MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. APRESENTA ESCLARECIMENTOS AO MERCADO
A MOTA-ENGIL, SGPS, SA, no seguimento da decisão de suspensão da cotação das suas ações, vem a pedido da
CMVM afirmar que desconhece qualquer facto que possa minimamente justificar o comportamento da cotação
da sua ação. Não obstante vem desta forma reiterar um conjunto de factos e informações por forma a esclarecer
os seus acionistas, demais stakeholders e o mercado em geral.
A conjuntura económico-financeira mundial, em especial em alguns mercados onde o GRUPO opera, revelou-se
muito difícil no ano de 2015. No entanto, de forma ainda obviamente preliminar, o GRUPO pode afirmar que,
durante o quarto trimestre, se registou transversalmente nas três regiões (Europa, África e América Latina) um
fluxo positivo em termos de recebimentos que permitiu a redução assinalável dos níveis consolidados de
endividamento entre final de setembro e final de dezembro. Embora se trate de um resultado normal em face da
sazonalidade verificada na dívida do GRUPO, é importante registar que de forma global quase todos os países
contribuíram para esta performance, com especial destaque para Moçambique, México, Polónia, mas também
Angola, República Checa e Portugal. Importa ainda referir que, em paralelo com esta performance, o GRUPO tem
implementado a política de refinanciamento da sua dívida em linha com o seu plano, com várias operações
concluídas durante o quarto trimestre de 2015 e já durante os primeiros dias de 2016, política essa que tem como
objetivos centrais a redução do custo e o aumento da maturidade média.
De assinalar por outro lado que, fruto do modo como diferentes regiões estão a ser afetadas pela crise mundial, o
GRUPO teve mais uma vez capacidade de se adaptar aos respetivos impactos algo que se verificou já através do
aumento assinalável da atividade na América Latina, que, pela primeira vez, em novembro ultrapassou em
volume de negócios, a região de África. Esta adaptação ao contexto externo tem obviamente também
consequências em termos organizativos estando neste momento a ser preparada uma alteração orgânica e de
gestão ao nível das subholdings que apoiam na coordenação da atividade de cada uma das referidas regiões, de
que se destaca a de África, no sentido de alinhar ainda mais os objetivos do GRUPO com a realidade e contexto
específicos dos mercados.
Por fim, do ponto de vista estratégico, e conforme é do conhecimento dos Srs. Acionistas, importa também
destacar que, na atividade distinta da Engenharia e Construção, a anunciada focalização na área de recolha e
tratamento de resíduos contem duas vertentes, a primeira das quais é o crescimento deste segmento e sua
internacionalização (nomeadamente com novas operações na América Latina e em Omã) e a segunda passa pela
alienação de ativos com nível elevado de maturidade (nomeadamente nos segmentos das concessões de
transporte e logística) e que tem sido efetuada com reconhecido sucesso.
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