
 

 

 

 

 

MOTA-ENGIL INFORMA SOBRE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 
O GRUPO MOTA-ENGIL deu seguimento em 2015 à concretização dos seus objetivos estratégicos, atuando num 
contexto exigente face à volatilidade a que assistimos na economia a nível mundial, com alguma incidência sobre 
o mercado africano motivada essencialmente pela descida dos preços das matérias-primas. Adaptando-se de 
forma dinâmica a esse contexto, o GRUPO tem promovido as alterações orgânicas e na sua gestão de modo a 
alinhar ainda mais os seus objetivos com a realidade de cada mercado, o que se refletirá já no novo Plano 
Estratégico, para o horizonte de 2020, que oportunamente apresentará. 
 

Preparando o novo ciclo de desenvolvimento em África, o GRUPO MOTA-ENGIL informa, nos termos da alínea a) do 
artigo 3º do Regulamento 5/2008 da CMVM, que na sequência de mútuo acordo o Sr. Eng.º Gilberto Silveira 

Rodrigues apresentou a renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração da MOTA-ENGIL SGPS, S.A. 
para iniciar o desenvolvimento de um projeto empresarial próprio. Para além de funções executivas na MOTA-
ENGIL SGPS, S.A., o Sr. Eng.º Gilberto Silveira Rodrigues também era Presidente Executivo da participada MOTA-
ENGIL ÁFRICA, pelo que para o exercício desta função, o GRUPO irá nomear em sua substituição o Sr. Eng.º Manuel 
António da Fonseca Vasconcelos da Mota. 
 
O Sr. Eng.º Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota, agora nomeado para o cargo de Presidente 
Executivo da MOTA-ENGIL AFRICA, é um profissional com experiência em África (onde foi Administrador da MOTA-
ENGIL ANGOLA, o maior mercado da região) e na Europa Central (onde tem exercido a função de Presidente 
Executivo da MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE, mercado de reconhecida exigência pelo elevado nível de 
competitividade no sector das infraestruturas e das obras públicas). 
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