MOTA-ENGIL GANHA CONTRATO DE €228 MILHÕES NO MÉXICO E AUMENTA A
CARTEIRA DE ENCOMENDAS EM MAIS DE €400 MILHÕES NA AMÉRICA LATINA
A MOTA-ENGIL S.G.P.S., S.A. ("MOTA-ENGIL" ou “EMPRESA”), informa que através da subsidiária MOTA-ENGIL MEXICO,
ganhou, em consórcio, o contrato de “Associação Público Privada Coatzacoalcos-Villahermosa”, cujo montante
total é de MXN$4.750 milhões (€228 milhões), atribuído pela Secretaria Mexicana dos Transportes e
Comunicações. O consórcio vencedor, onde a MOTA-ENGIL MEXICO detém uma participação de 74%, será
responsável pela reabilitação, manutenção e operação de uma autoestrada com 130 quilómetros por um
período de dez anos, com início em dezembro de 2017.
Adicionalmente, nas últimas semanas a região da América Latina viu ainda a sua carteira de encomendas
aumentar através de vários projetos em diferentes países dos quais destacamos:
No México, a EMPRESA ganhou o contrato de construção, operação e manutenção da Ponte de Veracruz no
Estado de Veracruz, com um valor total de €90 milhões, sendo a participação da MOTA-ENGIL MEXICO de 100%.
Ainda no México, a subsidiária SOCIEDAD GENERADORA FÉNIX (“SGF”) ganhou, recentemente, o direito e a
obrigação de venda de 314,6 mil CEL1 (Certificados de Energia Limpa) por ano durante um período de 20 anos
a ter início em 2019. Esta atribuição vem no seguimento do segundo leilão realizado pela agência Estatal
Mexicana CENACE (Centro Nacional de Control de Energía). De acordo com os termos da oferta apresentada
pela SGF, os CELs serão vendidos a um preço unitário médio de MXN$140, sendo que o preço anual será
ajustado à evolução da inflação e da taxa de câmbio MXN$/US$.
No Peru, a MOTA-ENGIL ganhou um contrato de construção que ascende a S/.77,6 milhões (€21 milhões) e que
visa o melhoramento no hospital de Huari. Este contrato, com prazo de 18 meses, foi adjudicado no âmbito do
sistema peruano de financiamento “Obras por impostos” que tem como objetivo promover o investimento em
infraestruturas cruciais ao país.
Na Colômbia, a MOTA-ENGIL ganhou dois contratos de infraestruturas na cidade de Barranquilla num valor total
de COP132,7 milhões (€41 milhões). A EMPRESA será responsável pela construção de um sistema de drenagem,
assim como por trabalhos de proteção e de urbanização na orla fluvial do rio Magdalena.
No Paraguai, foi adjudicado ao consórcio no qual a Mota-Engil detém uma participação de 20%, o projeto de
desenho, financiamento, construção, manutenção e operação da duplicação e melhoramento das vias
designadas “Ruta 2” e “Ruta 7”, que ligam a capital Asunción à segunda cidade do país, Ciudade del Este, numa
extensão de 170 quilómetros. O valor total de construção é de cerca de US$300 milhões (€275 milhões) e o
contrato de manutenção e exploração decorre durante um período de 30 anos.

Estes contratos irão contribuir para um aumento de mais de €400 milhões da carteira de encomendas na
América Latina, reforçando assim a visibilidade e sustentabilidade da atividade de construção da MOTA-ENGIL,
garantindo igualmente, no leilão de energia e nas novas concessões rodoviárias no México e Paraguai, uma
recorrência e estabilidade de receitas a longo prazo.
Estes contratos refletem o sucesso da execução estratégica da MOTA-ENGIL no sentido da diversificação
geográfica da sua carteira de encomendas e do alargamento da sua presença nas diversas etapas da cadeia de
valor das infraestruturas.
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Um MWh de eletricidade gerada corresponde a um CEL.
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