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MOTA-ENGIL INFORMA SOBRE CONTRATO DE 3,5 MIL MILHÕES DE DÓLARES NOS 
CAMARÕES 
 
 
 
Na sequência da comunicação ao mercado efetuada pela Sundance Resources Ltd, entidade cotada na Austrália (ASX: 
SDL), a MOTA-ENGIL informa a adjudicação do contrato de Engenharia, Procurement e Construção (EPC) por aquela 
empresa, no montante de 3,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 2,6 mil milhões de euros), à sua subsidiária 
MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ÁFRICA, SA. 
 
O contrato inclui a construção de 580 km de linhas ferroviárias e um porto de águas profundas na República dos 
Camarões: 
 

• 510 km de linha férrea desde a Mina em Mbalam, República dos Camarões, até ao Terminal em Lolabe na costa 
oeste do país; 

• Ramal ferroviário com extensão de 70km para ligação à Mina em Nabeba na República do Congo; e, 
• Terminal portuário de águas profundas (navios “China-max”) com capacidade para 35 Mtpa e estaleiros. 

 
O contrato enquadra-se no Projeto de Minério de Ferro Mbalam-Nabeba (um dos mais relevantes projetos de 
infraestruturas do país e da região), localizado em Mbalam, a cerca de 485 km a leste da cidade costeira de Kribi na 
República dos Camarões, abrangendo ainda a zona de Nabeba na República do Congo. 
 
De acordo com a Sundance, todas as condições precedentes deverão estar observadas até meados de 2015, altura a 
partir da qual deverá arrancar a construção, que decorrerá durante um período de cerca de 42 meses, iniciando-se 
entretanto o desenvolvimento do projecto de execução e a realização de trabalhos preliminares. Após concluídas, as 
infraestruturas servirão de escoamento da produção daquele projecto, de que a Sundance Resources Ltd é 
concessionária. 
 
Esta adjudicação, cuja estruturação do financiamento é coordenada pelo Standard Bank, é bem ilustrativa da capacidade 
do GRUPO para, no âmbito do desenvolvimento dos seus negócios em África, se afirmar como “solutions provider” e, deste 
modo, participar ativamente no desenvolvimento integrado de toda a região sub-Sahariana. 
 
A Sundance Resources Ltd é uma empresa internacional de mineração, que está focada em tornar-se um produtor de 
referência mundial, através do desenvolvimento do Projeto de Minério de Ferro Mbalam-Nabeba no centro-oeste da 
África e, consequentemente, liderando o desenvolvimento da próxima grande província de minério de ferro do mundo. 
Mais informação disponível em www.sundanceresources.com.au. 
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O Standard Bank, o maior banco de África em ativos e resultados, opera em 32 países do mundo, nos quais se incluem 20 
nações africanas, tem vindo a impulsionar a sua estratégia de crescimento na África Ocidental francófona, bem como a 
expandir o seu foco para firmemente incluir as seis nações que compõem a Comunidade Económica e Monetária Centro-
Africana (CEMAC), da qual fazem parte as Repúblicas dos Camarões e do Congo. 
 
Porto, 5 de junho de 2014 
O REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO 
LUÍS SILVA 


