
 

 

 

MOTA-ENGIL APRESENTA PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

A alteração da conjuntura económica e nomeadamente da retração na liquidez dos mercados financeiros, exigiu 
no percurso desenvolvido no Plano Estratégico “Ambição 2013” até agora em vigor, um esforço suplementar para 
a concretização dos objetivos. 

 

Apesar das dificuldades, e avaliada em termos globais, a estratégia revelou-se acertada. Olhando para os cinco 
principais objetivos do “Ambição 2013” podemos dizer que todos foram atingidos: 

1. Consolidar a liderança nacional e assegurar uma maior afirmação a nível europeu (o GRUPO cresceu de 1,7 
mil milhões de euros de Volume de Negócios em 2008 para 2,2 mil milhões de euros em 2011, reforçou a 
quota de mercado e antecipou antecipou o objetivo de atingir o TOP 40 europeu para 2013, sendo a 30ª 
empresa em Volume de Negócios e a 20ª em EBITDA) 

2. Melhorar os níveis de rentabilidade (o EBITDA cresceu de 192 milhões de euros em 2008 para 296 
milhões de euros em 2011 e a margem EBITDA de 11,3% para 13,6%) 

3. Reforçar a internacionalização (o volume de negócios obtido nos mercados externos cresceu 63%) 

4. Aumentar a diversificação (o volume de negócios na área de Ambiente e Serviços subiu de 283 milhões 
de euros para 436 milhões de euros) 

5. Promover a aposta nas pessoas (foram implementadas múltiplas iniciativas para Desenvolver o Talento, 
Promover a Mobilidade, Cultivar a Meritocracia e Fomentar uma Cultura homogénea e partilhada) 

 

No entanto, o atual contexto e o surgimento de novos desafios conduziram a que se procedesse à adequação do 
Plano Estratégico. Embora não alterando a estrutura base do Plano anterior, atualizaram-se as orientações 
estratégicas, partindo do conceito base de uma fundação na sustentabilidade financeira ao nível corporativo e 
regional e do reforço dos pilares estratégicos. 

 

É nessa sequência que se apresenta o “Plano Estratégico Ambição 2.0 -  Novos Desafios, A Mesma Ambição” 
para que o GRUPO possa endereçar os grandes desafios decorrentes da sua estratégia, nomeadamente: 

1. Estabelecer uma Política Financeira única e global assente na sustentabilidade e criação de valor 

2. Aprofundamento da Internacionalização suportado no novo Modelo Organizacional 

3. Consolidação das áreas de negócios "não construção" em cada região, na lógica de Diversificação 

4. Eficiência na Organização e a Excelência na Gestão das Pessoas. 

 

A DESIGNAÇÃO “AMBIÇÃO 2.0” SIMBOLIZA PORTANTO A IDEIA DE UPGRADE NA ESTRATÉGIA DE CRIAÇÃO DE 
VALOR E DE SUSTENTABILIDADE, NUMA LÓGICA DE PREPARAR E GANHAR O FUTURO. 

 



 

 

 

A projeção dos próximos anos, assente nestas fundações e pilares, permitiu definir um conjunto de metas e 
orientações estratégicas a utilizar por todas as empresas do GRUPO com base no princípio “Um só Grupo, um só 
Projeto, uma só Estratégia”: 

 
1. CRESCIMENTO COM SUPORTE NA INTERNACIONALIZAÇÃO 
 
O “Ambição 2.0” prevê um Volume de Negócios em 2015 de 3.154 milhões de euros, representando um 
crescimento de 45% face a 2011. Em 2015 a atividade internacional representará um valor superior a 70% do total 
(53% em 2011). 
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2. MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL 
 
O “Ambição 2.0” prevê um EBITDA em 2015 superior a 450 milhões de euros (margem de 14%), representando 
um crescimento de 53% face a 2011, contribuindo para este facto o crescimento da geração de EBITDA nos 
mercados internacionais, o qual duplica dos 162 milhões de euros em 2011 para 324 milhões de euros em 2015.  
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3. INTERNACIONALIZAÇÃO COM BASE NO FOOTPRINT GEOGRÁFICO ATUAL 
 
A estratégia de internacionalização assenta na manutenção da atividade baseada em 4 regiões: Portugal, África, 
Europa Central e América Latina. 
 
No entanto, poder-se-ão estudar oportunidades pontuais em mercados não tradicionais, mas enquadrados nas 
plataformas regionais de atuação prioritária, quando revelem elevado potencial e margens atrativas (acima da 
média da região), devendo estes processos alavancar oportunidades na construção e, quando se justifique, na 
gestão de infraestruturas. 
 
 
4. A CONSOLIDAÇÃO DO PORTFOLIO ATUAL NA BASE DA ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO  
 
A estratégia de diversificação para os próximos anos será a de “internacionalizar conhecimento” como propulsor 
para o crescimento orgânico através da diversificação em cada mercado dentro do atual portfolio, procurando 
replicar o modelo de negócio existente em Portugal. 
 
O estabelecimento de parcerias locais para cada um dos segmentos poderá ser uma forma de reforçar o ritmo de 
crescimento desses mesmos negócios a nível internacional. 
 
 
5. O INVESTIMENTO SUPORTADO NA GERAÇÃO DE CASH FLOW E FINANCIAMENTO LOCAL 
 
A manutenção de uma estratégia de crescimento orientada em grande parte na vertente internacional terá como 
premissa a capacidade de financiamento local das operações, com planos de negócios num modelo de 
autosuficiência regional e em linha com a geração de cash-flow de cada mercado, sendo igualmente a gestão do 
working capital tema central da política financeira. 
 
O investimento assentará em critérios rigorosos e transversais de avaliação de risco e do potencial de geração de 
cash-flow e crescimento de cada mercado. 
 
 
6. A GESTÃO DO CAPITAL HUMANO 
 
O modelo de desenvolvimento de Recursos Humanos mantém como grandes eixos de atuação o desenvolvimento 
do talento do grupo, a mobilidade de quadros e a meritocracia como base do crescimento profissional na 
organização. 
 
A formação interna de quadros e a promoção da mobilidade geográfica e funcional deverá ser considerada na 
organização como um suporte fundamental ao processo de expansão internacional bem como, na perspetiva 
individual, como um processo de valorização da carreira. 
 
A meritocracia como alavanca de sustentabilidade da organização alicerçada na competência deverá ser alinhada 
de forma progressiva com um sistema global de incentivos indexados aos objetivos do GRUPO, de cada uma das 
unidades de negócio e ao desempenho individual. 
 
 
7. O REFORÇO DAS FUNÇÕES CORPORATIVAS COMO SUPORTE AO MODELO ORGANIZACIONAL  
 
Considerando o aumento da exposição internacional do GRUPO prevista para 70% em 2015, as funções 
corporativas da Holding aumentam exponencialmente a sua importância no garante de uma estratégia única, 



 

 

integrada de acordo com as orientações da Holding, assente em processos únicos e transversais no âmbito das 
políticas de gestão financeira e de recursos humanos. 
 
 
8. A ESTRATÉGIA ADAPTADA A CADA PLATAFORMA REGIONAL 
 
O desenvolvimento de um Modelo Organizacional com uma matriz regional pretende promover uma gestão mais 
próxima, integrada nos diferentes segmentos de negócio e preparada para responder de forma eficiente aos 
diferentes desafios que se colocam a cada região. 
 
PORTUGAL 

• Manutenção do atual portfolio enquanto Grupo diversificado 
• Ser Líder nos setores em que atua como base para criação de escala para o processo de 

internacionalização dos vários segmentos  
• Colaborar com as restantes geografias no suporte técnico a novos mercados ou projetos 

 
ÁFRICA 

• Alargar a atividade no âmbito regional ao espaço da SADC 
• Enfoque em projetos de dimensão para grupos multinacionais privados associados à mineração 
• Expandir a atividade em Angola, Moçambique e Malawi para áreas como o Ambiente, Logística e Energia, 

como suporte à construção e gestão de infraestruturas 
 
EUROPA CENTRAL 

• Manter uma posição de referência na Polónia enquanto mercado e plataforma  regional 
• Analisar oportunidades de diversificação em segmentos da fileira da Construção e conexos 
• Alargar a análise da atividade na região a mercados limítrofes, processo condicionado à rentabilidade e 

garantias de financiamento 
 
AMÉRICA LATINA 

• Aumentar a atividade do GRUPO em sintonia com o potencial económico da região 
• Manter para o ciclo até 2015 o espectro de atuação a partir dos mercados atuais 
• Infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) e trabalhos de Mineração como os principais enfoques na 

atividade 
 
 
Porto, 31 de agosto de 2012 
 
O REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO 
LUÍS SILVA 
 
 
 
 
Nota: Alerta-se para o facto de que as ambições estratégicas referidas neste comunicado não correspondem a um 
compromisso quanto a performance futura do GRUPO, mas tão-somente à melhor capacidade de previsão, nesta data, quanto à 
atividade das suas empresas no período referido. Assim sendo, a performance efetivamente alcançada no futuro poderá diferir 
substancialmente destas previsões. Adicionalmente, a MOTA-ENGIL, SGPS, SA não se compromete a fazer atualizações ou 
correções desta informação por alteração de qualquer fator endógeno ou exógeno que venha a alterar o desempenho do 
GRUPO.  
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