euros), que basicamente correspondem a Ordenados e 

Subsídios de Férias relativos a 2017 a pagar em 2018. 

Os valores relativos a Diferimentos, quer a curto prazo ou a médio longo prazo, dizem respeito a 

verbas recebidas no âmbito das subconcessões de áreas de serviço. 

 

Investimento 

(em milhares de euros)

Divida Remunerada 2017 movimento 2016

Empréstimo do B.E.I 66.718,60 (15.276,62) 81.995,22

Dívida Subordinada 13.463,56 (34.036,44) 47.500,00

Stand-by Facility 46.894,19 3.575,88 43.318,31

    Total da Dívida Bancária 127.076,35 (45.737,18) 172.813,53

    Suprimentos accionistas 114.925,03 1.605,73 113.319,30

    Outros 0,00 (308,58) 308,58

TOTAL 242.001,38 (44.440,02) 286.441,41
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Do investimento realizado em 2017, num total de 822,9 mil euros, destaca-se a Sinalização Vertical 

(342 mil euros) e Equipamento de Portagem (371 mil euros).  

 

E) RECURSOS HUMANOS 

 

Caracterização geral 

 2015 2016 2017 

Sede 39 40 39 

Centro Assistência e Manutenção 28 31 31 

Portagens 115 102 95 
    

Homens 125 121 116 

Mulheres 57 52 49 
    

Média Etária 43,8 44,5 45,3 
    

Tx Absentismo  4,2% 3,7% 5,2% 
    

Efectivo 182 173 165 

 

AEA terminou o ano com 165 colaboradores, menos 5% que no final do ano anterior. Esta redução 

resultou da revogação de 6 contratos de trabalho e da caducidade de outros 2. Registar ainda que, 

pela primeira vez, o quadro de pessoal da Área de Portagens ficou abaixo da fasquia dos 100 

colaboradores, fechando o ano com 95. 

Referir que o aumento da taxa de absentismo resultou de um crescimento muito significativo de 

situações de baixas de longa duração (+ de 30 dias). Assim, a taxa de absentismo remunerado 

manteve-se no mesmo patamar do ano anterior, tendo-se fixado em 0,5%. 

Negociação Coletiva 

Manteve-se um relacionamento equilibrado com os sindicatos representativos dos colaboradores, 

tendo-se procedido com sucesso à revisão do Acordo Coletivo de Trabalho, subscrito por AEA e 

GEIRA e pelo Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serviços - SETACCOP. 

Desempenho 

No âmbito do processo anual de avaliação do desempenho, foram avaliados 150 colaboradores e 

progrediram na carreira, em resultado deste processo, 25 colaboradores. 

Formação 
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2017 foi um ano em que se fez um investimento significativo em formação, com cerca de 1.500 horas 

de formação profissional e envolvendo 113 colaboradores. Em destaque, pelo volume, os temas 

primeiros socorros e aplicativos Windows (nas modalidades presencial e e-learning). 

 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Na segurança e saúde no trabalho realizaram-se 172 consultas de medicina no trabalho e 72 de 

clínica geral (medicina curativa), 159 pacotes de análises clínicas e forneceram-se 70 vacinas contra 

a gripe. Procedeu-se, através de auditorias externas, à avaliação dos riscos profissionais em todas 

as instalações da empresa e fez-se um estudo de avaliação do ruído em espaços de trabalho. 

Código de Conduta 

Definiu-se e publicou-se, tendo entrado em vigor de imediato, um “Código de Boa Conduta” que 

traduz o conjunto de princípios aos quais o comportamento de todos os Colaboradores, no âmbito 

do exercício da sua atividade profissional, deve estar subordinado. Esses princípios são: Integridade 

e Honestidade; Responsabilidade; Lealdade; Zelo e Diligência; e Respeito pelos Outros.  

Responsabilidade Social Interna 

No âmbito dos benefícios sociais, todos os colaboradores estão cobertos por um seguro vida e um 

seguro de acidentes pessoais, cujos prémios são suportados pela empresa. AEA garante ainda um 

seguro de saúde a todos os colaboradores, suportando os correspondentes prémios na totalidade, 

assegurando ainda o pagamento dos prémios relativos aos seguros de saúde de 2ºs filhos e 

seguintes. Ainda relativamente aos filhos dos colaboradores, e destinada especialmente aos que 

têm menos de treze anos, realizou-se uma festa de Natal onde se procedeu à entrega de presentes 

(foram adquiridos presentes para 121 crianças). 

Objectivos 2018 

Para além de manter o foco no continuado ajustamento do quadro de pessoal das portagens às 

necessidades reais desse serviço, função das sistemáticas evoluções tecnológicas, são objetivos 

desta Direção: i) o desenvolvimento e consolidação dos conceitos presentes no “Código de Boa 

Conduta”, nomeadamente através de sessões de informação/formação a todos os colaboradores, ii) 

promover, com muita proximidade, as necessárias alterações comportamentais decorrentes da 

entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

Relações  










