
 
 
 
 
 
 
 
                    Comunicado de informação Privilegiada 
 

MOTA-ENGIL VENCE NOVOS CONTRATOS NO VALOR DE €713 MILHÕES 
 
A Mota-Engil S.G.P.S., S.A. (“Mota-Engil”) informa sobre adjudicação de vários contratos em África, América 
Latina e Portugal num valor global €713 milhões, dos quais cerca de 68% contratados com clientes privados, 
incluindo a empresa brasileira Vale, com a qual foram celebrados contratos num montante de €333 milhões. 
 
Em África, a Mota-Engil assegurou adjudicações, em seis diferentes mercados e em diferentes valências 
técnicas do segmento de infraestruturas, num valor total de cerca de €565 milhões, reforçando a carteira em 
mercados de maior dimensão como Angola, Moçambique e Malawi, e consolidando a sua posição em outros 
mercados como a África do Sul, São Tomé e Príncipe e o Ruanda, constituindo este último um novo mercado 
de actuação para o Grupo, no seguimento da sua estratégia de expansão e diversificação no mercado africano. 
 
Assim, os contratos foram adjudicados nos seguintes países: 
 

 Angola: obras rodoviárias e de construção civil no montante global de €115 milhões; 
 Malawi: obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária no montante global de no valor de €109 

milhões; 
 Moçambique: obras de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e de apoio à exploração mineira, e 

trabalhos de manutenção e socorro ferroviário do Corredor de Nacala, que decorre igualmente em 
território malauiano, no montante global de €233 milhões; 

 São Tomé e Príncipe: construção de um empreendimento turístico e estruturas de abastecimento de 
água no montante global de €13 milhões; 

 África do Sul: obras de construção civil, incluindo a construção de um hospital e apartamentos, no 
montante global de €69 milhões;  

 Ruanda: obra de expansão do Aeroporto Internacional de Kigali, no montante de €26 milhões. 
 
Adicionalmente, na América Latina a Mota-Engil, através da sua participada no Brasil, a Empresa Construtora 
Brasil (“ECB”), assegurou a adjudicação de uma obra no valor de $R380 milhões (€117 milhões). A obra 
consiste na execução da infraestrutura e das obras de arte especiais da duplicação da ferrovia Ferro de 
Carajás, numa extensão de 40 quilómetros no Estado do Maranhão, para a empresa brasileira Vale, num 
projecto com um prazo de 21 meses. Também em Portugal, a Mota-Engil ganhou contratos, relativos 
principalmente a uma infraestrutura rodoviária e de construção civil, no montante de cerca de €30 milhões. 
 
Desta forma, o Grupo adicionou à sua carteira de encomendas cerca de €713 milhões. 
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