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No Grupo José de Mello, os valores
INOVAÇÃO, COMPETÊNCIA e
DESENVOLVIMENTO HUMANO são
geradores de uma tradição de sucesso.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Vasco de Mello
Presidente do Conselho de Administração
O ano de 2017 representou o culminar de um ciclo de reforço da solidez do Grupo José de Mello na
resposta a uma crise económica sem precedentes. Fechamos este ciclo com resultados muito positivos
nas várias áreas de negócio, com um nível de dívida fortemente reduzido e tendo concretizado
importantes investimentos que permitem preparar o nosso futuro. Numa outra vertente,
concretizámos em 2017 uma fusão, na José de Mello Capital, de cinco sociedades anteriormente
existentes na esfera acionista do Grupo, permitindo uma simplificação da estrutura societária e uma
maior eficiência organizativa e de processos.
O resultado líquido consolidado cifrou-se em 76 milhões de euros, valor que supera já os resultados
apresentados antes da crise. Os capitais próprios atingiram um total de 325 milhões de euros,
evidenciando a recuperação realizada nos últimos anos e permitindo o reforço da solidez do Grupo.
Considero igualmente importante destacar a evolução positiva dos resultados de todos os nossos
negócios.
A Brisa registou em 2017 um aumento de 5% nos proveitos, para 679 milhões de euros, e um
crescimento de 5% no EBITDA, atingindo 506 milhões euros.
Os proveitos da José de Mello Saúde aumentaram 9%, totalizando 638 milhões de euros. Apesar do
contributo negativo dos hospitais em regime de parceria público-privada, o EBITDA aumentou 5% para
72 milhões de euros e o EBIT aumentou 3%, para 43 milhões de euros.
Na Bondalti, verificou-se um crescimento do EBITDA de 30%, para 48 milhões de euros, atingindo um
resultado líquido de 16 milhões de euros, mais do que duplicando o valor face ao ano anterior.
Os restantes negócios do Grupo José de Mello apresentaram também melhorias nos resultados. A José
de Mello Residências e Serviços atingiu um EBITDA de 586 mil euros, aumentando 56% face ao ano
anterior, e a ATM atingiu um EBITDA de 2,8 milhões de euros, o que representa um crescimento de
42%.
Prosseguimos, em paralelo, a nossa trajetória de estabilização financeira, reduzindo a dívida líquida em
quase 300 milhões de euros e diversificando as fontes de financiamento. Desde 2012, a redução da
dívida totalizou cerca de 2,5 mil milhões de euros, o que nos permite hoje ter uma situação financeira
estável. Este esforço de consolidação financeira não impediu, no entanto, o Grupo de concretizar um
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forte nível de investimento, de forma a capturar oportunidades de crescimento e criação de valor. Em
2017, as nossas plataformas de negócio concretizaram investimentos de cerca de 277 milhões de euros.
A José de Mello Saúde fez só por si investimentos superiores a 200 milhões de euros, com a aquisição
de vários edifícios onde funcionam hospitais e clínicas CUF e a continuação do progressivo aumento da
capacidade e capilaridade da rede de saúde privada líder em Portugal. A Brisa investiu cerca de 55
milhões de euros, na melhoria e alargamento da sua rede de autoestradas e no desenvolvimento de
novos serviços ligados à mobilidade. Por seu lado, a Bondalti investiu mais de 15 milhões de euros, no
robustecimento das suas infraestruturas fabris em Estarreja e no lançamento de uma nova fábrica de
cloro no norte de Espanha, a qual irá representar um investimento total de 55 milhões de euros.
Fechado este ciclo, somos hoje um Grupo mais resiliente com uma enorme confiança na capacidade
para enfrentar os desafios futuros com sucesso. Entramos agora num novo ciclo, focado no crescimento
e consolidação do papel do Grupo José de Mello na economia portuguesa.
Neste novo ciclo, baseamo-nos em quatro vetores de desenvolvimento estratégico, que acreditamos
serem críticos para o crescimento sustentável: em primeiro lugar, os valores do Grupo José de Mello –
Competência, Desenvolvimento Humano e Inovação; em segundo lugar, a liderança e distintividade dos
negócios, suportada na qualidade de serviço ao cliente; em terceiro lugar, parcerias sólidas e de longo
prazo; e, finalmente, em quarto lugar, uma gestão ativa e prudente dos investimentos e das operações.
Conscientes do papel chave do Grupo José de Mello junto da sociedade portuguesa, reforçamos
também o nosso compromisso de responsabilidade social em todos os nossos negócios.
i. Valores do Grupo José de Mello: Competência, Desenvolvimento Humano e Inovação
Ao longo da sua já longa história, o Grupo José de Mello tem apostado em três valores: Competência,
Desenvolvimento Humano e Inovação. Acreditamos firmemente que estes valores foram fundamentais
em todo o nosso percurso, em particular na resposta que conseguimos dar a condições de forte
adversidade no passado recente, e que vão ser de igual modo basilares para o nosso desenvolvimento
futuro.
Os valores da Competência e Desenvolvimento Humano estão diretamente relacionados com as
pessoas que constituem as empresas do Grupo José de Mello. Acreditamos, e temos demonstrado, que
temos equipas distintivas nas suas competências técnicas e de gestão, as quais nos permitem ser uma
referência nos nossos setores de atuação. Adicionalmente, e não menos importante, acreditamos que
temos um conjunto de colaboradores que se distinguem pelos seus valores de compromisso com os
resultados e respeito pela dignidade das pessoas.
Mantemos uma aposta continuada no desenvolvimento desta equipa de colaboradores, na sua
formação e potenciação das suas capacidades, de forma responsável e sustentável.
O Grupo José de Mello mantém também uma aposta clara no valor da Inovação, procurando manterse permanentemente na linha da frente das tendências mundiais nos diferentes setores. Destacam-se
como exemplos, nesse âmbito, a entrada em novos negócios da mobilidade na Brisa, a inovação clínica
na José de Mello Saúde e a inovação de processos na Bondalti.
Importa ainda salientar a aposta do Grupo José de Mello no Grow, um programa de aceleração de
startups transversal a todos os negócios. O Grow representa uma nova abordagem à colaboração entre
o mundo corporativo e o ecossistema das startups, apoiando o desenvolvimento de produtos e
soluções inovadoras que estejam desde o início ajustadas às necessidades dos futuros clientes.
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Acreditamos que o programa Grow é um importante contributo para a modernização e
desenvolvimento da economia, dando espaço a novos casos de inovação e à criação de negócios
embrionários de elevado potencial.
ii. Liderança e distintividade dos negócios, suportada na qualidade de serviço ao cliente
O Grupo José de Mello está hoje concentrado em negócios que detêm posições de liderança em
mercados em crescimento, e alinhados com as macrotendências, e que se vêm afirmando como
plataformas distintivas nos respetivos setores de atuação, reconhecidas a nível nacional e internacional.
Confiamos que estamos bem posicionados para o desenvolvimento sustentável dos vários negócios,
gerando oportunidades efetivas de criação de valor.
Acreditamos que a qualidade de serviço ao cliente é fulcral neste posicionamento, e é, nesse sentido,
central na estratégia dos diferentes negócios. Temos plena consciência da importância que os clientes
têm para nós e temos a aspiração de ter uma importância cada vez maior no seu dia-a-dia.
Nas várias áreas de negócio temos vindo a ser reconhecidos por níveis de serviço de excelência, o que
tem também resultado em diversas acreditações e distinções obtidas. Destacaria, neste âmbito, a
distinção das duas parcerias público-privadas da José de Mello Saúde, em Braga e em Vila Franca de
Xira, como os dois melhores hospitais do país nos seus respetivos grupos de referência, a seleção da
marca CUF como a marca com maior reconhecimento na saúde privada, e da marca Via Verde como a
de maior reputação na área da mobilidade. Temos o objetivo claro de renovar e reforçar as diferentes
acreditações e distinções obtidas pelos nossos negócios.
Paralelamente, procuramos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes.
Neste contexto, considero merecedor de realce, entre outros, o reforço da aposta em novos serviços
ligados à mobilidade, assim como o desenvolvimento de diferentes soluções digitais que proporcionam
maior conveniência e qualidade de serviço, como são exemplos as apps MyCuf e da Via Verde.
iii. Parcerias sólidas e de longo prazo
Acreditamos que o estabelecimento de parcerias é uma alavanca chave de criação de valor, pela
potenciação de capacidades complementares das diferentes partes. Temos demonstrado ao longo dos
anos a nossa capacidade para estabelecer parcerias sólidas, de longo prazo, e com resultados muito
positivos. A gestão de parcerias afirma-se assim como um dos fatores chave de sucesso do Grupo e das
suas plataformas de negócio.
Neste sentido, continuamos a consolidar parcerias acionistas e operacionais, na José de Mello e nos
diferentes negócios. Destacaria as parcerias da José de Mello com a Arcus (na Brisa), a Farminveste (na
José de Mello Saúde) e a Têxtil Manuel Gonçalves (na MGI Capital), as parcerias da Brisa com a Global
Roads (na BCR), a Elior (na Brisa Áreas de Serviço), a SIBS e Ascendi (na Via Verde), a Pathena (na A to
Be) e a BMW (na Via Verde Carsharing), as parcerias da Bondalti com a Dow e Air Liquide (no polo
químico de Estarreja), com a Solvay (no polo químico de Torrelavega) e a Kemira (na AQP), bem como
a parceria da MGI com a Fidequity (na Efacec Power Solutions).
No contexto do Grow, continuamos a robustecer as parcerias existentes e a desenvolver novas
parcerias no ecossistema de inovação, sendo disso bons exemplos as parcerias com a Startup Braga, a
UPTEC, a IPN e a Beta-i, bem como com diferentes startups, no contexto da realização de doze pilotos
na José de Mello Saúde, na Brisa e na Bondalti, que resultaram da identificação de mais de 500 startups
com potencial. Destaca-se também a contratualização de seis parcerias já em curso com startups.
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O Grupo José de Mello mantém ainda uma forte aposta nas parcerias com as principais universidades
portuguesas para o desenvolvimento de projetos de investigação, bem como para o recrutamento e
formação continuada dos nossos quadros.
iv. Gestão ativa e prudente dos investimentos e das operações
Temos hoje um compromisso muito acentuado com o desempenho de cada negócio, procurando em
cada momento conjugar o desenvolvimento de propostas de valor muito atrativas para os nossos
clientes com um foco permanente na eficiência das operações. Esta postura foi fundamental para
responder à crise recente e, acreditamos, permitirá consolidar níveis de desempenho do Grupo cada
vez mais robustos.
Com esta base, temos a ambição de continuar a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da
economia, prosseguindo uma estratégia de forte investimento que permita capturar oportunidades de
crescimento e criação de valor, adaptando os negócios às necessidades do mercado e consolidando
uma presença de referência nos diferentes setores de atuação. No período de cinco anos entre 2017 e
2021, estimamos que o investimento total dos negócios ultrapasse os 800 milhões de euros.
Estes investimentos permitirão ao Grupo José de Mello beneficiar de um contexto económico que hoje
se apresenta com perspetivas positivas, mas serão também desenvolvidos tendo presente a
necessidade de resiliência face a potenciais cenários de deterioração conjuntural (em resultado
nomeadamente de fatores de desequilíbrio económicos e geopolíticos que se verificam a nível
internacional), mantendo-se uma gestão prudente na condução dos negócios, no relacionamento com
os stakeholders e na avaliação das oportunidades de investimento e de expansão.
Continuamos assim a robustecer os processos e ferramentas de gestão de risco, a nível do Grupo e de
cada uma das plataformas de negócio, numa atitude de prevenção que é enquadrada por uma ótica de
antecipação, mantendo a vigilância crítica se o ambiente for de tranquilidade, para que se possa
enfrentar com tranquilidade as situações de crise com que podemos vir a ser confrontados.
A par dos quatro vetores de desenvolvimento estratégico acima detalhados, mantemos um
compromisso ativo com a Responsabilidade Social, com uma preocupação constante pelo
desenvolvimento da sociedade portuguesa e pela concretização de políticas de desenvolvimento
sustentáveis.
A nível transversal, destaco o Programa de Voluntariado do Grupo José de Mello, que integra
atualmente mais de 250 voluntários que apoiam de forma continuada nove entidades parceiras, bem
como os programas de bolsas de estudo e as colónias de férias, para apoio a filhos de colaboradores
do Grupo.
Entre as várias iniciativas desenvolvidas pelas nossas plataformas de negócio, posso salientar, a título
exemplificativo, as iniciativas de prevenção e segurança rodoviária levadas a cabo pela Brisa, o
desenvolvimento do processo de certificação de Empresa Familiarmente Responsável também na Brisa,
o Programa Educação para a Saúde, implementado pela José de Mello Saúde nas comunidades em que
funcionam os seus hospitais e clínicas, ou as parcerias da Bondalti com associações ambientais e de
defesa da vida animal.
Queria ainda ressaltar, neste âmbito, a obtenção pela Bondalti do nível máximo na avaliação de práticas
de sustentabilidade concedida pela plataforma Ecovadis, encontrando-se no top 3% mundial do setor.
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Antes de terminar esta mensagem, gostaria de reforçar que, concluído o ciclo de recuperação, temos
hoje uma situação financeira estável e uma carteira de negócios diversificada e resiliente, focada em
áreas com um desempenho robusto e com espaço de crescimento futuro e criação de valor.
Mantemos uma estratégia ambiciosa e continuamos a investir, de forma criteriosa, para nos
afirmarmos cada vez mais nas nossas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento da
economia e da sociedade portuguesa.
Estamos confiantes na continuação de uma trajetória de crescimento e de investimento, mas
continuaremos a utilizar e melhorar as ferramentas de gestão que nos permitem detetar e atuar mais
rapidamente em cenários de maior adversidade.
Por último, à semelhança dos últimos anos, reitero a importância do empenho, dedicação e
profissionalismo dos colaboradores do Grupo José de Mello. Só com o contributo de todos foi possível
concretizar a evolução muito positiva dos últimos anos. Contamos novamente com todos para este
novo ciclo de crescimento e de afirmação do Grupo José de Mello.
Somos hoje um Grupo sólido e com confiança no futuro.

Vasco de Mello
Maio de 2018

02
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PRINCIPAIS INDICADORES

(Milhares de euros)

2017

2016

Volume de negócios

1 629 105

1 501 115

614 414

588 298

37,7%

39,2%

341 098

446 533

Resultados financeiros

23 049

-183 098

Resultado líquido

75 981

111 199

6 028 790

5 942 119

638 983

589 533

4 549 648

4 410 921

10,2%

9,9%

Cash flow operacional (EBITDA)
Margem do EBITDA, %
Resultados operacionais (EBIT)

Ativo líquido
Capitais próprios
Passivo financeiro
EBITDA / Ativo líquido

Em 2017 assistiu-se a uma evolução muito positiva dos principais indicadores consolidados, como
consequência natural do crescimento generalizado da atividade de todas as plataformas de negócio.
O volume de negócios cresceu 9% atingindo 1,6 mil milhões de euros e o EBITDA aumentou 4%,
situando-se a margem do EBITDA em 37,7%. O EBIT, foi impactado com a constituição de uma provisão
extraordinária e em 2016 com a reversão de uma amortização extraordinária (relacionada com o direito
de concessão da Northwest Parkway) - caso fossem expurgados esses efeitos, o EBIT teria aumentado
18 milhões de euros.
Os resultados financeiros também se encontram influenciados pela concretização da operação de
alienação da Northwest Parkway; excluindo esse impacto, ainda teriam registado uma redução
significativa (-32% que em 2016), atingindo o valor de 124 milhões de euros negativos.
O aumento da dívida financeira, em 139 milhões de euros, resulta, por um lado, das necessidades de
investimento em capex e, em sentido contrário, pela amortização de dívida efetuada pelas holdings do
Grupo.
De destacar, ainda, o robustecimento dos capitais próprios consolidados (aumentaram 49 milhões de
euros), fruto, essencialmente, do montante do resultado líquido consolidado.
Em virtude da melhoria contínua de todas as suas áreas de negócio, o Grupo José de Mello encerrou o
exercício de 2017 com um resultado consolidado positivo de 76 milhões de euros. Caso fossem
expurgados os efeitos não recorrentes, em ambos os exercícios, o resultado líquido consolidado seria
de cerca de 68 milhões de euros no final de 2017 e de cerca de 25 milhões de euros no final de 2016.
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ATIVIDADE 2017
A atividade económica nacional no decurso do exercício de 2017 esteve em linha com o ciclo de
recuperação moderada, mas sustentada, da economia portuguesa. Apesar da insuficiente geração de
poupança e da excessiva dívida pública (126% do PIB), verificou-se um crescimento do Produto Interno
Bruto de 2,7% (1,1% acima do crescimento em 2016), atingindo o valor mais alto desde 2000.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, a aceleração do crescimento económico em
2017 foi suportada por um crescimento do investimento de 8,4% (que compara com 0,8% em 2016),
estimulado pelo dinamismo do setor do turismo e da indústria da construção, e também pelos
crescimentos da procura interna (2,7%) e das exportações (7,7%).
A taxa de inflação foi de 1,5%, o valor mais elevado desde 2012 e mais do dobro do registado em 2016
(0,6%), e as taxas de juros relativas a operações de empréstimo atingiram um valor mínimo de 3,58%
(média do crédito à habitação e consumo), face aos 4,19% verificados no ano anterior.
O consumo privado manteve-se robusto, suportado pela criação de emprego (o indicador da taxa de
emprego subiu para os 3,2% no quarto trimestre de 2017), e pela tendência de diminuição da taxa de
desemprego, que atingiu os 8% (o valor mais baixo da década), segundo dados do Banco de Portugal.
Em sentido contrário, verificou-se um aumento dos custos unitários do trabalho, em 1,9%, o que pode
representar um fator negativo para a competitividade dos serviços e produtos nacionais.
Com este panorama económico favorável, o ano foi marcado por uma inversão no rumo dos juros da
dívida soberana nacional, que em dezembro atingiu os 1,76%, bem como pela retirada de Portugal da
classificação “lixo” pelas agências de rating Standard & Poor’s e Fitch.

O Grupo José de Mello
O Grupo José de Mello é reconhecido pela sua forte influência na economia portuguesa, através do seu
posicionamento como gestor ativo de um portfólio com presença em diversos setores e geografias.
Capaz de enfrentar, com sucesso, os desafios do contexto económico, e colaborando para a
sustentabilidade dos negócios, o Grupo José de Mello tem dado um forte contributo para o
desenvolvimento da economia nacional.
As empresas participadas do Grupo José de Mello apresentam resultados operacionais que lhes
permitem competir em posição de liderança, nos diversos setores em que operam, como são os casos
das infraestruturas rodoviárias e mobilidade (Brisa), indústria química (Bondalti) e prestação de
cuidados de saúde (José de Mello Saúde), mas também no setor imobiliário, no domínio das soluções
residenciais para a terceira idade e na área da manutenção.
Em 2017, o Grupo José de Mello investiu cerca de 277 milhões de euros (aumentado cerca de 160
milhões face a 2016), somando assim mais de 1,2 mil milhões de euros em investimentos desde 2010.
Grande parte destes investimentos foram realizados pela José de Mello Saúde (73%), muito por força
da aquisição de imóveis pertencentes a fundos de investimento imobiliário e da contínua
implementação dos projetos de expansão da rede de clínicas e hospitais, e pela Brisa (20%), neste caso
na melhoria dos níveis de serviço prestados e num esforço de inovação permanente e de adaptação
aos novos desafios dos serviços de mobilidade. De destacar ainda anúncio da decisão da Bondalti de
investir cerca de 55 milhões de euros na aquisição e reconversão de uma unidade industrial de
produção de cloro-álcalis na Cantábria, em Espanha dos quais, em 2017, já foram gastos cerca de 10
milhões de euros.
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José de Mello Saúde | Hospital Vila Franca de Xira

O Grupo José de Mello atingiu um volume total de exportações de cerca de 120 milhões de euros (um
aumento de 25 milhões de euros face a 2016), provenientes na sua quase totalidade (99%), das vendas
da Bondalti para mercados fora de Portugal. Relativamente aos proveitos operacionais gerados no
mercado externo, contribuíram em 30 milhões de euros para os resultados do Grupo.
No último exercício, concretizou-se a fusão na José de Mello Capital de cinco sociedades anteriormente
existentes na esfera acionista do Grupo (incluindo a José de Mello, SGPS, SA), o que permitiu a
simplificação societária e uma maior eficiência organizativa e de processos.

Lançado em fevereiro de 2017, o programa Grow reforça o compromisso do
Grupo José de Mello no domínio da inovação.

O Grupo José de Mello continuou a
reforçar o seu compromisso na inovação
com a forte aposta no Grow, programa
orientado para a aceleração de startups.
Através das diferentes iniciativas do
Grow, o Grupo José de Mello ambiciona
continuar a apoiar a promoção da
modernização e o desenvolvimento da
economia, dando espaço a novos casos
de inovação, para além de incentivar a
criação de negócios potencialmente
disruptivos e escaláveis.

Após um ano de atividade, o Grow já é reconhecido como um acelerador corporativo relevante no
ecossistema de inovação nacional, tendo, no primeiro ano, apoiado a realização de sete pilotos na José
de Mello Saúde e na Brisa, permitindo assim, que as startups testem e adaptem as suas soluções
tecnológicas às necessidades de um cliente real. De salientar ainda a contratualização de três parcerias
continuadas com startups.
O Grupo José de Mello terminou o ano de 2017 com 11.182 colaboradores, mais 664 que no ano
anterior, mantendo o seu compromisso de desenvolvimento da sociedade portuguesa e de
implementar políticas de desenvolvimento sustentáveis. Foram investidos mais de 4,6 milhões de euros
em formação ao longo do ano, em linha com os valores fundamentais e transversais a todas as
empresas participadas: Inovação, Competência e Desenvolvimento Humano.

BRISA
A Brisa Auto-Estradas de Portugal (BAE) é a maior empresa privada de infraestruturas de transporte em
Portugal. Com um forte know-how operacional e tecnológico, é reconhecida pela gestão eficiente das
concessões rodoviárias e pelo desenvolvimento e comercialização de novas soluções de mobilidade.
No seguimento da sua linha de orientação estratégica focada na eficiência operacional e na prestação
de serviços de mobilidade para as pessoas, merece destaque em 2017 a criação da Brisa Gestão de
Infraestruturas (BGI), uma nova empresa focada em serviços de engenharia especializada e de
manutenção.
Adicionalmente, a Brisa Áreas de Serviço iniciou a sua atividade operacional, procurando melhorar a
experiência de utilização da infraestrutura rodoviária.
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Na área da mobilidade foram lançados dois novos serviços (uma solução de carsharing resultando de
uma parceria com a BMW, e o Via Verde Boleias), tendo ainda sido alargada a presença do Via Verde
Estacionar a novas cidades.

DriveNow
O serviço de carsharing DriveNow, em parceria com a BMW, representa mais um
importante passo da Brisa na área da mobilidade.

O portfolio da Brisa é atualmente constituído por um conjunto alargado de ativos, distribuídos por seis
segmentos de negócio: Brisa concessões rodoviárias, outras concessões rodoviárias, serviços de
suporte às concessões, inspeção automóvel, tecnologia de produto e outros negócios.
Na área das concessões, destaca-se a Brisa Concessão Rodoviária (BCR), participação em 70% pela BAE,
que detém a concessão direta de 12 autoestradas em Portugal, correspondentes a um total de 1.124
km. Esta rede cobre o país de Norte a Sul e de Este a Oeste, abrangendo os seus principais eixos
rodoviários (corredor litoral e ligação Lisboa – Madrid). De acordo com o contrato de concessão,
celebrado com o Estado Português, a concessão da BCR é válida até dezembro de 2035. A BAE tem
ainda participações noutras concessões rodoviárias, num total de 504 km: Atlântico (50%), Brisal (70%),
Douro Litoral (99,92%), Baixo Tejo (36,85%) e Litoral Oeste (15%).
A Brisa detém também outras empresas de serviços de suporte às concessões, focados no cliente e na
operação e manutenção da rede concessionada, prestados às concessões de forma transversal através
da Brisa Operação & Manutenção (Brisa O&M), da Brisa Gestão de Infraestruturas (BGI), da Brisa Áreas
de Serviço (BAS), da Via Verde Portugal (VVP), da Via Verde Contact (VVC) e da M Call. Por sua vez, os
serviços de inspeções automóveis são prestados pela Controlauto.
A Brisa tem apostado no desenvolvimento e comercialização de soluções tecnológicas desenhadas pela
Brisa Inovação e Tecnologia (BIT), com projeção internacional através da marca A-to-Be®, focando-se
na gestão eficiente das infraestruturas e de mobilidade.
Através da Via Verde Serviços (VVS) e da BNV Mobility (BNV), a Brisa desenvolve e participa em projetos
inovadores, que permitem proporcionar novas soluções na área de mobilidade. Destaquem-se, entre
outras, as soluções de estacionamento e de mobilidade urbana, carsharing e ridesharing.
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Este segmento inclui ainda as participações nos fundos do Transport Infrastructure Investment
Company (TIIC).
O modelo de negócio da Brisa, enquanto gestor de um portfolio alargado de ativos, tem como objetivo
a criação de valor para os seus diferentes stakeholders. Mantendo um constante foco no cliente, a Brisa
procura otimizar o valor gerado por cada um dos seus negócios atuais e explorar novas oportunidades
de crescimento que lhe permitam gerar fontes complementares de receita enquanto fornecedor de
tecnologia e mobilidade.
A Brisa tem desempenhado um papel chave no financiamento, definição, construção e operação de
uma rede de autoestradas em Portugal. Por via dessa experiência, desenvolveu uma cultura fortemente
vocacionada para a promoção da mobilidade e da acessibilidade, assente nos valores da Ética,
Excelência, Inovação e Pessoas, com importantes benefícios económicos e sociais para as atividades e
comunidades que serve.
Pela sua importância, dimensão e estrutura contratual e financeira específicas, a BCR assume um
natural destaque dentro do universo de participações Brisa. Em 2017, o ambiente macroeconómico
favorável (com especial destaque para a evolução muito positiva do PIB) contribuiu para a continuação
do crescimento sustentado do tráfego em toda a rede concessionada à BCR. O Tráfego Médio Diário
(TMD) da concessão atingiu os 19.847 veículos, correspondendo a um crescimento homólogo de 7,1%.
O crescimento da circulação foi ligeiramente inferior, situando-se nos 6,8%, em resultado de um dia a
menos de 2017 quando comparado com 2016 (que foi um ano bissexto).
Tal como em 2016, todas as autoestradas continuaram a revelar crescimentos muito positivos, sendo
de destacar a A9 que registou o maior crescimento anual na rede (+10,6%), beneficiando da crescente
saturação do IC17 / CRIL. A menor variação anual de circulação registou-se na A4 (+4,9%).
Ao longo de 2017 a BCR manteve uma gestão financeira prudente e conservadora, com uma forte
posição de liquidez. Adicionalmente, foram implementadas soluções de financiamento mais eficientes
que permitiram aumentar a maturidade média e reduzir significativamente o custo da sua dívida.
O forte desempenho operacional e financeiro da BCR foi reconhecido pelas agências de rating. Em
setembro de 2017, a Moody’s alterou o outlook de ‘Estável’ para ‘Positivo’, após a revisão em alta do
outlook de Portugal. A notação de rating de longo prazo foi reafirmada em ‘Baa3’. Já em dezembro de
2017, a Fitch confirmou a notação de longo prazo da BCR de ‘BBB’ e reviu em alta o outlook de ‘Estável’
para ‘Positivo’. A notação de curto prazo também foi revista em alta de ‘F3’ para ‘F2’. Posteriormente,
em janeiro de 2018, a Fitch reviu em alta a notação de rating de longo prazo da BCR de ‘BBB’ para
‘BBB+’ sendo o outlook ‘Estável’.
Em 2017, os Proveitos Operacionais da Brisa registaram um crescimento de 4,9% face ao período
homólogo, beneficiando do crescimento sustentado do tráfego. Merecem destaque as receitas de
portagem que representam cerca de 82% do total dos proveitos operacionais e que registaram um
aumento de 24 milhões de euros, ou seja 4,5%. De realçar ainda o crescimento dos proveitos
operacionais relacionados com a área de serviços (essencialmente no segmento de “Tecnologia de
Produto”, em resultado do desenvolvimento de novos projetos nos Estados Unidos da América), assim
como o bom desempenho dos outros proveitos operacionais (beneficiando da nova atividade de gestão
das áreas de serviço, relacionada com os serviços de restauração).
O crescimento registado na atividade operacional, aliado à permanente preocupação com a eficiência
e controlo de custos, permitiu um crescimento dos resultados operacionais. O EBITDA consolidado
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atingiu 506,3 milhões de euros, o que representa um crescimento de 4,5% face ao período homólogo,
tendo a margem EBITDA sido de 74,5%.
Ao longo de 2017, a Brisa realizou investimentos no montante de 55,8 milhões de euros para melhoria
dos níveis de serviço prestados, ao nível da segurança e conforto de quem viaja nas autoestradas, assim
como a nível tecnológico, procurando a inovação permanente e a adaptação aos novos desafios dos
serviços de mobilidade.
Desta forma, o rácio de geração de caixa (medido pelo EBITDA – Capex) atingiu o montante de 450,4
milhões de euros, ou seja, um crescimento de 5,8%, reflexo de um ano de atividade operacional muito
positivo.
O EBIT totalizou 321 milhões de euros, registando um decréscimo face ao período homólogo de 17,6%
(-68,6 milhões de euros), explicado essencialmente pela reversão da imparidade registada em 2016
relativa à concessão Northwest Parkway (NWP), nos EUA. A conclusão do processo de venda da NWP
teve um impacto positivo nos Resultados Financeiros de 2017, que tiveram um aumento significativo
face a 2016 em função do registo da mais-valia gerada com a já referida transação.
O Resultado Líquido da Brisa ascendeu assim, em 2017, a 231,5 milhões de euros, refletindo o bom
desempenho operacional e os impactos da já referida alienação da NWP.

Bondalti
Com mais de 150 anos de história, a CUF é uma das maiores empresas químicas portuguesas, operando
em duas áreas de negócio: os Químicos Industriais e os Materiais Nano-estruturados. Líder em vendas
de anilina no mercado europeu e o segundo maior produtor de cloro na Península Ibérica.
Relativamente aos Químicos Industriais, a Bondalti detém fábricas em Estarreja e em Pontevedra
(Espanha) e centros logísticos em Aveiro e Barreiro. A sua atividade divide-se em dois segmentos
diferentes: anilina e derivados, onde para além da anilina se destaca a produção de mononitrobenzeno
e ácido nítrico, vendidos essencialmente para o centro da Europa; e, cloro-álcalis, salientando-se a
produção de cloro, soda, hipoclorito e ácido clorídrico, vendidos essencialmente na Península Ibérica.
Já na área dos Materiais Nano-estruturados, são produzidos, a partir de uma fábrica em Coimbra, pós
à base de zircónia e ítria, disponibilizados sob a forma de pó seco ou em suspensão, com diversas
aplicações como sejam cerâmicos estruturais, materiais refratários e barreiras térmicas.
O ano de 2017 fica marcado por resultados muito positivos para a Bondalti, tendo o Resultado
Operacional ascendido a 25 milhões de euros, em virtude de um crescimento de 7 milhões de euros, o
Resultado Líquido atingiu cerca de 16 milhões de euros, a que acresce uma redução do endividamento.
Este crescimento resulta essencialmente do fato de terem sido atingidos novos máximos mensais e
anuais de produção nas principais unidades de anilina e derivados, com grande eficiência das fábricas,
nomeadamente ao nível dos consumos das matérias-primas mais relevantes. Adicionalmente, o
mercado ibérico de cloro-álcalis, antecipando as implicações do phase-out da tecnologia de mercúrio,
impulsionou a procura por produtos da Bondalti, em particular no hipoclorito cujas vendas cresceram
cerca de 6% face a 2016.
O ano fica marcado pela decisão de investimento de 55 milhões de euros na aquisição e reconversão
de uma unidade produtiva na área do cloro-álcalis na Cantábria, em Espanha. A fábrica terá uma
capacidade instalada de produção anual de cloro de 68 mil toneladas. O encerramento em dezembro
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de 2017 da produção de cloro da Elnosa, cumprindo a diretiva europeia que determinava a paragem
das unidades que utilizavam tecnologia de mercúrio, conferiu ao investimento na Cantábria uma
importância acrescida, prevendo-se que acrescente à Bondalti uma significativa capacidade de geração
de resultados.

A Bondalti prepara-se para reforçar a sua posição no mercado ibérico de produtores
de cloro com o investimento numa unidade industrial na região espanhola da
Cantábria.

Para a Bondalti, as atividades de investigação, desenvolvimento e inovação são basilares para a sua
evolução e competitividade, tendo em 2017, continuado a investir em projetos com vista à
sustentabilidade das operações não só focados na eficiência e inovação dos processos industriais, mas
também no cuidado ambiental, na segurança e na promoção de projetos inovadores de
desenvolvimento das pessoas e da felicidade organizacional.
De salientar ainda a subscrição pela Bondalti, em 2017, da Carta de Princípios do BCSD Portugal, a qual
surge como um compromisso da organização em promover a adoção de práticas de gestão sustentável
pelos seus stakeholders.
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JOSÉ DE MELLO SAÚDE
A José de Mello Saúde presta cuidados de saúde apoiados em mais de 70 anos de experiência, com
base num modelo que permite diferenciação, através de grandes hospitais que incluem
subespecializações em áreas de referência e conveniência, bem como através de uma rede de clínicas
e hospitais de proximidade.
Em 2017, a José de Mello Saúde manteve a ambição de fortalecer e expandir a rede CUF. Nesse sentido,
o ano fica marcado pela inauguração da Clínica CUF São João da Madeira e pelas aquisições da Clínica
Particular de Coimbra, futuro Hospital CUF Coimbra, um terreno em Sintra para a construção do futuro
Hospital CUF Sintra (em substituição da Clínica CUF Sintra), um terreno em Leiria para a construção do
futuro Hospital CUF Leiria e o direito de superfície do Hospital Ortopédico José de Almeida, na
Parede,em Cascais. O reforço da estratégia de crescimento materializou-se ainda nas obras de
construção do futuro Hospital CUF Tejo e de expansão do Hospital CUF Descobertas e da Clínica CUF
Almada.
A qualidade clínica e a experiência do cliente da José de Mello Saúde voltaram a ser reconhecidas, em
2017, com distinções que atestam o reconhecimento do mercado e de entidades independentes do
setor.
Ao nível da qualidade clínica, destacam-se: a certificação Eusoma do Instituto CUF Oncologia, a
certificação de qualidade no Hospital CUF Viseu e na Clínica CUF São João da Madeira no primeiro ano
de operação destas unidades, a renovação da Acreditação Joint Commission International (JCI) no
Hospital de Vila Franca de Xira e Global do Caspe Healthcare Knowledge System (CHKS) no Hospital de
Braga, e o reconhecimento, pela Entidade Reguladora da Saúde, ao Hospital de Braga e Hospital Vila
Franca de Xira como, respetivamente, o melhor e terceiro melhor hospital público nacional,
classificados através do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS).

O Hospital de Braga tem sido reiteradamente considerado o melhor hospital
português pela Entidade Reguladora da Saúde.
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Relativamente à área da experiência do cliente, registou-se a distinção da rede CUF, pelo segundo ano
consecutivo, com os prémios “Escolha do Consumidor” (categoria Saúde & Bem-Estar), “Cinco Estrelas”
e “Marca de Confiança” (categoria de Hospitais Privados). A notoriedade da marca CUF é superior à dos
concorrentes em termos de Top of Mind, Notoriedade Sugerida e Notoriedade Espontânea, segundo
estudos realizados em junho de 2017.
No final do 2017, o portfólio da José de Mello Saúde incluía sete hospitais, nove clínicas de ambulatório,
uma unidade de diagnóstico e tratamento, oito unidades de imagiologia clínica e a gestão de dois
hospitais públicos em regime de parceria público-privada, totalizando 1.543 camas de internamento,
1.165 gabinetes de consulta, 92 blocos operatórios e 20 salas de parto.
2017 foi para a José de Mello Saúde um ano de manutenção da trajetória de crescimento sustentado
da sua atividade assistencial nas diferentes áreas de atuação. Foram registadas mais de 2,4 milhões de
consultas (aumento de 10,2% face a 2016) e operados cerca de 92,8 mil doentes (+7,5% que no
homólogo), tendo-se registado aproximadamente 75,2 mil doentes saídos do internamento (+2% que
no ano anterior). Verificou-se, ainda, um ligeiro aumento nos partos realizados nas unidades da José de
Mello Saúde (0,9% relativamente ao ano anterior).
Os Proveitos Operacionais atingiram um valor de 637,7 milhões de euros, o que determinou um
crescimento de 8,8% em relação a 2016. Na atividade privada registou-se um crescimento de 9,9%
relativamente ao ano anterior totalizando 408 milhões de euros. No setor público, os proveitos
operacionais foram de 227 milhões de euros, crescendo 4,4% quando comparado com o ano anterior.
O EBITDA foi de 72,0 milhões de euros, evidenciando um crescimento de 5,3% em relação a 2016,
resultado do crescimento da atividade assistencial. O EBITDA da atividade privada cresceu de 56,6
milhões de euros para 60,9 milhões de euros. No setor público, apesar do crescimento nos proveitos
operacionais, o EBITDA diminuiu 1,5 milhões, para um valor de 7,8 milhões de euros. A margem EBITDA
foi de 3,4%, uma diminuição de 0.8 p.p.
O Resultado Líquido consolidado foi de 22,8 milhões de euros, um decréscimo de 1,1 milhões de euros
em relação a 2016.
O ativo total aumentou 242,5 milhões de euros (+48,2%) face ao final de 2016, como consequência do
incremento do ativo fixo tangível (+188,6 milhões de euros). O investimento consolidado da José de
Mello Saúde foi de 203 milhões de euros. A 31 de dezembro de 2017 a dívida líquida financeira situavase em 338,6 milhões de euros, resultando num rácio de dívida líquida sobre EBITDA de 4,7 vezes.
Em 2018, a José de Mello Saúde prosseguirá com a expansão da rede CUF, inaugurando o novo edifício
do Hospital CUF Descobertas e os novos Hospitais CUF Sintra e CUF Coimbra. Terão ainda início os
projetos de expansão dos Hospitais CUF Torres Vedras e CUF Santarém e será dada continuidade à
construção do futuro Hospital CUF Tejo.
A interação com o ecossistema de inovação (startups e outros) e a ligação à academia permanecerão
também como linhas de atuação com vista à identificação de oportunidades de diferenciação, fomento
da investigação e desenvolvimento e captação de conhecimento. Manter-se-á igualmente a aposta na
obtenção de elevados níveis de qualidade clínica e de satisfação do cliente em todas as unidades clínicas
e hospitalares da José de Mello Saúde.
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JOSÉ DE MELLO RESIDÊNCIAS E SERVIÇOS
A José de Mello Residências e Serviços detém a S.P.S.I. - Sociedade Portuguesa de Serviços de Apoio e
Assistência a Idosos, que tem por objeto a promoção, desenvolvimento, exploração e gestão de
estabelecimentos de apoio social a idosos, residências assistidas, condomínios residenciais e
residências medicalizadas, a gestão de condomínios e a prestação de serviços de apoio ao domicílio,
bem como a prestação de serviços de consultoria e/ou assessoria técnica a projetos da mesma
natureza.
Nas residências assistidas, foi dada
continuidade, ao longo de 2017, ao plano de
reorganização interna, que incidiu no aumento
de penetração nos mercados atuais, tendo
sido mantido um preçário flexível com preços
competitivos. Foram realizadas diversas
intervenções que visaram a modernização de
alguns equipamentos e que resultaram em
melhoramentos operacionais concretos, com
benefícios nos circuitos e vivência do dia a dia.
Desta forma, foi possível manter um elevado
número de residentes ao longo do ano de
2017, com impacto positivo na melhoria de
resultados.

A José de Mello Residências e Serviços prosseguiu em 2017 o
seu plano de reorganização interna, registando uma evolução
positiva dos seus principais indicadores.
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Na atividade desenvolvida ao longo de 2017, a
José de Mello Residências e Serviços
aumentou em 4% as vendas e serviços
prestados. O Resultado Líquido obtido cresceu
67% e atingiu os 477 mil euros, o que
representa uma melhoria substancial e resulta
da multiplicidade de ações levadas a cabo no
dia-a-dia da atividade, sempre direcionadas
para a excelência na prestação de serviços e
para a obtenção de uma maior eficiência das
operações.
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www.josedemello.pt
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