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€1.118M

(-€125M YoY)

Destaques:
Recuperação sustentável e forte

Europa

África

América Latina

CARTEIRA DE ENCOMENDAS VOLUME DE NEGÓCIOS EBITDA

€7,6Mm

(Recorde)

€2.656M

(+9% YoY)

€411M

(margem 15%)

dez/20 dez/21

6,1 7,6

RESULTADO LÍQUIDO

€22M

(vs. -€20M 2020)

DÍVIDA LÍQUIDA

2020 2021

2.429 2.656

2020 2021

380 411

INVESTIMENTO

€213M
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Resultado líquido de €22 M

 Forte recuperação da atividade no 2S21 (+19% YoY) conduziu a
um aumento do volume de negócios em 2021 de 9% YoY para
€2.656 M

 EBITDA atingiu os €411 M (+8% YoY) refletindo uma margem
de 15%

 Resultado financeiro e Associadas com impacto positivo

 Interesses que não controlam relacionados principalmente
com os negócios no México e de A&S

 Resultado líquido aumentou €42 M para €22 M

1 A rubrica “Posição monetária líquida” reflete parcialmente a contabilização do Zimbabué como uma economia hiperinflacionária (IAS 29).

Demonstração dos 
resultados (€ M)
Volume de negócios
EBITDA 411 380 8% 230 (3%)
    Margem 15% 16%  (1 p.p.) 15%  (4 p.p.)
Resultado operacional 187 144 30% 120 7%
   Margem 7% 6% 1 p.p. 8%  (1 p.p.)
Resultado financeiro (77) (124) 38% (32) s.s.
Associadas 1 (6) s.s (6) 42%
Posição monetária líquida1 11 11 s.s. 7 92%
RAI 123 26 s.s. 88 s.s.
Resultado líquido 61 8 s.s 39 s.s.
Atribuível a:
Interesses que não 
controlam

39 28 42% 25 100%

Grupo 22 (20) s.s. 14 s.s.

2 656 2 429 9% 1 518 19%

2021 YoYYoY 2S212020
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EBITDA aumentou 8% YoY para €411 M
 Volume de negócios na Europa influenciado por uma menor

atividade na Polónia, tendo no entanto a rendibilidade
melhorado nos negócios de E&C e A&S

 África apresentou uma performance muito forte no 2S21
(+56% YoY), o que conduziu a um crescimento do volume
de negócios de 20% YoY para €910 M em 2021, com a
rendibilidade a atingir os 22%

 O volume de negócios na América Latina subiu 15% YoY
para €685 M, impulsionado por uma forte performance no
México, e com uma margem EBITDA de 13%

 Volume de negócios Não-E&C1 de €820 M e EBITDA de €224
M, com o Ambiente com um volume de negócios de €443 M
e EBITDA de €121 M (margem de 27%) e os Serviços
Industriais de Engenharia com um volume de negócios de
€235 M e €94 M de EBITDA (margem 40%)

1 Não-E&C inclui Ambiente (Recolha e Tratamento), Serviços Industriais de Engenharia, Energia, Imobiliário e Concessões.

Volume de negócios
Europa 1 020 1 046 (2%) 565 (4%)
África 910 761 20% 585 56%
América Latina 685 595 15% 348 20%
Outros e IG 41 27 s.s. 19 s.s.
EBITDA 411 380 8% 230 (3%)
   Margem 15% 16%  (1 p.p.) 15% -4 p.p.
Europa 144 117 23% 73 5%
   Margem 14% 11% 3 p.p. 13% 1 p.p.
África 199 190 4% 123 2%
   Margem 22% 25%  (3 p.p.) 21% -11 p.p.
América Latina 92 85 8% 54 (7%)
   Margem 13% 14%  (1 p.p.) 16%  (5 p.p.)
Outros e IG (24) (12) (101%) (20) (62%)

2 656 2 429 9% 1 518 19%

2021 YoYYoY 2S212020
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Carteira aumentou 25% para um recorde de €7,6 Mm

 Carteira de encomendas recorde: €7.556 M com um crescimento relevante em África
e nos contratos de longo-prazo

 Carteira de encomendas de E&C de €7.168 M reflete um rácio confortável de
carteira/volume de negócios de 3,6x1

 Evolução positiva em Portugal, Polónia, Nigéria, México, Peru e Brasil, resultante do
foco comercial nos principais mercados

 Os €7,6 Mm de carteira não incluêm os contratos assinados em 2022, nomeadamente
no Uganda, Peru e México, que levam a que a carteira já ultrapasse os €8 Mm

5 138

5 465 5 365 6 052

7 556

4 305
4 777 4 598

5 378

7 168

2017 2018 2019 2020 2021

África
64%

Europa
15%

América Latina
21%Carteira E&C

Carteira A&S

Evolução da carteira de 
encomendas (€ M) Carteira de E&C por segmento Carteira por região

1 Carteira E&C/Volume de Negócios E&C dos últimos 12 meses.

Serviços
Industriais

16%
Energia e 

Power
12%

Ferrovia
31%

Construção Civil
11%

Estradas e 
Outros

30%
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Principais projetos de E&C em carteira1

1 Seleção de projetos de E&C acima de €100 M; 

Projeto
Valor
(€ M)

País Segmento
Ano 
esperado de 
conclusão

Cliente

Via férrea Kano - Maradi > 250 Nigéria Ferrovia 2025 Federal Ministry of Transportation

Mina da Vale em Moatize > 250 Moçambique Serviços Industriais 2024 Vale Moçambique

Tren Maya > 250 México Ferrovia 2026 Fonatur

Auto-Estrada Accra-Tema > 250 Gana Estradas 2025 Ministry of Highways and Roads

Novo aeroporto Internacional de Bugesera > 250 Ruanda Aeroportos 2023 Bugesera Airport Company

Mina de ouro de Morila > 250 Mali Serviços Industriais 2028 Societé des Mines de Morila

Requalificação da Base Naval do Soyo > 250 Angola Portos 2023 Simportex

Mina de Gamsberg [200,250[ África do Sul Serviços Industriais 2029 Black Mountain Mining

Mina de ouro Siguiri [200,250[ Guiné Serviços Industriais 2022 Anglogold Ashanti

Mina de ouro Mandiana [200,250[ Guiné Serviços Industriais 2026 Managem Group

Barragem de Talasa [200,250[ Colômbia Power 2025 Talasa Project Company

Auto-Estrada Tultepec - Pirámides [200,250[ México Estradas 2025 SAASCAEM

Porto de Callao - fase 2B expansão [100,150[ Peru Portos 2023 DP World

S19 Lubartów [100,150[ Polónia Estradas 2024 GDDKiA

Reabilitação da estrada EN230, secção 6-10, 
Muamussanda-Saurimo

[100,150[ Angola Estradas 2023
Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do 
Território

Hospital Geral de Cabinda [100,150[ Angola Construção Civil 2022 Ministério da Saúde

Túneis de drenagem de Lisboa [100,150[ Portugal Power 2025 Municipio de Lisboa

Armazéns submarinos [100,150[ Brasil Energia 2026 Petrobras
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Investimento total de €213 M

 45% do investimento total alocado a África associado ao
crescimento e a contratos de longo-prazo, relacionados
com os trabalhos adjudicados recentemente

 Investimento na Europa maioritariamente alocado a novos
projetos de E&C em Portugal e na EGF à conclusão do
plano de investimento aprovado pelo regulador para o
período regulatório 2019-2021

 Investimento na América Latina de €43 M maioritariamente
relacionado com os projetos em curso no México,
nomeadamente o projeto do Tren Maya

 Investimento de manutenção atingiu c.4% do volume
de negócios

44

9760

59

93
58

2020 2021

197 213

47

36
20 1

24

12

3

2

48

20

Europa África América Latina Outros

71 96 43 3

Investimento 
líquido (€ M)

Investimento em 2021 por 
região (€ M)

Investimento em E&C

Investimento - contratos de longo-
prazo1

Investimento no A&S

Manutenção

Crescimento

Investimento – contratos de longo-prazo1

1 Inclui Serviços Industriais de Engenharia em África e o negócio de energia na América Latina.

Investimento afecto a:
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Fundo de maneio continua a níveis saudáveis

 Melhoria sustentável na gestão do fundo de maneio nos últimos cinco
anos, reflecte soluções alternativas para reduzir as exigências do
balanço

 Rácio fundo de maneio/volume de negócios reflete as medidas
eficientes de gestão implementadas, nomeadamente:

i. Maior exposição a clientes privados (financiados pelo cliente)

ii. Gestão otimizada de procurement e equipamento

iii. Alinhamento da estratégia comercial com cláusulas de pré-
pagamento nos contratos de maior dimensão (minimização da
exposição ao risco de crédito)

iv. Reforço da cooperação com multilaterais e ECA’s,
maioritariamente em África

Evolução do fundo de maneio Tendência de descida do fundo de maneio continua

367

177 199

115
7 6

17%

7%
7%

4%

0%
0%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Dez.16 Dez.17 Dez.18 Dez.19 Dez.20 Dez.21
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fundo de maneio (€ M) Fundo de Maneio/Volume de negócios
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1 243
1 118

411

1 62
77

213
103

38

Dívida líquida dez/20 EBITDA Variação do fundo de
maneio

Impostos Resultados financeiros Investimento Aumento de capital
social

Outros Dívida líquida dez/21

Geração de cash flow sólida e redução da dívida líquida

CFFO €350 M

-125

Redução da dívida líquida de €125 M

1

1

1Dívida líquida inclui as obrigações do Governo de Angola denominadas em USD, indexadas a USD e em kwanzas e as obrigações do Governo de Moçambique como “caixa e seus equivalentes” no 
montante de €222 M (€234 M valor nominal) em dezembro de 2021 (€199 M em obrigações do Governo de Angola, Moçambique e da Costa do Marfim em dezembro de 2020).
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670

71

356
408 355

177 159
29

294

232

Liquidez 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos > 5 anos

Dívida líquida1/Ebitda de 2,7x

 Dívida líquida1/Ebitda de 2,7x, voltando ao nível pré-pandemia

 Posição líquida de €964 M (+20% YoY) corresponde a 1,6x das necessidades de financiamento não-renovável com maturidade inferior
a um ano

 Leasing, Factoring e Confirming ascendeu a €681 M

 Primeira emissão de obrigações ligadas à sustentabilidade (ME 2021-2026) no montante de €132 M

Não-renovável

Renovável
Já refinanciado ou a ser 
refinanciado em breve

Linhas de crédito não 
utilizadas Custo da 

dívida

Dívida líquida/ 
EBITDA

Caixa e equiv. de caixa

964

659

Maturidade da dívida bruta, dezembro de 2021 Custo da dívida e dívida líquida/EBITDA

1Dívida líquida inclui as obrigações do Governo de Angola denominadas em USD, indexadas a USD e em kwanzas e as obrigações do Governo de Moçambique como “caixa e seus equivalentes” no 
montante de €222 M (€234 M valor nominal) em dezembro de 2021 (€199 M em obrigações do Governo de Angola, Moçambique e da Costa do Marfim em dezembro de 2020).

2,8x
3,3x

2,7x

5,2% 5,0% 5,1%

dez.19 dez.20 dez.21
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Destaques 2021

1.020M€
Volume de 

negócios

1.143M€
Carteira

5
Países

Europa

Portugal 
Espanha

Polónia
Irlanda

Reino Unido
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 O negócio de E&C na Europa foi positivamente influenciado por Portugal
(principal mercado em 2021 com um crescimento de +11% YoY para €395 M), mas
também refletiu a conclusão e início de vários projetos na Polónia

 EBITDA de E&C aumentou 33% YoY para €48 M, com a rendibilidade a atingir os
7% impulsionada pelo aumento médio da dimensão dos contratos

 A&S apresentou um crescimento no volume de negócios de 6% YoY para €355
M, com a atividade de recolha relativamente estável, enquanto o tratamento
cresceu 9% YoY para €253 M, positivamente influenciado pelo ajustamento de
tarifas aos anos de 2019 a 2021 efetuado pelo regulador e que foi totalmente
contabilizado no 1S21

 Rendibilidade no A&S atingiu 27%, com o EBITDA a crescer 15% YoY para €97 M

 Concentração de recursos de E&C em Portugal e na Polónia e procura de novas
oportunidades no A&S, alavancando o know-now para os mercados
internacionais

 Perspetivas positivas na E&C devido a grandes concursos com financiamento de
fundos europeus e no A&S com o início do novo período regulatório para a EGF
(2022-2024)

Outlook positivo com o maior
dinamismo dos fundos da UE
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Destaques 2021

910M€
Volume de 

negócios

4.786M€
Carteira

14
Países

África

Guiné Conacri 
Camarões

Costa do Marfim
Quénia

Gana
Nigéria

Mali

Angola 
Moçambique

Malaui 
África do Sul

Zimbabué
Uganda
Ruanda
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 Aumento do ritmo de execução no 2S21 (+56% YoY) conduziu a uma forte
performance no ano, principalmente devido à área de Serviços Industriais de
Engenharia com sete contratos em execução, com o projeto do Aeroporto no
Ruanda e com o projeto ferroviário na Nigéria, como contratos mais relevantes

 Rendibilidade continuou acima do guidance e atingiu 22%, principalmente
sustentada por Moçambique e pela diversificação para contratos de longa
duração

 Resultados muito positivos a nível comercial refletidos nos contratos adjudicados
recentemente que começaram no 2S21 e que contribuirão para um nível de
produção maior a partir de 2022 considerando a carteira de €4,8 Mm

 Perspetivas de pipeline continuam fortes, considerando a evolução do preço
das commodities o que desencadeia novas oportunidades nos principais
mercados como sejam Angola e Moçambique

 África será também um importante promotor de crescimento para o negócio de
A&S nos próximos anos, alavancado no conhecimento da SUMA/EGF e no
sucesso passado das operações em Angola, Moçambique e na Costa do Marfim

Grandes projetos a serem
executados
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Destaques 2021

685M€
Volume de 

negócios

1.626M€
Carteira

6
Países

América Latina

México
Peru

Brasil
Colômbia

República Dominicana
Panamá



2020

 Recuperação plena da atividade na região (+15% YoY para €685 M), após longos
períodos de confinamento devido à situação pandémica em alguns mercados em
2020

 Rendibilidade sustentada nos 13%, refletindo margens saudáveis nos mercados
principais (México e Peru) e com uma melhoria operacional no Brasil com uma
carteira mais seletiva

 O México apresentou a melhor performance da região (o volume de negócios
aumentou 23% YoY para €392 M) com os principais projetos a serem executados
como planeado como seja, o Tren Maya, o maior projeto ferroviário em execução
na América Latina

 O preço elevado das commodities poderá gerar novas oportunidades com o reforço
da atividade no Peru, já refletido na carteira em 2021

 Diversificação estratégica em curso com uma presença maior nas concessões
rodoviárias (México)

Forte recuperação após o 
contexto pandémico
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Perspetivas
Guidance 2022:

 Volume de negócios a crescer um dígito (alto)

 Margem EBITDA em linha com o nível de 2021

 Carteira acima de €7 Mm, com projetos relevantes no pipeline

 Investimento entre €250 M e €300 M

 Foco na geração de cash flow orgânico e na redução da dívida

 Continuação do fortalecimento da estrutura de capital e

diversificação das fontes de financiamento

 Foco na extensão da maturidade da dívida
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Notas Finais
2021:

 No 75º aniversário da Empresa e no meio de uma das mais exigentes
crises, a Mota-Engil celebrou um acordo com a CCCC, abrindo um novo
ciclo para operar globalmente com um dos líderes da Indústria

 Apresentação do Building´26, o novo Plano Estratégico (2022-2026) e a
conclusão com sucesso do aumento de capital e da primeira emissão
obrigacionista ligada à sustentabilidade em Portugal no segmento de
retalho

 “Back on Track” no 2S21, com todas as regiões a apresentarem uma
forte performance que reforça o outlook positivo de 2022 adiante



2022:
 Foco na execução da carteira de encomendas, a qual atingiu um recorde

de (€7,6 Mm)

 Grande qualidade do capital humano e de recursos para entregar a
Estratégia delineada para o período 2022-2026 e para alcançar os
objetivos anunciados

 A Equipa de Gestão e a Empresa como um todo, estão totalmente
alinhadas com os objetivos ESG estabelecidos no Plano Estratégico 2022-
2026
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Detalhe da performance na Europa

Demonstração resultados 
(€ M)
Volume de negócios 1.020 1.046 (2%) 565 (4%)
E&C 670 715 (6%) 371 (5%)
A&S 355 335 6% 196 (1%)
Outros e IG (5) (4) (18%) (3) n.m.
EBITDA 144 117 23% 73 5%
   Margem 14% 11% 3 p.p. 13% 1 p.p.
E&C 48 36 33% 27 17%
   Margem 7% 5% 2 p.p. 7% 1 p.p.
A&S 97 84 15% 47 (5%)
   Margem 27% 25% 2 p.p. 24%  (1 p.p.)
Outros e IG 0 (3) s.s. 0 s.s.

2021 YoY2020 YoY2S21
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Informação pro-forma dos segmentos de negócio

Do qual Serviços Industriais de 
Engenharia €235 M em 2021

Do qual Serviços Industriais de 
Engenharia €94 M em 2021

Volume de negócios 2 656 2 429 9%
E&C 2 098 1 826 15%
    Europa 613 635 (3%)
    África 836 661 26%
    América Latina 658 545 21%
Ambiente 443 473 (6%)
Capital 142 166 (14%)
Outros e intra-grupo (27) (35) (23%)

EBITDA 411 380 8%
     Margem 15% 16%  (0 p.p.)
E&C 305 265 15%
  Margem 15% 15% 0 p.p.
    Europa 42 31 33%
     Margem 7% 5% 2 p.p.
    África 173 154 12%
     Margem 21% 23%  (3 p.p.)
    América Latina 90 74 21%
     Margem 14% 14% 0 p.p.
Ambiente 121 115 5%
     Margem 27% 24% 3 p.p.
Capital 9 7 31%
     Margem 6% 4% 2 p.p.
Outros e intra-grupo (24) (7) n.m.

2021 2020 YoY
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Posição financeira

Balanço (€ M)
Ativos fixos 1 468 1 408 1 332 136
Investimentos financeiros 361 380 357 4
Outros ativos não correntes 273 198 186 87
Ativos não correntes detidos para venda (líq.) 104 98 97 7
Fundo de maneio 6 10 7 (1)

2 212 2 094 1 978 234

Capital próprio 410 323 146 264
Provisões 121 109 104 17
Outros passivos não correntes 564 521 486 78
Dívida líquida 1 118 1 141 1 243 (125)

2 212 2 094 1 978 234

Dez. 
21

Dez. 
20

YoYJun.
21
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Glossário
“Mota-Engil” significa Mota-Engil, SGPS, SA, empresa Holding com participações de controlo em outras empresas, que são designadas de subsidiárias;

“Carteira de encomendas” significa o montante de contratos adjudicados por executar ao câmbio da data de referência;

“CAPEX” ou “Investimento” significa a soma algébrica das adições e alienações de ativos tangíveis, de ativos intangíveis e de direitos de uso de ativos ocorridos no ano;

“EBITDA” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados por naturezas: “Vendas e prestações de serviços”, “Custo das mercadorias vendidas e

das matérias consumidas e variação da produção”, “Fornecimentos e serviços externos”, “Gastos com pessoal” e “Outros rendimentos / (gastos) operacionais”;

“Margem EBITDA” ou “Mg EBITDA” corresponde ao rácio entre o EBITDA e “Volume de Negócios”;

“CFFO”- Corresponde à soma algébrica do EBITDA, variação de fundo de maneio e imposto sobre o rendimento;

“Leasing, Factoring e Confirming” corresponde à soma das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Outros passivos financeiros” e “Passivos de locação”;

“Dívida Líquida” ou “DL” significa a soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Caixa e seus equivalentes sem recurso à vista”, “Caixa e seus

equivalentes com recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso a prazo”, “Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado”, “Empréstimos sem recurso” e “Empréstimos

com recurso”;

“Resultado Líquido” corresponde à rubrica da demonstração consolidada dos resultados por naturezas de “Resultado líquido consolidado do exercício - Atribuível ao Grupo”;

“Volume de Negócios” ou “VN” ou “Vendas” corresponde à rubrica da demonstração consolidada dos resultados por naturezas de “Vendas e prestações de serviços”;

“Fundo de maneio” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Ativos por impostos diferidos”, “Inventários”, “Clientes e outros

devedores - Corrente”, “Ativos associados a contratos com clientes - Corrente”, “Outros ativos correntes - Corrente”, “Imposto sobre o rendimento”, “Passivos por impostos diferidos”, “Outros

passivos financeiros - Corrente”, “Passivos de locação – Corrente, ”“Instrumentos financeiros derivados – Corrente”, “Fornecedores e credores diversos – Corrente”, “Passivos associados a

contratos com clientes - Corrente”, “Outros passivos correntes – Corrente ”, e “Imposto sobre o rendimento”.
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Aviso legal
Este documento foi preparado pela Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil” ou a “Sociedade”) exclusivamente para uso na apresentação a ser feita na presente data. O seu propósito é meramente 
informativo e, como tal, pode ser alterado ou suplementado e deve ser lido como um sumário dos assuntos aqui abordados ou contidos (“Informação”).
A Informação é divulgada ao abrigo das regras e regulamentos aplicáveis apenas para fins informativos, não foi verificada por um auditor ou perito externo e não há garantias quanto à sua exatidão 
ou completude.
A Informação pode conter estimativas ou expetativas da Mota-Engil e, portanto, não pode haver garantias de que tais estimativas ou expetativas sejam, ou venham a ser, exatas ou que um 
terceiro, utilizando métodos diferentes para reunir, analisar ou computar a informação relevante, obtenha os mesmos resultados. Alguns conteúdos deste documento, incluindo os relativos ao 
possível ou presumido desempenho futuro da Mota-Engil e das suas subsidiárias ("Grupo"), constituem declarações prospetivas que refletem as melhores avaliações da administração, mas que 
podem revelar-se inexatas. Declarações que são precedidas por, seguidas de ou incluem palavras como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "confia", "planeia", "prevê", 
"pode", "podia", "poderia", "faria", "irá" e tais termos no seu sentido negativo ou expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações e informações prospetivas. Estas declarações não 
são nem devem ser entendidas como declarações de factos históricos. Todas as declarações prospetivas aqui incluídas baseiam-se na informação disponível para o Grupo na presente data. 
Pela sua natureza, as declarações relativas ao futuro envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, pressupostos e outros fatores, uma vez que se referem a eventos e dependem de 
circunstâncias que se espera que ocorram no futuro e que podem estar fora do controlo do Grupo. Tais fatores podem significar que os resultados, desempenho ou desenvolvimentos concretos 
acabem por diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas referidas declarações prospetivas, que o Grupo não se compromete a atualizar. Consequentemente, não é feita qualquer 
representação, garantia ou compromisso, expresso ou implícito, e não pode haver garantias de que tais declarações prospetivas se revelem corretas., pelo que não devem ser consideradas 
indevidamente. Toda a Informação deve ser reportada à data do presente documento, uma vez que está sujeita a diversos fatores e incertezas. 
A Informação pode ser alterada sem aviso prévio e o Grupo não terá qualquer obrigação de atualizar a referida Informação, nem de fazer qualquer anúncio prévio de qualquer alteração ou 
modificação da mesma.
A Informação é facultada apenas para fins informativos e não se destina a constituir nem deve ser interpretada como consultoria de investimento profissional. Além disso, a Informação não 
constitui nem faz parte de, e não deve ser interpretada como uma oferta (pública ou privada) para vender, emitir, divulgar ou comercializar, um convite ou uma recomendação para subscrever ou 
comprar, uma apresentação a procedimentos de recolha de intenções de investimento, ou a solicitação de uma oferta (pública ou privada) para subscrever ou comprar valores mobiliários emitidos 
pela Mota-Engil. Qualquer decisão de subscrição, aquisição, troca ou qualquer outra forma de negociação de valores mobiliários no contexto de qualquer oferta lançada pela Mota-Engil deve ser 
tomada exclusivamente com base nas informações contidas no prospeto, de acordo com as regras e regulamentos aplicáveis.
A Informação e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este documento são apenas para fins informativos e não são dirigidos ou destinados à distribuição ou utilização por qualquer 
pessoa ou entidade que seja cidadão ou residente ou que esteja localizada em qualquer lugar, estado, país ou jurisdição onde tal distribuição, publicação, disponibilização ou utilização seria 
contrária a qualquer lei ou regulamento ou exigiria qualquer registo ou licença. A Informação não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de subscrição ou compra de 
quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos ou qualquer outro país, incluindo no Espaço Económico Europeu, e não constitui um prospeto ou um anúncio no sentido e para os efeitos do 
Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (Regulamento dos Prospetos). A informação contida neste 
documento é não-auditada.
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Pedro Arrais
Diretor de Relações com Investidores
pedro.arrais@mota-engil.pt

Maria Anunciação Borrega
Investor Relations Officer
maria.borrega@mota-engil.pt

investor.relations@mota-engil.pt

Rua de Mário Dionísio, 2
2796-957 Linda-A-Velha Portugal
Tel. +351-21-415-8671

www.mota-engil.com

www.facebook.com/motaengil 

linkedin.com/company/mota-engil 

www.youtube.com/motaengilsgps

Guiné Conacri
Camarões

Costa do Marfim
Quénia

Gana
Nigéria

Mali

Angola
Moçambique

Malaui
África do Sul

Zimbabué
Uganda
Ruanda

Portugal
Espanha

Reino Unido
Polónia
Irlanda

África

México
Peru

Brasil
Colômbia

República Dominicana
Panamá

América Latina

Europa

mailto:investor.relations@mota-engil.pt

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

