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1 ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

1.1 ADVERTÊNCIAS GERAIS 

A presente Emissão de Papel Comercial (doravante abreviadamente designada por “Emissão”) e a 
presente nota informativa (doravante abreviadamente designada por “Nota Informativa”) foram 
elaboradas nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, na 
sua redacção atual, que disciplina o regime jurídico dos valores mobiliários representativos de dívida 
de curto prazo – “Papel Comercial” (doravante abreviadamente designado por “Decreto-Lei”) e 
respetivas normas complementares e regulamentares, nomeadamente o Regulamento da CMVM nº 
2/2014. 

Nos termos do artigo 17º e seguintes do Decreto-Lei, a forma, o conteúdo e a qualidade da Nota 
Informativa são da inteira responsabilidade da Mota-Engil, SGPS, S.A., (doravante abreviadamente 
designada por “Entidade Emitente” ou “Mota-Engil”), a qual autoriza o Haitong Bank, S.A., na sua 
qualidade de Agente Pagador da Emissão, a proceder à sua divulgação. 

Esta divulgação não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia por parte do Haitong Bank, 
S.A. quanto à suficiência, veracidade, objetividade e atualidade do conteúdo da Nota Informativa, ou 
qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à sua 
viabilidade ou à qualidade dos valores emitidos no âmbito da presente emissão de papel comercial, ou 
ainda à oportunidade e validade do investimento nos mesmos. 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 
atualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, nos prazos e nas condições previstos 
na lei, não assumindo consequentemente, o Haitong Bank, S.A. qualquer obrigação nesse sentido nem 
qualquer responsabilidade pela actualização e/ou reformulação ou falta da mesma. 

Será solicitada a admissão da Emissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon. 

A presente Emissão não tem patrocinador ou garantias a favor dos respetivos titulares do papel 
comercial. À Entidade Emitente e à Emissão não estão atribuídas notações de rating. 

A Entidade Emitente declara ainda que a Emissão não dispõe de parecer elaborado por intermediário 
financeiro, pelo patrocinador da emissão ou por revisor oficial de contas, sobre as informações 
contidas na Nota Informativa. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA(S) PESSOA(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA INFORMAÇÃO CONTIDA NA NOTA 
INFORMATIVA 

Nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei e da sua remissão para o artigo 149º do Código dos Valores 
Mobiliários, são responsáveis pelo conteúdo da Nota Informativa as seguintes entidades: 

a) A Entidade Emitente; 
b) Os titulares do órgão de administração da Entidade Emitente; 
c) Os titulares do órgão de fiscalização, as sociedades de revisores oficiais de contas, os revisores 

oficiais de contas e outras pessoas que tenham certificado ou, de qualquer outro modo, 
apreciado os documentos de prestação de contas em que a Nota Informativa se baseia. 
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Os titulares dos órgãos de administração e fiscalização da Entidade Emitente são os seguintes: 
 
Mota-Engil, SGPS, S.A. 

 

Conselho de Administração 
Presidente:  António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota 
Vice-Presidentes:  Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins 
 Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo 
Vogais: Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos 
 Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa 
 Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles 
 Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos 
 Ismael Antunes Hernandez Gaspar 
 José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas 
 António Martinho Ferreira de Oliveira 
 João Pedro dos Santos Dinis Parreira 

Eduardo João Frade Sobral Pimentel 
Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota 

 Luís Filipe Cardoso da Silva 
 Luís Francisco Valente de Oliveira 
 António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier 
 António Manuel da Silva Vila Cova 
 

Conselho Fiscal 
Presidente:  Prof. Dr. Alberto João Coraceiro de Castro 
Vogais:  Dr. José Rodrigues de Jesus 
 Dr. Horácio Fernando Reis e Sá 
Suplente: Dr. Pedro Manuel Seara Cardoso Perez 
 

 
 

À presente data o Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo da Entidade Emitente é a 
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda., inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas 
sob o n.º 183 e registada na CMVM sob o n.º 9077. 

Nos termos da legislação aplicável, a António Magalhães e Carlos Santos, SROC, na qualidade de 
Revisora Oficial de Contas da Entidade Emitente, representada pelo Dr. António Monteiro de 
Magalhães (ROC n.º 179), foi responsável pelas Certificações Legais de Contas da Entidade Emitente 
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2015. 

Nos termos da legislação aplicável, a Deloitte & Associados, SROC, S.A., na qualidade de Auditor 
Externo, foi responsável pelos Relatórios de Auditoria relativos aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2015 da Entidade Emitente. 
 

No Capítulo 2 (Fatores de Risco) da Nota Informativa estão referidos os riscos associados à aquisição 
de papel comercial, à atividade da Entidade Emitente e ao mercado em geral.  

Os potenciais adquirentes de papel comercial devem ponderar cuidadosamente os riscos associados à 
aquisição de papel comercial, bem como as demais advertências constantes da Nota Informativa antes 
de tomarem qualquer decisão de investimento. 
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2. FATORES DE RISCO 

Previamente a qualquer decisão de subscrição ou aquisição dos valores mobiliários representativos da 
Emissão, os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente os fatores de risco enunciados 
no presente capítulo e as demais informação e advertências constantes da Nota Informativa. 

Os potenciais investidores deverão, ainda, ter em conta que os riscos identificados na Nota 
Informativa não são os únicos a que a Entidade Emitente está sujeita, podendo haver outros riscos e 
incertezas, atualmente desconhecidos ou que a Entidade Emitente não considera significativos e que, 
não obstante, poderão ter um efeito adverso na sua atividade, nos seus resultados operacionais, na 
sua situação financeira, nas suas perspetivas futuras ou ainda na sua capacidade para atingir os seus 
objetivos. 

A Entidade Emitente reconhece que os fatores de risco indicados no presente capítulo podem afetar a 
sua capacidade de cumprir as obrigações decorrentes da Emissão. Importa referir que esses fatores, na 
sua maioria, constituem contingências que podem, ou não, ocorrer e à Entidade Emitente não lhe é 
possível formular um juízo quanto ao grau de probabilidade de que tais fatores possam vir a verificar-
se. 

A Entidade Emitente considera que os fatores que deverão ser objeto de ponderação para avaliação 
dos riscos de mercado associados à aquisição e ou detenção de papel comercial objeto da Emissão 
estão descritos abaixo, mas a Entidade Emitente pode ficar incapacitada de pagar juros, capital ou 
outros montantes devidos aos titulares de papel comercial por outras razões e, consequentemente, a 
Entidade Emitente não garante (nem pode garantir) que os fatores abaixo estão discriminados 
exaustivamente. 

A ordem pela qual os fatores de risco são a seguir enunciados não constitui qualquer indicação 
relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à sua importância. 

No processo de decisão para efeitos da eventual subscrição ou aquisição dos valores mobiliários 
representativos da Emissão, os potenciais investidores deverão tomar em consideração, em conjunto 
com a demais informação contida na Nota Informativa, os seguintes fatores de risco relativos aos 
valores mobiliários, à Entidade Emitente e respetiva atividade. 

 

2.1. Riscos inerentes ao papel comercial 

O papel comercial pode não ser um investimento adequado para todos os investidores 

Cada potencial investidor em papel comercial deve determinar a adequação desse investimento em 
função das suas circunstâncias próprias. Em particular, cada potencial investidor em papel comercial 
deverá: 

(i) Ter um conhecimento e experiência suficientes para fazer a avaliação ponderada dos méritos e 
riscos inerentes à aquisição de papel comercial e da informação contida ou incluída por remissão 
na Nota Informativa; 

(ii) Ter acesso e conhecimento de instrumentos de análise apropriados para avaliar, no contexto da 
sua situação financeira própria, as consequências da aquisição de papel comercial e o impacto 
que tal aquisição terá na globalidade da sua carteira de investimentos; 

(iii) Ter recursos financeiros suficientes e liquidez para suportar todos os riscos de um investimento 
em papel comercial; e 

(iv) Ser capaz de avaliar (sozinho ou com ajuda de um consultor financeiro) possíveis cenários 
económicos, de taxas de juro e/ou de outros fatores que possam afetar o seu investimento e/ou a 
sua capacidade de suportar os riscos, inerentes à aquisição de papel comercial. 
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Papel comercial constitui obrigação apenas da Entidade Emitente 

A aquisição de papel comercial envolve uma confiança na capacidade de crédito da Entidade Emitente. 
O papel comercial não é garantido por qualquer entidade. Além disso, a aquisição de papel comercial 
envolve o risco de que mudanças posteriores na capacidade real, ou percebida pelo mercado, de 
crédito da Entidade Emitente possam afetar negativamente o valor de mercado do papel comercial. 

Riscos Fiscais 

Alteração da legislação fiscal ou da sua interpretação: a legislação fiscal associada ao papel comercial 
pode ser objeto de futuras alterações cujo impacto não é possível antecipar, havendo contudo a 
possibilidade de as eventuais mudanças terem efeito retroativo quanto à sua aplicação e/ou 
interpretação. 

O Mercado Secundário em geral 

O papel comercial, quando emitido, pode não ter um mercado de negociação estabelecido e pode 
nunca vir a desenvolver-se nenhum mercado para esse efeito. Se um mercado se desenvolver, pode 
não ser líquido. Portanto, os titulares de papel comercial podem não conseguir vender o papel 
comercial facilmente ou a preços que lhes proporcionem um retorno comparável com investimentos 
noutros instrumentos financeiros similares que se desenvolvam ou estejam integrados num tal 
mercado. A falta de liquidez pode ter um efeito adverso significativo no valor de mercado de papel 
comercial. 

Alteração de Lei ou da sua Interpretação 

Não pode ser dada qualquer garantia relativamente ao impacto de qualquer possível decisão judicial 
ou mudança das leis portuguesas, incluindo do regime jurídico do papel comercial ou a prática 
administrativa depois da data de emissão do papel comercial. 

Risco de Taxa de juro 

O investimento em papel comercial envolve o risco de que mudanças subsequentes nas taxas de juro 
do mercado possam afetar negativamente o valor do papel comercial. 

Legislação e regulamentação sobre investimentos permitidos podem restringir investimentos em 
papel comercial 

As atividades de investimento de certos potenciais investidores estão sujeitas a leis e regulamentos de 
investimento e/ou a revisão e/ou regulação por certas autoridades. Cada potencial investidor deverá 
informar-se junto dos seus consultores técnicos para determinar se e em que medida (1) o papel 
comercial é, para si, um investimento legalmente permitido e (2) identificar outras restrições para si 
decorrentes da aquisição de papel comercial. 

Outros Riscos 

O rendimento ou as mais-valias do papel comercial podem variar (positiva ou negativamente) de 
acordo com as condições de mercado e com a fiscalidade aplicáveis. 

 

2.2. Riscos relacionados com a Entidade Emitente e a respetiva atividade 

Riscos conjunturais  

O risco país, aferido sobre as diferentes dimensões para cada um dos mercados onde a Entidade 
Emitente marca presença, encontra-se associado a alterações ou perturbações específicas de natureza 
política, económica ou financeira, podendo impedir o cumprimento dos objetivos estratégicos e das 
obrigações assumidas pela Entidade Emitente. 
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Com uma exposição geográfica diversificada e com profunda maturidade na maioria dos mercados, a 
Entidade Emitente tem ainda assim procurado, ao longo dos últimos anos, promover uma expansão 
em países integrados nas regiões em que se encontram, colocando na Comissão Executiva e no 
Conselho de Administração a responsabilidade final de conceder a necessária validação de todo e 
qualquer projeto de investimento em novos mercados, constituindo, por si só, e ainda que 
complementada com níveis de análise técnica e económico-financeira, uma premissa organizacional 
promotora de um efetivo sistema de controlo interno, mitigadora de riscos e promotora de um 
alinhamento estratégico a todos os níveis da organização. 

Quanto à avaliação do risco país, e iniciando a análise pela economia portuguesa, o ritmo lento de 
recuperação da mesma, em particular tendo em conta a severidade da contração observada nos 
últimos anos, teve durante 2016 sinais de inversão destacando-se a estabilidade política e social num 
contexto difícil. 

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) manteve em 2016 o programa “Quantitative Easing” que 
tem permitido a diversos países da Zona Euro, entre os quais Portugal, continuar a beneficiar de taxas 
de juro historicamente baixas nas suas operações de refinanciamento e emissão de dívida. Nos outros 
países onde o GRUPO opera, e apesar deste contexto, não se verificaram acontecimentos de risco 
substanciais, estando de qualquer forma o Conselho de Administração atento aos impactos do BREXIT. 

Em África, assistimos em 2016 a uma contração do ambiente económico em alguns dos mercados mais 
relevantes da atividade do GRUPO, com retração do investimento público e privado, motivado 
principalmente pelo preço baixo das commodities que, ainda assim, tiveram ao longo do ano um 
crescimento significativo, nomeadamente o petróleo, o que permite ter perspetivas positivas, ainda 
que limitadas, na tendência de crescimento para o próximo ano. 

Na América Latina, vive-se um período de alguma instabilidade fruto das eventuais consequências 
resultantes das eleições nos EUA, mas globalmente nos países onde o GRUPO opera assiste-se a uma 
relativa normalidade política e social. 

O aumento da dimensão média das operações em diversos mercados tem permitido reforçar a 
capacidade do GRUPO em contrariar a diminuição da atividade em alguns países onde marca presença 
e mitigar riscos operacionais e financeiros motivados pelo contexto internacional a que assistimos ao 
longo de 2016. 

Riscos financeiros 

A Entidade Emitente está exposta a uma variedade de riscos financeiros, merecendo especial enfoque 
os riscos de crédito, liquidez, taxa de câmbio e taxa de juro. Estes riscos financeiros resultam do 
desenrolar das suas atividades e induzem incertezas quanto à capacidade de geração de fluxos de 
caixa e de retornos adequados à remuneração dos capitais próprios. Embora a Entidade Emitente 
prossiga uma política de gestão dos riscos financeiros, não pode ser excluída a possibilidade de algum 
ou uma combinação dos riscos financeiros a seguir elencados ou outros que não são atualmente 
considerados relevantes ou são desconhecidos, afetar de forma adversa os negócios da Entidade 
Emitente ou os resultados das suas atividades. 

Risco de crédito 

As atividades da Entidade Emitente estão sujeitas a risco de crédito, de natureza operacional e de 
tesouraria, que é, em certa medida, potenciado pelos atuais desequilíbrios macroeconómicos. A 
exposição ao risco de crédito prende-se sobretudo com as contas a receber decorrentes do desenrolar 
normal das suas diversas atividades, merecendo especial atenção nas atividades de prestação de 
serviços. A mitigação deste risco é conseguida preventivamente, antes da exposição ao risco pelo 
recurso a entidades fornecedoras de informação e perfis de risco de crédito que permitem 
fundamentar a decisão de concessão de crédito. Posteriormente, depois de concedido o crédito, a 
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Entidade Emitente promove estruturas de controlo de crédito e cobrança e, nalguns casos mais 
particulares, recorre à contratação de seguros de crédito junto de seguradoras credíveis do mercado. 
Estas medidas contribuem para procurar manter os créditos sobre clientes dentro de níveis não 
suscetíveis de afetar a saúde financeira da Entidade Emitente. O desenvolvimento significativo da 
atividade da Entidade Emitente em África e na América Latina, foi em parte, promovido pelo 
desenvolvimento de uma estratégia comercial próxima e dirigida a um elevado e crescente número de 
clientes, espalhados por diversas áreas de negócio e polos geográficos, o que mitiga o risco. 
Adicionalmente, regista-se o facto de alguns dos maiores projetos que o GRUPO tem em curso terem 
como promotores alguns dos maiores conglomerados privados a nível mundial, o que confere uma 
segurança acrescida ao nível da solidez financeira e de cobertura de crédito, existindo ainda de forma 
crescente o apoio de entidades multilaterais em África e na América Latina como financiadoras de 
projetos de infraestruturas promotoras do desenvolvimento económico e social em áreas como o 
Ambiente, a Energia e a Logística, o que assegura um conforto adicional ao nível do risco de crédito. 
Por último, apesar da tendência reforçada nos últimos anos para o desenvolvimento de projetos de 
dimensão superior, a Entidade Emitente tem uma dispersão muito significativa do seu relacionamento 
comercial, contando nestes projetos com o pagamento de adiantamentos que permitem reduzir de 
forma significativa o risco de crédito. 

De qualquer modo, e sem prejuízo de a Entidade Emitente não se encontrar exposta a um risco de 
crédito significativo com nenhum cliente em particular, uma vez que as atividades desenvolvidas 
assentam num elevado número de clientes, espalhados por diversas áreas de negócio e polos 
geográficos, a exposição da Entidade Emitente a risco de crédito poderá afetar adversamente os seus 
negócios ou os resultados das suas atividades. 

Risco de liquidez 

A gestão de risco de liquidez passa pela manutenção de um adequado nível de disponibilidades, assim 
como pela negociação de limites de crédito que permitam assegurar os meios financeiros necessários 
para solver compromissos no momento em que estes se tornam exigíveis. 

A política de gestão de risco de liquidez da Entidade Emitente tem por objetivo garantir que existem 
fundos disponíveis (saldos e fluxos financeiros de entrada) a cada momento, suficientes para que estas 
possam fazer face, em devido tempo, a todos os compromissos financeiros assumidos (fluxos 
financeiros de saída). 

A obtenção de elevados níveis de flexibilidade financeira, fundamental para a gestão deste risco, tem 
vindo a ser prosseguida pelo recurso às seguintes medidas de gestão: 

- Estabelecimento de relações de parceria com as entidades financiadoras, assegurando o seu apoio 
financeiro à Entidade Emitente numa ótica de longo prazo, independentemente do contexto que possa 
condicionar os negócios; 

- Contratação e manutenção de linhas de crédito excedentárias de curto prazo, que se constituem 
como reservas de liquidez, disponíveis para utilização a todo o momento; 

- Realização de um rigoroso planeamento financeiro por empresa, concretizado na elaboração e 
revisão periódica de orçamentos de tesouraria, possibilitando a previsão antecipada de excedentes e 
défices futuros de tesouraria, e a otimização e gestão integrada de fluxos financeiros entre 
participadas da Entidade Emitente; 

- Financiamento dos investimentos no médio e longo prazo, adequando as maturidades da dívida e o 
plano de pagamento das responsabilidades resultantes do financiamento à capacidade de geração de 
fluxos de caixa de cada projeto ou empresa; 
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- Início do processo de negociação do refinanciamento de empréstimos de médio e longo prazo a 
vencer no ano, com pelo menos um ano de antecedência sobre a respetiva maturidade;  

- Escalonamento do vencimento da dívida financeira ao longo do tempo, procurando estender a 
maturidade média da dívida para a tornar mais coincidente com o ciclo de libertação de meios e do 
grau de permanência de alguns ativos de longo prazo detidos pela Entidade Emitente. 

- Procura de novas fontes de financiamento e de novos financiadores, com o objetivo de: 

*Diversificação geográfica – captação de recursos nos diversos mercados em que a Entidade 
Emitente desenvolve atividade; 

*Diversificação de instrumentos de dívida – captação de fundos junto de fontes alternativas, 
reforçando o objetivo estratégico de uma maior desintermediação bancária. 

Em todo o caso, a Mota-Engil não pode antever as condições de crédito futuras dos mercados 
financeiros, em particular no que se refere a liquidez, custos e maturidades, pelo que a eventual 
dificuldade em aceder a financiamento em condições adequadas poderá afetar adversamente os 
negócios da Mota-Engil ou os resultados das suas atividades. 

Risco de taxa de câmbio 

A exposição da Entidade Emitente ao risco cambial resulta sobretudo da presença de várias das suas 
participadas em diversos mercados, nomeadamente Angola, Malawi e Moçambique, bem como na 
Europa Central e da presença na América Central e do Sul, em especial nos mercados peruano, 
mexicano e brasileiro, que trazem novos desafios, com a exposição a diferentes moedas e diferentes 
realidades económico-financeiras. 

Em termos de gestão de risco cambial, procura-se, sempre que possível ou aconselhável, realizar 
coberturas naturais de valores em exposição pelo recurso a dívida financeira denominada na moeda 
externa em que se expressam os valores em risco. Sempre que tal não se revele possível ou adequado, 
promove-se a contratação ou realização de outras operações baseadas em instrumentos derivados, 
estruturadas, numa lógica de minimização do seu custo, nomeadamente para cobertura de riscos em 
transações cambiais futuras, com grande grau de certeza quanto a montante e data de realização. 
Salienta-se, por outro lado, que, principalmente nos mercados africanos, uma parte significativa dos 
contratos é denominada em euros ou em dólares americanos, sendo, sempre que possível, indexado o 

câmbio ao valor do contrato registado em moeda nacional, com vista a eliminar qualquer risco de 
volatilidade com perda de valor. 

Sem prejuízo da implementação de uma política de cobertura de risco de taxa de câmbio com o 
objetivo de reduzir a volatilidade em investimentos e operações expressas em moeda externa (moedas 
que não o euro), com recurso à contratação de instrumentos financeiros pela Entidade Emitente para 
minorar este risco e procurar uma menor sensibilidade dos resultados a flutuações cambiais, a 
Entidade Emitente não pode antever a evolução das taxas de câmbio e o seu impacto. Se as taxas de 
câmbio oscilarem adversamente, isso poderá afetar negativamente os negócios da Entidade Emitente 
e/ou os resultados das suas atividades. 

Risco de taxa de juro 

A política de gestão de risco de taxa de juro tem por objetivo a otimização do custo da dívida e a 
obtenção de um reduzido nível de volatilidade nos encargos financeiros, ou seja, pretende controlar e 
mitigar o risco de se incorrer em perdas resultantes de variações das taxas de juro a que se encontra 
indexada a dívida financeira da Entidade Emitente, maioritariamente denominada em euros. Refira-se 
a este nível que a estratégia de alocação da dívida aos mercados locais, próxima da geração de cash-
flows, tem contribuído para uma diversificação de moedas em termos de tomada de dívida. 
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Mais recentemente, face à estagnação a que têm estado votadas as taxas de juro de curto e médio 
longo prazo, estáveis em mínimos históricos, têm sido realizadas com menor expressão novas 
operações de cobertura deste risco. No entanto, nos casos em que as maturidades dos empréstimos 
são longas, a Entidade Emitente continua a analisar e a contratar níveis de cobertura que assegurem 
possíveis alterações futuras das taxas de juro, mantendo-se a área de Finanças Corporativas atenta à 
inversão de tendência que certamente acompanhará a inevitável retoma das economias nos anos que 
se avizinham. 

Não obstante a implementação de uma política de gestão de risco de taxa de juro, a Entidade Emitente 
não pode antever a evolução das taxas de juro e o seu impacto. Em conformidade, se as taxas de juro 
aumentarem mais que o esperado ou se as condições de obtenção de novos financiamentos forem 
mais onerosas, tal poderá afetar negativamente os negócios da Entidade Emitente e/ou os resultados 
das suas atividades. 

Outros riscos relacionados com a Entidade Emitente e as suas atividades 

Riscos operacionais 

Estes riscos podem ser definidos como riscos complementares aos dos negócios core e também 
financeiros da Entidade Emitente, nas várias regiões e mercados onde este atua, associados, 
nomeadamente, a ativos físicos, contencioso, execução e cumprimento de processos, sistemas de 
informação, recursos humanos, entre outros. 

Riscos sobre ativos físicos 

Os riscos de incidentes sobre ativos físicos podem decorrer de causas externas ou internas, podendo 
traduzir-se em perda de valor para a Entidade Emitente, sobre a forma de menores lucros ou 
pagamento de indeminizações, ameaçando colaboradores ou terceiros, equipamentos ou a 
indisponibilidade de ativos. Na Entidade Emitente existem várias áreas, corporativas e de Negócio, que 
acompanham estes riscos, gerindo e mitigando, através da implementação das melhores práticas, as 
políticas de operação, inspeção e prevenção, bem como planos de continuidade para eventos 
inesperados. 

Riscos Legais 

Os riscos legais são essencialmente os decorrentes do exercício da própria atividade da Entidade 
Emitente, da assunção de obrigações jurídicas cujo risco não tenha sido devidamente avaliado, e ou 
minimizado, podendo gerar impactos financeiros ou aumento da litigância, e ainda os riscos jurídicos 
emergentes da diversidade dos ordenamentos jurídicos, nos quais a Entidade Emitente está 
representada, bem como a exposição a níveis de litigância elevados. 

A política de gestão dos riscos legais tem por objetivo garantir que as empresas participadas pela 
Entidade Emitente, no exercício da sua atividade, cumprem as normas e regulamentos aplicáveis, e 
que ao nível das negociações e contratação, e de operações de Fusões e Aquisições, são assessoradas 
por advogados, in-house e ou externos, com vista a ser efetuada uma prévia avaliação do risco jurídico 
inerente ao projeto em causa, e bem assim, a serem encontradas soluções legalmente admissíveis, de 
limitar o risco, a níveis aceitáveis pelos órgãos de Administração da Entidade Emitente. 

A Entidade Emitente exerce atividades em diversos países, com sistemas jurídicos distintos e com 
características locais próprias, pelo que o risco emergente desta diversidade legal é mitigado pela 
preocupação de ter os projetos, negociações e contratação, acompanhados por advogados locais, 
conhecedores e habilitados nos sistemas jurídicos em causa, com vista a ser dado cumprimento a 
todas as normas e regulamentos aplicáveis. 

Todo o Grupo é monitorizado do ponto de vista jurídico e do respetivo risco de contencioso laboral, 
administrativo, civil e fiscal que se possa traduzir em danos económicos ou em danos reputacionais. 
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Existe um acompanhamento especial para a execução dos projetos de maior dimensão e complexidade 
técnica e financeira do Grupo, bem como o contencioso de maior valor e ou de maior risco, através da 
prestação de informação trimestral, reportada à Entidade Emitente pelos mercados e regiões, 
procurando-se desta forma ter sempre informação atualizada, e bem assim, poderem ser 
atempadamente identificadas situações jurídicas que careçam de maior intervenção e 
acompanhamento, com vista a minimizar os seus efeitos. 

Para minimizar o risco de se atingirem níveis de litigância elevados, é efetuada a gestão pré-
contenciosa dos litígios, com vista a, sempre que possível, obter a sua resolução extrajudicial. 

Riscos Regulatórios 

Considerando a presença em diferentes mercados, a Entidade Emitente assegura ao nível técnico e 
operacional que cada empresa e cada unidade de negócio dá cumprimento às normas legais 
estabelecidas em cada mercado, assegurando a sua devida habilitação técnica e legal para os projetos 
a que se propõe no âmbito das negociações decorrentes da adjudicação dos mesmos. 

A Entidade Emitente está cotada na bolsa de valores portuguesa, no principal índice, o PSI-20, pelo que 
inerentemente encontra-se ao abrigo da Supervisão da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 
(CMVM). Ainda no âmbito da supervisão de mercados financeiros, existem também obrigações da 
Entidade Emitente que estão cotadas na bolsa do Luxemburgo cuja supervisão está a cargo da 
“Comission de Surveillance du Sector Financier”. 

Adicionalmente, a Entidade Emitente, através das suas participadas, cumpre nas suas diversas áreas de 
negócios com as exigências normativas e regulações próprias, sendo objeto de acompanhamento 
permanente, não tendo sido alvo de qualquer processo nem admoestação por parte das Entidades de 
Supervisão. 

A Função Corporativa de Auditoria e Compliance tem um papel preponderante na perseguição do 
cumprimento dos diversos normativos e regras que a Entidade Emitente tem obrigação de cumprir. A 
avaliação da conformidade das políticas e procedimentos, da eficácia dos sistemas de controlo interno 
e do apoio na prevenção e mitigação tanto de riscos de controlo como de riscos de compliance, 
implementados pela gestão da Entidade Emitente, são objeto de verificação, o que se traduz numa 
análise de risco das sanções legais ou regulatórias, de perda financeira ou de reputação em 
consequência da falha no cumprimento da aplicação de leis, regulamentos, código de conduta e das 
boas práticas.  

Para além do cumprimento legal e regulatório das atividades exercidas em cada mercado por parte das 
empresas participadas da Entidade Emitente, cada colaborador deverá intuir e praticar as normas 
estabelecidas no Código de Ética e de Conduta Empresarial. 

Risco de Sistemas de Informação 

Empresas globais como a Entidade Emitente dependem fortemente da área de tecnologia da 
informação (TI) para executarem os seus processos e operações, nos diversos negócios e geografias 
onde atuam assim como para assegurarem a devida fiabilidade nos processos de controlo e reporte. 
Para tal, a Entidade Emitente trabalha constantemente para a uniformização de plataformas de forma 
a aumentar o grau de confiança da utilização das TI e a transversalidade dos processos. 

Atendendo à crescente complexidade da infraestrutura de tecnologias, presente em diferentes 
geografias, a segurança da informação tornou-se uma função essencial da missão das TI. 

Como ação mitigadora, desenvolve um modelo de governo articulado entre as diferentes áreas de 
negócio, liderado pela área de TI corporativa, que define, implementa e supervisiona um modelo de 
governação que garante que os sistemas de informação e os processos são desenvolvidos de forma 
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transversal, assegurando que a informação é rastreável e tem mecanismos adequados de controlo de 
segurança da informação. 

A governação da segurança da informação tem diferentes especificidades e um conjunto próprio de 
requisitos. Neste sentido, durante 2016, o GRUPO reforçou a sua política de governação ao nível da 
gestão dos dados, acessos, identificação de perfis, políticas de supervisão e monitorização dos 
mesmos, como suporte ao sistema de controlo interno, tendo ainda reforçado a qualidade da 
segurança dos seus sistemas, alinhando-a com as melhores práticas internacionais. 

Ainda em 2016, como medida mitigadora do risco de ocorrência de um desastre nas suas instalações, 
onde se concentram os equipamentos de TI, desenvolveu e implementou um detalhado processo de 
reação a uma potencial ocorrência desse tipo (Disaster Recovery Plan). 

Qualquer destes riscos é de verificação e amplitude incerta, pelo que a ocorrência de qualquer um 
deles, ou de outros com estes direta ou indiretamente conexos, poderá ter um impacto adverso nos 
negócios da Entidade Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

 

A presente secção poderá não cobrir todos os riscos inerentes à Entidade Emitente. 
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3 DESCRIÇÃO DA EMISSÃO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO  

Emissão de Papel Comercial da Mota-Engil, SGPS, S.A., no montante de €55.000.000. 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO ISIN/CÓDIGO DA CENTRAL 

Código ISIN - PTME1BJM0034 / Código CFI – DYFUXR / Código CVM - ME1BJM 

3.3  TIPO DE EMISSÃO 

Emissão de Papel Comercial nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 
25 de março, na sua redacção atual, que disciplina o regime jurídico dos valores mobiliários 
representativos de dívida de curto prazo – “papel comercial” e respetivas normas complementares e 
regulamentares, nomeadamente o Regulamento da CMVM nº 2/2014. 

3.4 NOME DA ENTIDADE EMITENTE 

Mota-Engil, SGPS, S.A. 

3.5 TIPO DE ENTIDADE EMITENTE 

Sociedade comercial não financeira. 

3.6 OBJECTIVO DA EMISSÃO 

Os fundos obtidos através da Emissão serão aplicados para a cobertura/satisfação das necessidades 
gerais de financiamento da actividade da Entidade Emitente. 

3.7 MONTANTE NOMINAL DA EMISSÃO 

€ 55.000.000 (cinquenta e cinco milhões de Euro).  

3.8 FORMA E MODALIDADE DO PAPEL COMERCIAL  

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário de € 50.000 (cinquenta mil 
Euros).  

O papel comercial será emitido, na modalidade de «desconto por dentro», sendo considerada, para 
efeito de cálculo do preço de subscrição, a base de contagem Act/360. 

3.9 PREÇO DE SUBSCRIÇÃO DA EMISSÃO 

O preço de subscrição da Emissão será € 52.862.024,78 (96,11%) resultante da seguinte fórmula:  

D

di
VN

PS

×
×+

=

100
1

 

em que, 

PS = Preço de subscrição 

VN = Valor Nominal 

i = Taxa de desconto p.a. (taxa de juro) 

d = Prazo da Emissão (em dias) 

D = 360 dias 
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3.10 TAXA DE JURO DA EMISSÃO 

Entre 3,20% e 4,00%, conforme previsto no ponto 3.26 da presente Nota Informativa (Reembolso 
Antecipado). 

3.11 MOEDA DE DENOMINAÇÃO DA EMISSÃO 

A Emissão será denominada em Euros 

3.12 PRAZO DA EMISSÃO 

364 dias 

3.13 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 

€ 50.000 

3.14 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

A Emissão será realizada ao abrigo da legislação portuguesa. 

3.15 ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

A Emissão será admitida à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon – Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..  

3.16 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGISTADORA 

Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 
Mobiliários, S.A. tendo em conta que a Emissão será admitida à negociação no mercado 
regulamentado da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

3.17 IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO 

Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 
Mobiliários, S.A. tendo em conta que a Emissão será admitida à negociação no mercado 
regulamentado da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..  

3.18 IDENTIFICAÇÃO DA NOTAÇÃO DE RISCO 

A Emissão não é objecto de notação de risco. 

3.19 IDENTIFICAÇÃO DO GARANTE 

A Emissão não beneficia de qualquer garantia de reembolso. Não aplicável. 

3.20 NATUREZA E ÂMBITO DAS GARANTIAS PRESTADAS 

A Emissão não beneficia de qualquer garantia de reembolso. 

3.21 AGENTE PAGADOR E ENTIDADE COLOCADORA 

Haitong Bank, S.A., com sede em Lisboa, na Rua Alexandre Herculano, 38, com o capital social 
integralmente realizado de € 844.769.000,00, pessoa colectiva número 501 385 932 e sob este número 
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa. 
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3.22 FORMA/MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Emissão de papel comercial por oferta particular de subscrição através da modalidade de colocação 
direta subscrita por investidores qualificados.  

3.23 RESTRIÇÕES DE VENDA 

Não aplicável.  

3.24 REGIME FISCAL 

A informação seguidamente prestada descreve o regime geral de tributação aplicável a investidores 
em programas de papel comercial emitido por entidades residentes em Portugal considerando a 
legislação em vigor na presente data, designadamente, a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do 
Orçamento do Estado para 2017), a Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro, bem como o Decreto-Lei 
n.º 7/2015, de 13 de janeiro (Reforma do regime de tributação dos organismos de investimento 
coletivo), tomando em consideração a Retificação n.º 12/2015, de 11 de março. 

O regime fiscal em seguida apresentado não contempla a aplicação de enquadramentos fiscais 
específicos nem dispensa a consulta dos diplomas legais e regulamentares aplicáveis. 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

Juros e outras formas de remuneração de títulos de dívida  

Os juros e outras formas de remuneração do Papel Comercial são considerados rendimentos de 
capitais, independentemente de os valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS), sendo o imposto retido na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 28%1 (22,4% no caso de 
residentes na Região Autónoma dos Açores).  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 
englobamento, situação em que a taxa de imposto variará entre 14,50% e 48%2 (entre 12,41% e 48% 
no caso de residentes na Região Autónoma da Madeira e entre 11,6% e 38,4% no caso de residentes 
na Região Autónoma dos Açores), tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do 
imposto devido em termos finais. 

Caso estes rendimentos sejam obtidos por pessoas singulares no âmbito de uma atividade profissional 
independente ou comercial, os mesmos serão considerados rendimentos profissionais/empresariais 
(Categoria B do IRS) e englobados obrigatoriamente em conjunto com os restantes rendimentos (no 
âmbito do regime simplificado os rendimentos em apreço são englobados em 95% do respetivo 
montante). Neste caso, a retenção na fonte sofrida assume a natureza de imposto por conta do IRS 
devido a final. 

                                                      
1 Sempre que os rendimentos em causa forem pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, os 
mesmos ficam sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa liberatória de 35%, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 
 
2 Sobre o quantitativo do rendimento coletável superior a € 80.000 e até € 250.000, incide ainda, para além da taxa de imposto de 48%, uma taxa adicional de solidariedade de 2,5%, sendo 
que relativamente ao rendimento coletável remanescente superior a € 250.000, tal taxa adicional é de 5%. 
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Não residentes:  

Regra geral, estes rendimentos encontram-se sujeitos a tributação, por retenção na fonte a título 
definitivo, à taxa de 28%34. 

Sem prejuízo do exposto, encontram-se isentos de IRS, nos termos e condições previstas no Decreto-
Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro5 (Decreto-Lei n.º 193/2005), os rendimentos de capitais em 
apreço, (nomeadamente os obtidos no momento do vencimento do cupão ou na realização de 
operações de reporte, mútuos ou equivalentes), obtidos por beneficiários efetivos residentes em país 
ou jurisdição com o qual esteja em vigor Acordo para evitar a Dupla Tributação (ADT) ou um acordo 
que preveja a troca de informação em matéria fiscal, ou que sejam pessoas que, em território 
português, não tenham residência, sede, direção efetiva, nem estabelecimento estável ao qual os 
rendimentos possam ser imputáveis e que, não sejam residentes em país, território ou região com 
regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de 
dezembro, exceto se existir ADT ou Acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o Papel Comercial se 
encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso o regime previsto no referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, poderão ainda aplicar-
se as disposições previstas nos ADT celebrados por Portugal, ao abrigo dos quais, desde que sejam 
cumpridas determinadas formalidades, será possível beneficiar de taxas de imposto reduzidas. 

Auferidos por pessoas coletivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação à taxa geral de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(IRC) de 21%67 (à qual acrescerá uma taxa de derrama municipal até ao limite máximo de 1,5% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC (antes da dedução de prejuízos fiscais). Sobre a parte do 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a € 1.500.000 e até € 7.500.000, incide ainda, a 
título de derrama estadual, uma taxa de 3%. Tal taxa é elevada para 5% relativamente ao lucro 
tributável remanescente superior a € 7.500.000 e até € 35.000.000, sendo que relativamente ao lucro 
tributável remanescente superior a € 35.000.000 tal taxa é de 7%.  

Sobre estes rendimentos incide retenção na fonte à taxa de 25%1
,8 (20% no caso de residentes na 

Região Autónoma dos Açores) a qual assume a natureza de pagamento por conta do imposto devido 
em termos finais. 

Não residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, sendo o imposto retido na fonte, a título definitivo, à taxa de 25%9. 

Não obstante, encontram-se isentos de IRC, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, os 
rendimentos de capitais em apreço, nomeadamente os obtidos no momento do vencimento do cupão 
ou na realização de operações de reporte, mútuos ou equivalentes. 
                                                      
3 Vide nota 1 

4 Tratando-se de rendimentos auferidos por entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitos a 

um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro, os mesmos ficam sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, 

à taxa liberatória de 35%. 

5 Tendo presente as alterações introduzidas, designadamente, pela Lei n.º 83/2013, de 9 de dezembro e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 

6 Tratando-se de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como 
pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, a taxa de IRC aplicável aos primeiros € 15.000 de matéria coletável é de 17% 
(13,6% no caso de residentes na Região Autónoma dos Açores), aplicando-se ao excedente a taxa geral.   
 
7 Aplica-se a taxa de IRC de 16,8% no caso de residentes na Região Autónoma dos Açores. 
8 Tratando-se de entidades que não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, o imposto é objeto de retenção na fonte, a título definitivo, à taxa 
de 21% (16,8% no caso de residentes na Região Autónoma dos Açores)).  
9 Vide Nota 1 e Nota 5 
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Para além de bancos centrais e agências governamentais, bem como de organizações internacionais 
reconhecidas pelo Estado português, a referida isenção aplica-se aos beneficiários efetivos residentes 
em país ou jurisdição com o qual esteja em vigor um ADT ou um acordo que preveja a troca de 
informações em matéria fiscal, ou outras entidades que, em território português, não tenham 
residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser 
imputáveis, e que não sejam residentes em país, território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro, exceto se 
existir ADT ou Acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal. Caso o regime previsto no 
referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, poderão ainda aplicar-se as disposições previstas 
nos ADT celebrados por Portugal, ao abrigo dos quais, desde que sejam cumpridas determinadas 
formalidades, será possível beneficiar de taxas de imposto reduzidas. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional 

Rendimentos não sujeitos a tributação, nos termos do respetivo regime fiscal. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional 

Rendimentos isentos de tributação nos termos do respetivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e 
profissionais, de capitais ou prediais, resultem, nomeadamente, da alienação de onerosa de valores 
mobiliários, incluindo o reembolso de títulos de dívida. 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais e as menos-valias realizadas com a alienação ou reembolso de títulos de dívida concorrem 
para o apuramento do saldo anual das mais e menos-valias10. No caso de ser apurado um saldo anual 
positivo, o mesmo é tributado a uma taxa autónoma de 28%, podendo os rendimentos em causa ser 
englobados por opção dos respetivos titulares, situação em que a taxa de imposto variará entre 
14,50% e 48%2, nos moldes supra referidos. 

Caso estes ganhos sejam obtidos no âmbito de uma atividade profissional independente ou comercial, 
são considerados rendimentos profissionais/empresariais (Categoria B do IRS) e englobados 
obrigatoriamente em conjunto com os restantes rendimentos (no âmbito do regime simplificado os 
rendimentos em apreço são englobados em 95% do respetivo montante). 

Não residentes:  

As mais-valias realizadas por pessoas singulares não residentes com a alienação ou reembolso de 
papel comercial estão sujeitas a IRS, à taxa especial de 28%, sem prejuízo da aplicação das isenções em 
seguida descritas. 

Nos mesmos termos supra descritos relativamente aos juros, também estas mais-valias poderão 
beneficiar de uma isenção ao abrigo do Decreto-Lei n.º 193/2005. 

                                                      
10 Refira-se que as mais ou menos-valias realizadas com a alienação ou reembolso do Papel Comercial contribuem para o cômputo do saldo anual de mais e menos-valias decorrentes, 

nomeadamente, da venda ou reembolso de obrigações e outros títulos de dívida, de partes sociais e outros valores mobiliários e de operações com instrumentos financeiros derivados 

(exceto swaps de taxa de juro), warrants autónomos e certificados. 
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Caso não seja possível aplicar o regime previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, poderá equacionar-se a 
aplicação da isenção de IRS prevista no artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), a qual não 
será aplicável a pessoas singulares sem estabelecimento estável em território português que sejam 
domiciliadas em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, 
constante de lista aprovada pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro. 

Caso o regime previsto no referido Decreto-Lei n.º 193/2005, bem como a isenção prevista no artigo 
27.º do EBF, não sejam aplicáveis, poderão ainda aplicar-se as disposições previstas nos ADT 
celebrados por Portugal, desde que sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidas por pessoas coletivas  

Residentes:  

As mais-valias realizadas com a alienação ou reembolso do Papel Comercial concorrem para a 
determinação da matéria coletável sujeita a IRC e Derramas Municipal e Estadual, sendo tributadas 
nos moldes supra referidos relativamente aos juros. 

Não residentes:  

As mais-valias realizadas por pessoas coletivas sem estabelecimento estável em Portugal com a 
alienação ou reembolso do Papel Comercial estão tributadas nos mesmos termos apontados supra 

para os juros. Não obstante, a tributação sobre as mais-valias não é efetuada por retenção na fonte. 

Saliente-se que caso o referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, poderá ser aplicada a 
isenção prevista no artigo 27.º do EBF, exceto no que respeita a entidades não residentes e sem 
estabelecimento estável em território português que sejam detidas, direta ou indiretamente, em mais 
de 25%, por entidades residentes (existem, contudo, algumas exceções a esta limitação previstas na 
lei), e a entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 
domiciliadas em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, 
constante de lista aprovada pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro. 

Caso o regime previsto no referido Decreto-Lei n.º 193/2005, bem como no artigo 27.º do EBF não 
sejam aplicáveis, poderão ainda aplicar-se as disposições previstas nos ADT celebrados por Portugal, 
desde que sejam cumpridas determinadas formalidades. 

No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal, ao qual o ganho seja imputável, 
a tributação é efetuada nos moldes supra referidos para as pessoas coletivas residentes.  

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional 

As mais-valias realizadas com a alienação ou reembolso de papel comercial não estão sujeitas a 
tributação, nos termos do respetivo regime. 

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional 

As mais-valias realizadas com a alienação ou reembolso de papel comercial encontram-se isentas de 
tributação nos termos do respetivo regime fiscal aplicável. 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 
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Auferidas por pessoas coletivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas residentes em território português concorrem 
para efeitos de determinação da matéria coletável sujeita a IRC - tributação nos moldes referidos 
supra. 

Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao preço 
de mercado dos títulos de Papel Comercial, o qual não pode ser inferior ao que resultar da aplicação 
das regras de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%.   

IMPOSTO DO SELO SOBRE AS TRANSMISSÕES GRATUITAS  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a Imposto do 
Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de transmissão e, não 
a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta de 
cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, determinado 
pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título; 

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão até à 
data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os títulos 
estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados na 
bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da Direcção-
Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e 
arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos 
estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge ou 
unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Auferidas por pessoas singulares 

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares sem 
domicílio em território português. 
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Auferidas por pessoas coletivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda 
que dele isentos. 

Nota:  

A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade da Entidade Emitente, encontrando-se a 
cargo dos respectivos intermediários financeiros. 

3.25 CONTACTO DA(S) PESSOA(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA EMISSÃO 
Dr. Ricardo Saramago 
Morada: Rua do Rego Lameiro, n.º 38, 4300 – 454 Porto 
Telefone: 22 519 03 00 
Fax: 22 519 03 03 
 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

3.26 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A EMISSÃO 

Data de Subscrição 

14 de dezembro de 2017 

Data de Reembolso 

13 de dezembro de 2018 

Realização 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na Data de Subscrição. 

Reembolso 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na Data de Reembolso da Emissão. 

Resgate 

A Entidade Emitente poderá resgatar, total ou parcialmente, a Emissão comprando antecipadamente 
os valores mobiliários no mercado. 

Rácio de Autonomia Financeira 

Não aplicável. 

Reembolso Antecipado 

Cada um dos titulares do papel comercial poderá exigir o reembolso antecipado da totalidade dos 
valores mobiliários por si detidos, mas não parcial, desde que comunique a sua intenção ao Agente 
Pagador e à Entidade Emitente com uma antecedência mínima de 85 (oitenta e cinco) dias, em relação 
à data de reembolso antecipado pretendida. 

João Vermelho / Direção de Relações com o Mercado de Capitais 
Rua Mário Dionísio, n.º 2, 2796-957 Linda-a-Velha 

Email: jvermelho@mota-engil.pt  
Tel: +351 21 415 8200 
Fax: +351 21 415 8688 
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O valor a receber pelos titulares do papel comercial que optem por exigir o reembolso antecipado será 
calculado em função da data do efectivo reembolso, sendo aplicáveis as seguintes taxas de juro ao 
Preço de Subscrição: 

- Reembolso até e incluindo 13 de junho  de 2018: 3,20% a.a. 

- Reembolso entre e incluindo 14 de junho de 2018 e 13 de setembro de 2018: 3,40% a.a. 

- Reembolso entre e incluindo 14 de setembro de 2018 e 12 de dezembro de 2018: 3,75% a.a. 

Vencimento Antecipado 
A verificação de qualquer uma das situações abaixo enumeradas constitui uma condição de 
vencimento antecipado: 

a) mora no pagamento de quaisquer montantes exigíveis ao abrigo da Emissão, não regularizada no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis após a sua data de vencimento; 

b) mora ou incumprimento, no pagamento de quaisquer obrigações por si assumidas, emergentes de 
empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros compromissos com incidência financeira, 
contraídos junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda de emissões de valores 
mobiliários ou monetários de qualquer natureza, desde que, em cada caso, por um montante global 
superior a € 40.000.000,00 (quarenta milhões de euros), não regularizada no prazo de 10 dias após a 
sua data de vencimento; 

c) se a Entidade Emitente cessar pagamentos ou requerer concordata preventiva, se se apresentar à 
insolvência ou esta for declarada, se requerer a abertura de um processo especial de recuperação de 
empresas ou processo equivalente em qualquer jurisdição relevante, ou se qualquer uma destas 
medidas for requerida por terceiros e não contestada de boa-fé, se deixar protestar quaisquer títulos 
de crédito, se for executada judicialmente, desde que, em cada caso, por um montante global superior 
a € 40.000.000,00 (quarenta milhões de euros); 

d) se a Entidade Emitente não cumprir as suas obrigações fiscais ou para com a Segurança Social, 
excepto se  as tiver contestado de boa-fé dentro dos prazos previstos na lei; 

e) se as obrigações decorrentes da Emissão deixarem, por qualquer motivo, de constituir um 
compromisso válido, nos seus precisos termos, para a Entidade Emitente; 

f) se a Entidade Emitente passar a deter, directa ou indirectamente, uma participação inferior a 50,1% 
do capital social e/ou dos direitos de voto (i) da Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., com sede 
em Amarante, na Casa da Calçada, Largo do Paço, n.º 6, com o capital social integramente realizado de 
€100.000.000,00, pessoa colectiva número 500 197 814 e sob este número matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Amarante, ou (ii)  da Mota-Engil Engenharia e Construção 
África, S.A., com sede na Rua do rego Lameiro, 38, Porto, com o capital social integralmente realizado 
de €100.000.000,00, pessoa colectiva número 510356435 e sob este número matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial do Porto, ou (iii) da Mota-Engil Ambiente e Serviços, SGPS, S.A., 
com sede na Rua do rego Lameiro, 38, Porto, com o capital social integralmente realizado de 
€5.000.000,00, pessoa colectiva número 503923117 e sob este número matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto. 

Perante a verificação de qualquer um dos eventos previstos nas alíneas anteriores e, se aplicável, findo 
o prazo estabelecido para a sua regularização, as obrigações considerar-se-ão definitivamente 
incumpridas, podendo os respectivos titulares exigir o pagamento imediato do papel comercial por si 
detido, bem como dos respetivos juros. 
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Pari Passu 

As responsabilidades assumidas para com os Tomadores do papel comercial e para com o Agente 
Pagador constituem obrigações directas, incondicionais e não subordinadas da Entidade Emitente, que 
(i) deverão ser graduadas pari passu entre si e (ii) deverão, em qualquer circunstância, ser graduadas 
pari passu com quaisquer outras obrigações não garantidas, presentes ou futuras, a que a Entidade 
Emitente se encontre vinculada, à excepção das obrigações que gozem de preferência decorrente de 
disposição legal imperativa.  
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4 DESCRIÇÃO DA ENTIDADE EMITENTE 

4.1  IDENTIFICAÇÃO 

Denominação: MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. 

Responsável para as relações com o Mercado e a CMVM: 

Relações com os Investidores: 
investor.relations@mota-engil.pt  
João Vermelho, Diretor de Relações com Investidores  
Maria Borrega, Investors Relations Officer 

Relações com o Mercado: 
luissilva@mota-engil.pt  
Luís Silva, Representante para as Relações com o Mercado 

4.2  LEI APLICÁVEL 

A Entidade Emitente é uma pessoa coletiva de direito português, mais especificamente uma sociedade 
comercial constituída nos termos e para os efeitos do Código das Sociedades Comerciais (aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, com a última alteração operada pela Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de dezembro) designadamente na parte que respeita às sociedades anónimas. 

À Mota-Engil aplica-se ainda a legislação e demais regulamentação relativa às Sociedades Gestoras de 
Participações Sociais (cujo regime jurídico foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 495/88, de 30 de 
dezembro, com a última alteração operada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de dezembro). 

Na qualidade de sociedade aberta, a Emitente está sujeita à supervisão da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, à respetiva regulamentação e ao disposto no Código dos Valores Mobiliários, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, com as alterações introduzidas. 

4.3  DATA DE CONSTITUIÇÃO 

A Mota-Engil foi constituída em 16 de agosto de 1990, com a designação social de Mota-Engil, SGPS, 
S.A.. 

4.4  SEDE SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA 

Edifício Mota, Rua do Rego Lameiro, n.º 38, 4300-454 Porto 

4.5  NÚMERO DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE MATRÍCULA 

Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único e de pessoa colectiva n.º 502 399 
694. 

4.6 BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

A Mota-Engil é uma sociedade gestora de participações sociais sob a forma de sociedade anónima 
aberta ao investimento do público, constituída e funcionando ao abrigo das leis da República 
Portuguesa, pelo que, nos termos do artigo 2.º dos seus estatutos, o seu objeto social consiste na 
“gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indireta de exercício de atividades 
económicas”. 

Os artigos 4.º e 5.º dos respetivos estatutos preveem ainda que a Mota-Engil pode “adquirir e alienar 
participações em sociedades de direito nacional ou estrangeiro, com objeto igual ou diferente do 
referido no artigo segundo, em sociedades reguladas por leis especiais e em sociedades de 
responsabilidade ilimitada” e “associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar 
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novas sociedades, incluindo sociedades anónimas europeias, agrupamentos complementares de 
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e associações em 
participação”. 

A Mota-Engil e as suas empresas participadas têm como atividades principais as empreitadas de obras 
públicas e privadas e atividades com elas conexas, bem como a recolha e tratamento de resíduos. A 
atividade do grupo é desenvolvida essencialmente em três regiões: Europa, África e América Latina. 

4.7  RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA 

Não aplicável. 

4.8  CAPITAL SOCIAL ATUAL 

O capital social da Mota-Engil ascende a € 237.505.141,00 (duzentos e trinta e sete milhões, 
quinhentos e cinco mil, cento e quarenta e um Euro), encontrando-se totalmente realizado, sendo 
representado por 237.505.141 (duzentas e trinta e sete milhões, quinhentas e cinco mil, cento e 
quarenta e uma) ações ordinárias nominativas com valor nominal de € 1 cada, que, com exceção das 
ações próprias, conferem direito a dividendos.  

A totalidade das ações que compõem o capital social da Mota-Engil encontra-se admitida à negociação 
no Euronext, o mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A.. 

4.9 CAPITAIS PRÓPRIOS/PATRIMÓNIO LÍQUIDO/FUNDOS PRÓPRIOS EVIDENCIADOS NO ÚLTIMO 
BALANÇO INDIVIDUAL APROVADO 

Os Capitais Próprios da Mota-Engil, conforme evidenciados no seu balanço individual aprovado 
referente ao exercício de 2016, ascendem a € 339.362.000 (trezentos e trinta e nove milhões, 
trezentos e sessenta e dois mil Euros). 

4.10  NORMAS CONTABILÍSTICAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS / 
CONSOLIDADAS 

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 
19 de julho de 2002, na sua transposição para a legislação Portuguesa através do Decreto-Lei nº 
35/2005, de 17 de fevereiro, as demonstrações financeiras individuais da Mota-Engil e consolidadas do 
Grupo Mota-Engil são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 
conforme endossadas pela União Europeia (U.E.).  

As IFRS incluem as normas (standards) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) 
bem como as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) e pelos respetivos órgãos antecessores. As demonstrações financeiras da Entidade 
Emitente, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, foram preparadas em 
conformidade com as IFRS tal como adotadas pela U.E.. 

4.11  IDENTIFICAÇÃO DO MERCADO REGULAMENTADO E DOS VALORES MOBILIÁRIOS DA ENTIDADE 
EMITENTE QUE ESTEJAM ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO 

As 237.505.141 (duzentas e trinta e sete milhões, quinhentas e cinco mil, cento e quarenta e uma) 
ações, representativas do capital social da Mota-Engil, encontram-se admitidas à negociação no 
Euronext, o mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A.. 
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Empréstimo obrigacionista no valor nominal global de US$ 25.000.000, sem garantias, pelo prazo de 
quatro anos, denominado “Mota-Engil US$ 2014/2018”, representado por 25.000 obrigações 
admitidas à negociação no Luxembourg Stock Exchange. 

Empréstimo obrigacionista no valor nominal global de € 110.000.000, sem garantias, pelo prazo de 
cinco anos, denominado “Mota-Engil, SGPS/2014-2019 – Taxa Fixa” representado por 11.000 
obrigações admitidas à negociação no Luxembourg Stock Exchange. 

Emissão de Retail Bonds no valor nominal global de € 95.000.000, sem garantias, denominado 
“Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil Julho 2015/Fevereiro 2020 – Obrigações ME Fev-2020”, 
representada por 190.000 obrigações admitidas à negociação no Euronext Lisbon. 

Está ainda admitido ao Euronext Access, sistema de negociação multilateral gerido pela Euronext 
Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., um empréstimo obrigacionista no 
valor nominal global de € 15.000.000, pelo prazo de três anos, denominado “OBRIGAÇÕES MOTA 
ENGIL 2015-2018”. 

4.12  NOTAÇÕES DE RATING DA ENTIDADE EMITENTE 

Não aplicável. 

4.13 IDENTIFICAÇÃO DO SÍTIO DA INTERNET ONDE PODEM SER CONSULTADAS AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DOS ÚLTIMOS DOIS EXERCÍCIOS 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Mota-Engil relativas aos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 poderão ser consultadas através do site: http://www.mota-
engil.pt/. 

4.14 IDENTIFICAÇÃO SUMÁRIA DA DEPENDÊNCIA DA ENTIDADE EMITENTE RELATIVAMENTE A 
QUAISQUER FACTOS QUE TENHAM IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA PARA A SUA ATIVIDADE E 
SEJAM SUSCETÍVEIS DE AFETAR A RENTABILIDADE DA ENTIDADE EMITENTE NO PRAZO 
ABRANGIDO PELA EMISSÃO ATÉ À DATA DO REEMBOLSO, DESIGNADAMENTE ALVARÁS, 
PATENTES, CONTRATOS OU NOVOS PROCESSOS DE FABRICO 

A Mota-Engil não se encontra dependente de alvarás, patentes, contratos ou novos processos de 
fabrico cuja importância seja significativa para a sua atividade ou possa afetar a sua rentabilidade 
durante o prazo abrangido pela Emissão. 

Os contratos relevantes adjudicados ao Grupo Mota-Engil desde a data de referência das últimas 
contas publicadas, ou seja 30 de Junho de 2017, foram: 

• Adjudicação de vários contratos em África, no valor de cerca de USD520M (comunicado ao 
mercado em 26 de setembro de 2017). 

• Assinatura de contrato de recolha de resíduos em Abidjan, Costa do Marfim, no valor de €320M 
(comunicado ao mercado em 12 de setembro de 2017). 

• Adjudicação de Contrato na Polónia no valor de €120M (comunicado ao mercado em 11 de 
dezembro de 2017).  
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4.15 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A EMITENTE 

À presente data, os titulares do capital social da Mota-Engil são os seguintes: 

 

 
 

 


