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Destaques 
 

> Resultado líquido do GRUPO cresce 31,2% para 50 milhões de euros 
> Atividade internacional do GRUPO fora da Europa ascende a cerca de 68% do total 
> Taxas de crescimento de 19% em África e de 24% na América Latina 
> EBITDA aumenta 18% e EBIT 11%, com margens de 18% e 11%, respetivamente 
> Carteira de encomendas de 4,4 mil milhões de euros (76% fora da Europa) 
> GRUPO vence concurso para a privatização da EGF, aguardando declaração de não 

oposição da AdC 
> Entrada em bolsa da Mota-Engil Africa, NV na Euronext Amsterdam, já depois do final do 

trimestre 
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mi lhares  euros

9M14 % VPS ∆ 9M13 % VPS 3T14 % VPS ∆ 3T13 % VPS

(não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado)

Vendas e Prestações de Serviços 1.789.468 7,6% 1.662.777 667.050 7,1% 622.819

Europa 649.298 (10,6%) 726.530 261.968 (7,3%) 282.502

África 840.264 19,0% 706.022 283.428 3,8% 272.995

América Latina 375.432 24,1% 302.566 142.365 25,1% 113.823

Outros & Intragrupo (75.526) (72.342) (20.712) (46.503)

EBITDA 313.328 17,5% 17,9% 265.855 16,0% 118.602 17,8% 13,9% 104.159 16,7%

EBIT 195.096 10,9% 10,6% 176.430 10,6% 74.980 11,2% 0,6% 74.546 12,0%

Resultados financeiros (84.829) (4,7%) (9,1%) (77.775) (4,7%) (33.718) (5,1%) (28,7%) (26.192) (4,2%)

Ganhos/perdas em empresas associadas (11.510) (0,6%) - (1.241) (0,1%) (5.819) (0,9%) (253,3%) (1.647) (0,3%)

Resultados antes de impostos 98.758 5,5% 1,4% 97.414 5,9% 35.444 5,3% (24,1%) 46.707 7,5%

Resultado l íquido consolidado 72.926 4,1% 5,7% 68.968 4,1% 28.069 4,2% (12,6%) 32.098 5,2%

Atribuível:

     a interesses que não controlam 23.182 1,3% (25,3%) 31.053 1,9% 9.409 1,4% (37,0%) 14.926 2,4%

    ao ∆rupo 49.744 2,8% 31,2% 37.915 2,3% 18.660 2,8% 8,7% 17.172 2,8%  
Ebitda = Resultado operacional + amortizações + provisões e perdas de imparidade 
As contas que integram este Relatório Intercalar não foram objeto de auditoria. 
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0. Nota introdutória 
 
Aquisição da Empresa ∆eral do Fomento, S.A.  
 
No final do terceiro trimestre, a proposta da SUMA, subsidiária do GRUPO para o segmento de resíduos, venceu o 
concurso público de privatização de 95% do capital social da Empresa Geral do Fomento, S.A. (“EGF”). Conforme 
anteriormente anunciado, a aquisição da EGF pelo GRUPO MOTA-ENGIL corresponderá, na linha do Plano Estratégico 
Ambição 2.0, ao reforço do processo de diversificação do GRUPO e de balanceamento da contribuição dos negócios na 
Europa face ao crescimento em África e na América Latina. É nossa convicção que será, assim, dado mais um passo para 
termos um GRUPO nacional forte que capitaliza a experiência em Portugal para reforçar o seu processo de 
internacionalização. 
 
A EGF é a empresa líder de mercado do segmento de tratamento e reciclagem de resíduos, está presente em 174 
municípios e serve 6,4 milhões de habitantes, o que representa 68% do negócio de tratamento de resíduos sólidos 
municipais. Tendo por base os dados de 2013, o segmento de resíduos do GRUPO incluindo a SUMA e a EGF teria 
alcançado cerca de 258 milhões de euros de volume de negócios e 78 milhões de euros de EBITDA. 
 
O investimento para aquisição dos referidos 95% do capital da EGF atingirá os 147 milhões de euros, já totalmente 
financiados, e só será concluído após a obtenção da declaração de não oposição da Autoridade de Concorrência. 
 
 
Cotação da Mota-Engil Africa NV na bolsa de Amesterdão (Euronext Amsterdam) 
 
No passado dia 24 de Novembro deu-se início à cotação da MOTA-ENGIL AFRICA NV, subholding do GRUPO para os negócios 
na região África, na Euronext Amsterdam. Deu-se assim cumprimento à deliberação da Assembleia Gera de Acionistas, 
datada de 27 de dezembro de 2013, entregando-se o dividendo em espécie conforme então decidido. Como 
consequência imediata, o GRUPO passou a deter cerca de 82% daquela subsidiária, cujo “market cap” era, considerando 
a cotação de fecho de 26 de novembro, cerca de 1,1 mil milhões de euros. Importa ainda referir que, tal como 
oportunamente anunciado, o GRUPO reitera o objetivo de prosseguir com a operação de dispersão do capital da MOTA-
ENGIL AFRICA como forma de evidenciar o valor desta subholding no seu portefólio e de potenciar o crescimento 
sustentado do negócio na região. 
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1. Análise da performance económico-financeira 
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2012: Dados pró-forma considerando a utilização do método de equivalência patrimonial no reconhecimento dos interesses detidos nas empresas do 
Grupo Indaqua 

 
O GRUPO atingiu entre julho e setembro de 2014 um crescimento de 7,1% no volume de negócios face ao atingido no 
período homólogo de 2013. Em termos acumulados, nos primeiros nove meses do ano, o volume de negócios 
consolidado cresceu 7,6%, fruto da continuada e sustentada performance em África (aumento de 19%) e na América 
Latina (aumento de 24,1%). 
 
Com estes crescimentos, o peso da atividade fora da Europa representou, nos primeiros nove meses de 2014, 68% 
(primeiros nove meses de 2013: 61%) do total do volume de negócios. Este reforço da internacionalização, que se tem 
verificado ao longo dos últimos trimestres, é fruto da estratégia de crescimento e diversificação delineada pelo GRUPO 
com o objectivo de maximizar a criação de valor para os acionistas. 
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2012: Dados pró-forma considerando a utilização do método de equivalência patrimonial no reconhecimento dos interesses detidos nas empresas do 
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Tal como verificado nos trimestres anteriores, a rentabilidade operacional do GRUPO registou uma melhoria assinalável, 
com o EBITDA a crescer cerca de 14% neste trimestre, ou seja, mais 14 milhões de euros face ao verificado no terceiro 
trimestre de 2013 e mais 47 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano face ao mesmo período do ano anterior 
(mais 18%). Para esta evolução contribuiu a performance operacional de todas as regiões, com destaque para a margem 
obtida no mercado africano (26%). 
 
Da mesma forma que ao nível do volume de negócios, os mercados de África e América Latina aumentaram a sua 
contribuição para a rentabilidade operacional do GRUPO, que é agora de 80% (primeiros nove meses de 2013: 71%). 
 
O crescimento da margem EBITDA para 17,5% nos primeiros nove meses de 2014, que compara com 16% em igual 
período do ano anterior, resultou precisamente do referido aumento do peso relativo dos mercados externos, 
principalmente das operações no continente africano, mas também das margens na Europa e na América Latina que 
tiveram um comportamento positivo, embora influenciadas por diversos fatores endógenos e exógenos. 
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Por forma a sustentar o crescimento e a performance operacional, durante os primeiros nove meses de 2014, 
aproximadamente 77% do investimento realizado pelo GRUPO teve origem em empresas dos segmentos África e América 
Latina. Apesar deste esforço, o GRUPO manteve a sua política de rigor e análise de alternativas por forma a minimizar o 
investimento líquido consolidado que, deste modo, atingiu 124 milhões de euros (primeiros nove meses de 2013: 111 
milhões de euros). Analisando o investimento total pela sua natureza, verifica-se que o investimento de expansão 
totalizou cerca de 47 milhões de euros (que inclui 30 milhões de euros na América Latina e cerca de 17 milhões de euros 
em cada um dos restantes mercados) e o investimento de manutenção ascendeu a aproximadamente 76 milhões de 
euros (dos quais 50 milhões de euros em África, 19 milhões de euros na Europa e 6 milhões de euros na América Latina). 
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2012: Dados pró-forma considerando a utilização do método de equivalência patrimonial no reconhecimento dos interesses detidos nas empresas do 
Grupo Indaqua 

 
Como consequência das difíceis condições no sector de construção, principalmente nos países europeus onde o GRUPO 
opera, e da estratégia de aceleração do processo de internacionalização, verificou-se, no terceiro trimestre, um 
aumento do nível de dívida líquida total, em 52 milhões de euros, face a 30 de junho de 2014. Este comportamento, 
contrariando a normal redução sazonal do valor global da dívida, esteve também relacionado com o investimento em 
fundo de maneio ligado ao arranque de vários grandes projetos, estimando-se a inversão deste esforço nos próximos 
meses. Por consequência, o rácio que compara a dívida líquida total com o EBITDA foi de 3x, mantendo portanto um 
valor abaixo do registado em quase todo o ano transato assegurando uma tendência decrescente que beneficiará a 
execução da estratégia de diversificação das fontes de financiamento do GRUPO. 
 
Por outro lado, foi possível, durante o terceiro trimestre, continuar a implementação de uma estratégia de aumento da 
maturidade da dívida do GRUPO. A 30 de setembro de 2014, do total da dívida bruta, cerca de 78% tinham vencimento a 
mais de um ano, ou seja, 970 milhões de euros. Na sequência de novas emissões obrigacionistas com vencimento até 
cinco anos, o GRUPO manteve-se portanto atento às necessidades de financiamento do crescimento da sua atividade, 
sem contudo aumentar a exposição à dívida de curto prazo, cujo montante se manteve abaixo do registado em 
Dezembro de 2013. 
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2012: Dados pró-forma considerando a utilização do método de equivalência patrimonial no reconhecimento dos interesses detidos nas empresas do 
Grupo Indaqua 

 
Nos primeiros nove meses de 2014, os encargos financeiros líquidos atingiram 84,8 milhões de euros (primeiros nove 
meses de 2013: 77,8 milhões de euros), o que representa um incremento de cerca de 9%. Registe-se no entanto que os 
custos financeiros apresentaram um crescimento residual, o que traduz o resultado do esforço ao nível da melhoria das 
condições de pricing obtidas em novos financiamentos. Saliente-se que em 2013 os encargos financeiros líquidos foram 
influenciados por proveitos não recorrentes (principalmente alienações de ativos não estratégicos). Excluindo este 
impacto, os encargos financeiros líquidos registados nos primeiros nove meses de 2014 teriam descido cerca de 2% face 
aos registados no mesmo período do ano anterior. 
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A rubrica de ganhos e perdas em empresas associadas (MEP no gráfico) contribuiu negativamente para o resultado com 
11,5 milhões de euros (primeiros nove meses de 2013: montante negativo de 1,2 milhões de euros). A ASCENDI, sub-
holding para a área de concessões, contribuiu nos primeiros nove meses de 2014 com 7 milhões de euros para esta 
rubrica (primeiros nove meses de 2013: 13,7 milhões de euros). 
 
Fruto desta performance operacional e financeira, a margem líquida atingiu 2,8% nos primeiros nove meses do ano, 
tendo o resultado líquido atribuível ao GRUPO crescido 31,2% para 50 milhões de euros (primeiros nove meses de 2013: 
38 milhões de euros). Analisando apenas o terceiro trimestre, o resultado líquido atribuível ao GRUPO cresceu 8,7% para 
18,7 milhões de euros, ou seja, atingindo os mesmos cerca de 2,8% do volume de negócios do mesmo período (julho a 
setembro). 
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A carteira de encomendas, no final de setembro de 2014, atingiu o máximo histórico de cerca de 4,4 mil milhões de 
euros, dos quais cerca de 3,3 mil milhões de euros em mercados fora da Europa, representando cerca de 76% do total 
da carteira, com destaque para o valor atingido na América Latina. 
 
Estes valores não incluem qualquer montante relacionado com o contrato da obra nos Camarões e Congo (2,6 mil 
milhões de euros) por ainda não se encontrar concluído o processo de financiamento do projecto assinado (vide 
comunicado de 5 de junho de 2014). Como habitualmente, a carteira dos negócios fora da construção contempla apenas 
os contratos de prestação de serviços nos segmentos de resíduos e manutenção. O GRUPO não considera na carteira de 
encomendas as receitas previsíveis decorrentes dos contratos de concessão de água e saneamento e da exploração de 
terminais portuários. 
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2. Análise por áreas de negócio 
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2012: Dados pró-forma considerando a utilização do método de equivalência patrimonial no reconhecimento dos interesses detidos nas empresas do 
Grupo Indaqua 

 

A área de negócios Europa inclui os negócios e empresas de Engenharia & Construção e de Ambiente & Serviços que o 
GRUPO tem em Portugal e na Europa Central, ou que são geridos pela estrutura de gestão desta região. No domínio do 
Ambiente & Serviços são desenvolvidas atividades nos setores da Logística (através da TERTIR), dos Resíduos (cujo veículo 
é a SUMA), da Água (setor para o qual contribui a INDAQUA, contabilizada pelo método de equivalência patrimonial) e de 
Energia & Manutenção. 
 
O volume de negócios do GRUPO na Europa registou uma queda de cerca de 7% no terceiro trimestre do ano face ao 
período homólogo de 2013, acumulando um decréscimo de 11% nos primeiros nove meses para um total de 649 
milhões de euros (primeiros nove meses de 2013: 727 milhões de euros). Nota no entanto para a inversão desta 
tendência em Portugal, onde foi possível, registar um crescimento na atividade. Para a redução na região contribuiu a 
descida de 17% do volume de negócios no segmento de Engenharia & Construção, a qual não foi compensada pelo 
aumento de 1% no volume de negócios da área de Ambiente & Serviços, de 239 milhões de euros nos primeiros nove 
meses de 2013 para 242 milhões de euros no mesmo período de 2014. Este aumento foi fruto principalmente do 
crescimento dos segmentos de Logística e de Energia & Manutenção. 
 
Ao nível da rentabilidade operacional e apesar da redução do volume de atividade, verificou-se a manutenção da 
margem nos 10,6% o que conduziu a uma redução do valor do EBITDA para 69 milhões de euros nos primeiros nove 
meses do ano (primeiros nove meses de 2013: 77 milhões de euros). O segmento de Engenharia & Construção manteve 
uma margem idêntica à do período homólogo, em torno dos 7%, demonstrando a capacidade do GRUPO se adaptar às 
dificuldades dos principais mercados (Portugal e Polónia) com fortes restrições à operação, tanto nos sectores de obras 
públicas como privadas. A referida margem continua a estar acima das obtidas pelos principais players do mercado e a 
sua obtenção resulta da capacidade de mitigação dos riscos que uma enorme agressividade comercial, por parte de 
outros intervenientes, traz ao sector. 
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Conforme referido, o comportamento dos segmentos de Ambiente & Serviços registou algumas diferenças. Assim, de 
Janeiro a Setembro, o segmento de Resíduos na Europa registou uma queda, face ao ano anterior, de 4% em termos de 
atividade (primeiros nove meses de 2014 e 2013: volume de negócios de 59 milhões de euros e 61 milhões de euros, 
respetivamente), e de 7% em termos de performance operacional (primeiros nove meses de 2014 e 2013: EBITDA de 13 
milhões de euros e 14 milhões de euros, respetivamente). Esta performance resultou de uma recuperação no terceiro 
trimestre em que já se registou uma ligeira recuperação do volume de negócios e um também reduzido aumento do 
EBITDA (mais 6%) e da margem, que atingiu os 22%. 
 
Por outro lado, o segmento da Logística cresceu 7% no trimestre face aos valores obtidos em igual período do ano 
anterior (53 milhões de euros de volume de negócios no terceiro trimestre de 2014, que comparam com 50 milhões de 
euros em idêntico período de 2013), o que significou um aumento do ritmo de crescimento após o abrandamento 
verificado no segundo trimestre. Em termos acumulados o volume de negócios alcançou os 150 milhões de euros, 4% 
acima dos 144 milhões registados nos nove primeiros meses de 2013. Quanto à rentabilidade operacional, apesar de ter 
sido possível melhorar a margem em um ponto percentual (para 16% no terceiro trimestre face a 15% no segundo 
trimestre), as dificuldades e instabilidade vividas no setor (principalmente no porto de Lisboa) continuam a justificar a 
redução do nível do EBITDA (22 milhões de euros até setembro de 2014 e 26 milhões de euros nos primeiros nove 
meses de 2013). 
 
Nas empresas de Energia & Manutenção, verificou-se um aumento de 15% no volume de negócios, que atingiu, nos 
primeiros nove meses do ano, 33 milhões de euros, acompanhado de uma melhoria da margem EBITDA que superou os 
8%. 
 
Referência final, nesta área, ao segmento de Água. Consolidado pelo método de equivalência, este segmento não tem 
impacto nos resultados operacionais do GRUPO, mas destaca-se a sua performance operacional com a margem EBITDA a 
atingir os 37,7%. Importa igualmente referir a recentemente anunciada alteração da estrutura acionistas da INDAQUA, 
veículo do GRUPO para este segmento, com a entrada de uma novo parceiro estratégico com o objetivo de potenciar a 
capacidade desta associada no aproveitamento das oportunidades no mercado interno e internacional. 
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A atividade em África representou, de janeiro a setembro cerca de 47% da atividade total do GRUPO MOTA-ENGIL 
(primeiros nove meses de 2013: 42%), fruto do forte ritmo de crescimento dos negócios na região. Nos primeiros nove 
meses de 2014, o volume de negócios em África ascendeu a 840 milhões de euros, registando um incremento de 19% 
face ao valor do ano anterior (706 milhões de euros). A margem EBITDA da área de negócios aumentou para 26% 
(primeiros nove meses de 2013: 23%), tendo atingido os 27% no terceiro trimestre (terceiro trimestre de 2013: 22%). 
Desta forma, o EBITDA aumentou para 217 milhões de euros (primeiros nove meses de 2013: 163 milhões de euros), 
com forte contribuição do segmento da SADC ("South African Development Community"), que inclui o Malawi onde 
decorreu o maior projeto do GRUPO. 
 
Destaque ainda para a carteira de encomendas (1.312 milhões de euros) desta região que conta com a contribuição dos 
quatro segmentos regionais (Angola, SADC, Este e Oeste) fruto do esforço de diversificação no âmbito da região 
subsaariana. Destaque ainda para um conjunto muito diversificado (em termos de países e tipo de projecto) de 
propostas ou contratos já adjudicados e que aguardam o fecho das condições de financiamento (dos quais o anunciado 
projeto nos Camarões e Congo é o de maior montante: valor contratual de 2,6 mil milhões de euros). 
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América Latina 
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Na América Latina, a atividade no Peru, México, Brasil e Colômbia registou comportamentos diferenciados com os 
últimos três países a registar crescimentos relevantes, compensando o abrandamento na atividade no Peru. 
Globalmente, nos primeiros nove meses de 2014, a região já representou 21% da atividade do GRUPO (primeiros nove 
meses de 2013: 18%). As adjudicações anunciadas desde o início do ano, no montante total superior a 1,5 mil milhões 
de euros, suportam este crescimento acelerado e repartido por aqueles quatro países e permitem perspetivar uma 
evolução sustentada com vista a balancear o peso das três regiões no volume de negócios consolidado. 
 
Nos primeiros nove meses de 2014, o volume de negócios da região ascendeu a 375 milhões de euros, mais 24% do que 
em idêntico período do ano passado (primeiros nove meses de 2013: 303 milhões de euros). Saliente-se que para este 
crescimento contribuíram de forma assinalável o México e o Brasil que, partindo de contribuições reduzidas em 2013, 
atingiram em setembro quase 50% do volume total da região. Claro está que este aumento do peso relativo daqueles 
dois países deveu-se também ao comportamento do volume de negócios no Peru que registou uma diminuição, de 
carácter conjuntural, de cerca de 25%.  
 
No que se refere à rentabilidade operacional, assistiu-se a uma subida de 29% no EBITDA para cerca de 34,2 milhões de 
euros (primeiros nove meses de 2013: 26,5 milhões de euros). De igual forma, nos primeiros nove meses do ano, 
verificou-se uma melhoria da margem que se fixou em 9,1% (primeiros nove meses de 2013: 8,8%). 
 
Por fim, destaque para o crescimento da carteira de encomendas da região (atingiu o montante total de cerca de 2 mil 
milhões de euros) fruto de um esforço comercial que pretende responder às excelentes oportunidades que os países 
onde operamos apresentam. 
 
  



 

 

18 

3. Comportamento das ações e dividendos 
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Durante o terceiro trimestre de 2014 acentuou-se o comportamento negativo do mercado acionista português, o qual 
apresentou uma inversão de tendência no final do segundo trimestre do ano. Para esta inversão contribuiu a crise 
verificada no sector bancário português, obrigando mesmo à intervenção do Estado Português. Não obstante a 
recuperação verificada no final do terceiro trimestre, o índice português PSI 20 registou uma descida de 16% neste 
período, tendo a sua performance nos nove meses de 2014 sido também negativa em 12%. No terceiro trimestre de 
2014 a ação da MOTA-ENGIL apresentou uma descida de 11%, encerrando o período com uma cotação de €5,11, tendo 
durante o período atingindo um máximo de €5,72 e um mínimo de €3,85. Nos nove meses de 2014 a ação da MOTA-
ENGIL apresentou uma valorização de 18%. Durante o terceiro trimestre foram transacionadas na Euronext Lisbon 46,1 
milhões de ações da MOTA-ENGIL, o que correspondeu a um volume médio diário de 698 mil ações. Durante os nove 
meses de 2014 foram transacionadas 138,7 milhões de ações, ou um volume médio diário de 726 mil ações. De destacar 
que a 26 de fevereiro de 2014, foram alienadas 34,3 milhões de ações da MOTA-ENGIL, incluindo 11.101.379 ações 
próprias, colocadas junto de investidores institucionais. 
 
Importa ainda referir que, já no quarto trimestre, no dia 24 de novembro, se procedeu à operação da cotação das ações 
da subsidiária MOTA-ENGIL AFRICA na Euronext Amsterdam. Esta operação vem na sequência do adiamento do IPO (Initial 
Public Offering) em Julho, devido à deterioração do mercado acionista. De destacar que a operação evitou a expiração 
dos direitos a ações da MOTA-ENGIL AFRICA, os quais tinham sido distribuídos aos acionistas da MOTA-ENGIL a 22 de janeiro 
de 2014. Por último, importa referir que se mantêm os objetivos da MOTA-ENGIL em realizar num futuro próximo um 
aumento de capital na sua subsidiária africana e a respetiva oferta de ações institucional.  
 
A Assembleia Geral de Acionistas de 30 de abril de 2014 deliberou, de acordo com proposta do Conselho de 
Administração, distribuir um dividendo de 12,35 cêntimos de euro por ação, o qual foi pago em 30 de maio de 2014. 
 
Porto, 27 de novembro de 2014 
 
Gonçalo Moura Martins  
Chief Executive Officer 
 
José Pedro Freitas 
Chief Financial Officer 
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Demonstrações consolidadas dos resultados  

para os primeiros nove meses e trimestres findos em 30 de setembro de 2014 e  
2013 

     

Notas
2014

€ '000
2013

€ '000
2014

€ '000
2013

€ '000

(não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado)

Vendas  e prestações  de serviços 2                        1.789.468          1.662.777          667.050             622.819             
Outros  rendimentos 71.154                35.153                26.817                21.374                
Custo das  mercadorias  vendidas , matérias  consumidas  e Subcontratos (792.172)            (744.301)            (306.715)            (281.715)            
Fornecimentos  e serviços  externos (394.114)            (350.648)            (134.176)            (127.834)            
Gastos  com pessoal (338.376)            (333.175)            (117.622)            (115.378)            
Outros  gastos  e perdas (22.632)              (3.952)                 (16.752)              (15.106)              

2                        313.328             265.855             118.602             104.159             

Amortizações (103.727)            (77.468)              (36.547)              (26.437)              
Provisões  e perdas  de imparidade (14.505)              (11.956)              (7.074)                 (3.177)                 

Resultado operacional 195.096             176.430             74.980                74.546                

Provei tos  e ganhos  financeiros 3                        20.589                91.792                (36.976)              48.783                
Custos  e perdas  financeiras 3                        (105.418)            (169.567)            3.258                  (74.975)              
Ganhos  / (perdas) em empresas  associadas (11.510)              (1.241)                 (5.819)                 (1.647)                 
Resultado antes de imposto 98.758                97.414                35.444                46.707                
Imposto sobre o rendimento (25.832)              (28.446)              (7.374)                 (14.609)              

Resultado líquido consolidado do período 72.926                68.968                28.069                32.098                

Atribuível:
a interesses que não controlam 23.182                31.053                9.409                  14.926                
ao Grupo 49.744                37.915                18.660                17.172                

Resultado por ação:
  básico 4                        0,243 € 0,196 € 0,091 € 0,089 €
  diluído 4                        0,243 € 0,196 € 0,091 € 0,089 €

Para  ser l ido com o anexo às  demonstrações  financeiras  consol idadas

3º Trimestre9 meses
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Demonstrações consolidadas dos resultados e do outro rendimento integral 
para os primeiros nove meses e trimestres findos em 30 de setembro de 2014  

e 2013 
 
 

2014
€ '000

2013
€ '000

2014
€ '000

2013
€ '000

(não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado)

Resultado líquido consolidado do período 72.926                    68.968                    28.069                    32.098                    

Itens de outro rendimento integral que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração dos resultados
29.876                    (11.665)                   23.611                    (8.846)                     

394                          402                          324                          178                          
(30.197)                   28.280                    626                          1.722                       

Total do rendimento integral consolidado do período 72.999                    85.985                    52.630                    25.152                    

a interesses que não controlam 27.912                    28.976                    14.022                    11.847                    
ao Grupo 45.087                    57.009                    38.608                    13.305                    

9 meses

Variação, l íquida de impostos, no justo valor de instrumentos financeiros derivados

Para ser l ido com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas

3º Trimestre

Atribuível:

Diferenças cambiais decorrentes da transposição de demonstrações financeiras expressas em moeda estrangeira

Outro rendimento integral de investimentos financeiros em equivalência patrimonial e outras variações
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Demonstrações da posição financeira consolidada 
em 30 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013 

 

Notas
2014

€ '000
2013

€ '000

(não auditado) (auditado)

Ativo
Não corrente

Goodwill 5 133.709             133.611             
128.118             133.164             
719.062             690.603             

Investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos e associadas 6 184.299             218.169             
Investimentos financeiros disponíveis para venda 7 57.052               49.792               

55.213               55.304               
210.812             213.059             

60.053               52.158               
Caixa e seus equivalentes a prazo 8 -                           53.552               

1.548.317          1.599.410          

29.980               30.311               

Corrente
Inventários 321.586             311.152             
Clientes 1.037.188          978.484             
Outros devedores 388.830             283.002             
Outros ativos correntes 424.455             264.889             
Caixa e seus equivalentes à vista 8                224.090             270.961             
Caixa e seus equivalentes a prazo 8                74.535               35.219               

2.470.684          2.143.708          

Total do Ativo 2                4.048.982          3.773.429          

Passivo
Não corrente

Endividamento 9                970.271             747.503             
Fornecedores e credores diversos 156.085             185.141             
Provisões 104.568             99.312               
Outros passivos não correntes 4.102                  3.034                  
Passivos por impostos diferidos 40.996               31.478               

1.276.021          1.066.469          

Corrente
Endividamento 9                574.516             583.844             
Fornecedores 457.427             488.113             
Instrumentos financeiros derivados 255                     674                     
Credores diversos 522.962             523.782             
Outros passivos correntes 586.129             551.321             

2.141.289          2.147.734          

Total do Passivo 2                3.417.310          3.214.203          

Capital Próprio
Capital 204.636             204.636             
Reservas 170.744             102.355             

49.744               50.505               

425.123             357.495             

206.548             201.731             

Total do Capital próprio 631.672             559.226             

Total do Capital próprio e Passivo 4.048.982          3.773.429          

Capital próprio atribuível ao Grupo

Interesses que não controlam

Para ser l ido com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas

Ativos tangíveis

Propriedades de investimento
Clientes e outros devedores
Ativos por impostos diferidos

Ativos não correntes detidos para venda

Ativos intangíveis

Resultado consolidado líquido do período
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Demonstrações das  
para os períodos findos em 30 de  

 
 

Capital Ações próprias Prémio de emissão Invest. disponíveis 
para venda

Terrenos de ativos 
minerais e outros

Derivados

Saldo em 1 de janeiro de 2013 (auditado) 204.636                  (22.749)                   87.256                    27.702                    4.983                       (996)                         

Total do rendimento integral consolidado do exercício -                                -                                -                                -                                -                                402                          
Distribuição de dividendos -                                -                                -                                -                                -                                -                                
Outras distribuições de resultados -                                -                                -                                -                                -                                -                                
Transferências para outras reservas -                                -                                -                                -                                -                                -                                
Alterações no perímetro de consolidação e no interesse de 
subsidiárias

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

Saldo em 30 de setembro de 2013 (não auditado) 204.636                  (22.749)                   87.256                    27.702                    4.983                       (594)                         

Saldo em 1 de janeiro de 2014 (auditado) 204.636                  (22.749)                   87.256                    27.702                    10.306                    (499)                         

Total do rendimento integral consolidado do exercício -                                -                                -                                -                                -                                394                          
Distribuição de dividendos -                                -                                -                                -                                -                                -                                
Outras distribuições de resultados -                                -                                -                                -                                -                                -                                
Alienação de ações próprias -                                22.749                    -                                -                                -                                -                                
Transferências para outras reservas -                                -                                -                                -                                -                                -                                

Saldo em 30 de setembro de 2014  (não auditado) 204.636                  -                                87.256                    27.702                    10.306                    (105)                         

Reservas de justo valor

Para ser l ido com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas
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alterações no capital próprio 
setembro de 2014 e 2013 

 
 
 

Reserva de 
conversão cambial

Outras reservas Resultado líquido 
do período

Capital próprio 
atribuível a 
acionistas

Capital próprio 
atribuível a int. 

que não controlam

Total do capital 
próprio

(34.537)                   17.081                    40.746                    324.121                  111.860                  435.981                  

(9.824)                     28.516                    37.915                    57.009                    28.976                    85.985                    
-                                (21.289)                   -                                (21.289)                   (26.153)                   (47.442)                   
-                                320                          -                                320                          (98)                           222                          
-                                40.746                    (40.746)                   -                                -                                -                                

-                                (1.612)                     -                                (1.612)                     17.334                    15.722                    

(44.362)                   63.762                    37.915                    358.549                  131.918                  490.468                  

(53.001)                   53.341                    50.505                    357.495                  201.731                  559.226                  

23.370                    (28.420)                   49.744                    45.087                    27.912                    72.999                    
-                                (25.273)                   -                                (25.273)                   (22.984)                   (48.257)                   
-                                (114)                         -                                (114)                         (110)                         (224)                         
-                                25.178                    -                                47.927                    -                                47.927                    
-                                50.505                    (50.505)                   -                                -                                -                                

(29.632)                   75.217                    49.744                    425.123                  206.548                  631.672                  
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Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa 

para os primeiros nove meses findos em 30 de setembro de 2014 e 2013 
 

Notas 2014
€ '000

2013
€ '000

Atividades operacionais (não auditado) (não auditado)
Recebimentos de clientes 1.478.623                1.526.628               
Pagamentos a fornecedores (1.207.040)               (1.176.062)             
Pagamentos ao pessoal (272.365)                  (274.463)                 

Fluxos gerados pelas operações (782)                          76.104                    

Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento (52.735)                    (17.948)                   
Outros recebimentos/pagamentos de atividades operacionais 8.443                        10.119                    

Fluxos das atividades operacionais (1) (45.074)                    68.275                    

Atividades de investimento
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 830                           59.474                    
Ativos intangíveis 49                              -                                
Ativos tangíveis 9.539                        12.552                    
Subsídios de investimento -                                 1.192                       
Juros e proveitos similares 3.806                        7.509                       
Dividendos 1.193                        6.805                       

15.417                      87.531                    

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros (32.290)                    (1.962)                     
Ativos intangíveis (6.367)                       (14.096)                   
Ativos tangíveis (112.415)                  (110.826)                 
Outros -                                 (808)                         

(151.072)                  (127.693)                 

Fluxos das atividades de investimento (2) (135.655)                  (40.161)                   

Atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 250.823                   303.856                  
Venda de ações próprias 49.251                      -                                

300.073                   303.856                  

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos (37.383)                    (114.809)                 
Amortizações de contratos de locação financeira (12.175)                    (38.270)                   
Juros e gastos similares (83.391)                    (82.305)                   
Dividendos (57.952)                    (21.289)                   
Outros (3.939)                       (9.427)                     

(194.841)                  (266.100)                 

Fluxos das atividades de financiamento (3) 105.233                   37.755                    

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) (75.496)                    65.869                    
Variações decorrentes de alterações de perímetro 253                           18.895                    
Efeito das diferenças de câmbio 14.136                      (12.337)                   
Caixa e seus equivalentes no início do período 8                 359.733                   271.779                  

Caixa e seus equivalentes no fim do período 8                 298.626                   344.206                  

Para ser l ido em conjunto com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas  
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0. Nota Introdutória 
 
 
A MOTA-ENGIL, SGPS, SA, com sede no Edifício Mota, Rua do Rego Lameiro, nº38 4300-454 Porto (MOTA-ENGIL SGPS ou 
EMPRESA), e empresas participadas (GRUPO), têm como atividade principal as empreitadas de obras públicas e privadas e 
atividades com elas conexas. 
 
A descrição mais detalhada das atividades do GRUPO é fornecida na Nota 2. Segmentos de Negócio deste anexo. 
 
Todos os montantes explicitados nestas notas são apresentados em milhares de euros, salvo se expressamente referido em 
contrário. 
 
 
 

1. Políticas Contabilísticas 
 
 
1.1. Bases de apresentação 
 
As demonstrações financeiras consolidadas do GRUPO MOTA-ENGIL foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas que constituem o GRUPO, de modo a que as 
demonstrações financeiras consolidadas estejam de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo anterior Standards Interpretation Committee (SIC), tal como adotadas 
pela União Europeia. 
 
Para o GRUPO, não existem diferenças entre as IFRS adotados pela União Europeia e as IFRS publicadas pelo International 
Accounting Standards Board. 
 
1 de janeiro de 2005 correspondeu ao início do período da primeira aplicação pelo GRUPO das IAS/IFRS, de acordo com a IFRS 
1 – Adopção pela Primeira Vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas do GRUPO MOTA-ENGIL relativas ao período findo em 30 de setembro de 2014 
foram elaboradas de acordo com as políticas contabilísticas e métodos de cálculo adotados pelo GRUPO apresentados no 
Relatório e Contas Consolidadas de 2013, tendo em consideração as disposições da IAS 34 - Relato Financeiro Intercalar.  
 
Durante o período findo em 30 de setembro de 2014 tornaram-se aplicáveis as seguintes normas, interpretações, alterações 
e revisões aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 
 

Regulamento (UE)  n.º  1256/2012

Regulamento (UE)  n.º  313/2013

Regulamento (UE)  n.º  1174/2013
Regulamento (UE)  n.º  1374/2013
Regulamento (UE)  n.º  1375/2013

Norma Data de emissão Data de aplicabilidade 
obrigatória

IFRS 10 – Demostrações financeiras consolidadas

Regulamento da UE

Regulamento (UE)  n.º  1254/2012

junho de 2012 1 janeiro de 2014

IAS 27 – Demostrações financeiras separadas – revista em 2011
IAS 28 – Investimentos em associadas e joint ventures

IFRS 11 – Acordos conjuntos
IFRS 12 – Divulgações extensivas sobre participação em outras entidades maio de 2011 1 janeiro de 2014

Emenda à norma IAS 32 (Compensação entre ativos e passivos financeiros) dezembro de 2011 1 janeiro de 2014

Demostrações financeiras consolidadas, Acordos conjuntos e Divulgações extensivas sobre
participação em outras entidades: orientações de transição (Emendas a IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12)

Emenda à norma IAS 39 (Reformulação de derivados e continuação da contabil idade de cobertura) junho de 2013 1 janeiro de 2014

Emendas às normas IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 (Entidades de investimento) outubro de 2012 1 janeiro de 2014
Emenda à norma IAS 36 (Divulgações sobre o valor recuperável de ativos não financeiros) maio de 2013 1 janeiro de 2014
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As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Euro por esta ser a moeda principal das operações do 
GRUPO. As demonstrações financeiras das empresas participadas em moeda estrangeira foram convertidas em Euro de 
acordo com as políticas contabilísticas descritas na alínea xv) dos principais critérios valorimétricos apresentados no 
Relatório e Contas Consolidadas de 2013. Todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de Administração foram 
efetuadas com base no seu conhecimento à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em 
curso. 
 
Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, em conformidade com as IAS/IFRS, o Conselho de Administração 
do GRUPO adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos reportados, bem como os proveitos e 
custos incorridos relativos aos períodos reportados, os quais estão descritos na alínea xxv) dos principais critérios 
valorimétricos apresentados no Relatório e Contas Consolidadas de 2013. 
 
 
 

2. Segmentos de negócio 
 
 
O GRUPO serve-se da sua organização interna para efeitos de gestão como base para o seu reporte da informação por 
segmentos operacionais. O Grupo encontra-se organizado pelas seguintes áreas geográficas: Europa, África e América Latina. 
 
Os valores relativos à MOTA-ENGIL SGPS, à MESP e às sociedades do GRUPO da área do Turismo estão incluídos na linha 
“Outros, eliminações e intragrupo”, a qual inclui também os montantes relativos aos fluxos e saldos entre os segmentos 
operacionais. 
 
Nos primeiros nove meses de 2014 não ocorreram alterações materialmente relevantes ao perímetro de consolidação, pelo 
que não são apresentados os efeitos nas principais rubricas da demonstração da posição financeira e da demonstração dos 
resultados. As empresas incluídas na consolidação e respetivos métodos de consolidação, sedes, percentagem efetiva de 
participação, atividade, data de constituição e data de aquisição das participações financeiras são tal como se apresenta no 
Apêndice A. 
 
As principais alterações ocorridas no perímetro da consolidação durante o período findo em 30 de Setembro de 2014 
encontram-se referidas na Nota 10. Alterações de perímetro. 
 
A informação financeira por segmentos operacionais pode ser analisada como se segue: 
 

2014 2013 2014 2013

Europa 649.298                  726.530                  68.936                    77.188                       
África 840.264                  706.022                  217.267                  162.879                    
América Latina 375.432                  302.566                  34.177                    26.493                       

Outros, eliminações e Intragrupo (75.526)                   (72.342)                   (7.051)                     (706)                           

Grupo Mota-Engil 1.789.468               1.662.777               313.328                  265.855                    

Vendas e Prestação de Serviços EBITDA

 
 
Em 30 de Setembro de 2014, as vendas e prestações de serviços efetuadas entre segmentos de negócio estão incluídas na 
linha “Outros, eliminações e intragrupo”.  
 
Durante os períodos findos em 30 de setembro de 2014 e 2013, as vendas intragrupo foram efetuadas a preços semelhantes 
aos praticados para as vendas a clientes externos. 
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O ativo líquido total e o passivo do GRUPO por segmentos de negócio podem ser analisados como se segue: 
 

2014 2013 2014 2013

Europa 1.845.727               1.875.057               1.513.730               1.523.619                 
África 1.635.508               1.575.045               1.252.176               1.249.797                 
América Latina 566.694                  365.058                  472.899                  280.886                    

Outros, eliminações e Intragrupo 1.053                       (41.731)                   178.504                  159.902                    

Grupo Mota-Engil 4.048.982               3.773.429               3.417.310               3.214.203                 

PassivoAtivo

 
 
 

3. Resultados financeiros 
 
 
Os resultados financeiros dos períodos findos em 30 de setembro de 2014 e 2013 podem ser analisados como se segue: 
 

2014 2013

Proveitos e ganhos financeiros
Empréstimos e contas a receber:

Juros obtidos 12.961                    13.181                       
Descontos de pronto pagamento obtidos 261                          498                            
Diferenças de câmbio favoráveis 4.068                       72.650                       

Outros ativos e passivos financeiros:
Rendimentos de imóveis 703                          405                            
Ganhos em concentrações empresariais - 4.019                         
Rendimentos de participações de capital 909                          -                                  

Outros proveitos e ganhos financeiros 1.687                       1.039                         

20.589                    91.792                       
Custos e perdas financeiras
Empréstimos e contas a pagar:

Juros suportados 78.103                    76.493                       
Descontos de pronto pagamento concedidos 139                          1.009                         
Diferenças de câmbio desfavoráveis -                                69.805                       

Outros ativos e passivos financeiros:
Outros custos e perdas financeiros 27.176                    22.259                       

105.418                  169.567                    

(84.829)                   (77.775)                      
 
A rubrica “Rendimentos de imóveis” inclui, essencialmente, a renda de imóveis localizados em Portugal. 
 
A rubrica “Outros custos e perdas financeiras” inclui, essencialmente, os custos com garantias bancárias, com a montagem 
de empréstimos e diversas comissões e outros custos debitados por instituições financeiras. 
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4. Resultados por ação 
 
 
A EMPRESA emitiu apenas ações ordinárias, pelo que não existem direitos especiais de dividendo ou voto. 
 
Não se verifica no GRUPO qualquer situação que possa representar uma redução dos resultados por ação com origem em 
opções, “warrants”, obrigações convertíveis ou outros direitos associados a ações ordinárias. 
 
Assim, não existe dissemelhança entre o cálculo do resultado por ação básico e o cálculo do resultado por ação diluído. 
 
Durante os períodos findos em 30 de setembro de 2014 e 2013, não foram emitidas quaisquer ações ordinárias. 
 
Durante o período findo em 30 de setembro de 2014, tal como aprovado na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 27 
de dezembro de 2013, o GRUPO procedeu à alienação da totalidade das suas ações próprias (11.101.379 ações) num processo 
de oferta particular (fora de bolsa) ao preço de 4,65€ por ação. Em consequência da referida alienação, a MOTA-ENGIL SGPS, 
S.A. deixou de deter ações próprias. 
 
Para os períodos findos em 30 de setembro de 2014 e 2013, o apuramento dos resultados por ação pode ser demonstrado 
como se segue: 
 

2014 2013

Resultado l íquido consolidado do período atribuível ao Grupo (I) 49.744                    37.915                       

Número total de ações ordinárias (II) 204.635.695          204.635.695            
Número de ações próprias no final dos 9 Meses (III) -                                11.101.379               

Número médio ponderado de ações próprias (IV) -                                11.101.379               

Número de ações em circulação (II - IV) 204.635.695 193.534.316
Resultado por ação:
básico (I) / (II - IV) 0,243 € 0,196 €
diluído (I) / (II - IV) 0,243 € 0,196 €  
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5. Goodwill 
 
 
A informação relativa ao goodwill, com referência ao período findo em 30 de setembro de 2014 e ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2013, pode ser analisada como se segue: 
 

2013

Goodwill                               Imparidades do 
exercício

Variação de 
perímetro

Goodwill                                      
líquido

Goodwill                                      
líquido

Europa - Engenharia e Construção
Eltor -                                -                                -                                -                                2.792                         
Mota-Engil  Central Europe Polónia 8.767                       -                                -                                8.767                       6.025                         
Mota-Engil  Central Europe Republica Checa 1.141                       -                                -                                1.141                       1.142                         
Outros 1.988                       (201)                         -                                1.787                       1.989                         

11.897                    (201)                         -                                11.696                    11.948                       

Europa - Ambiente e Serviços
Grupo Suma 10.109                    -                                -                                10.109                    10.109                       
Grupo Tertir 100.856                  -                                -                                100.856                  100.856                    
Outros 1.134                       -                                -                                1.134                       1.134                         

112.098                  -                                -                                112.098                  112.098                    

África
Cecot 1.440                       -                                -                                1.440                       1.440                         
Mota-Engil  S.Tomé 143                          -                                -                                143                          143                            
Vista Water 1.841                       -                                -                                1.841                       1.841                         

3.424                       -                                -                                3.424                       3.424                         

América Latina
Empresa Construtora Brasil 6.490                       -                                -                                6.490                       6.141                         

6.490                       -                                -                                6.490                       6.141                         

133.909                  (201)                         -                                133.709                  133.611                    

2014

 
 
Os movimentos ocorridos no goodwill durante os primeiros nove meses findos em 30 de setembro de 2014 e o exercício de 
2013 são como se segue: 
 

% de aquisição 2014 2013

Goodwill no início do período 133.611                  127.032                    

Aumentos no goodwill
Empresa Construtora Brasil 50% -                                6.141                         
Vista Water 7% -                                1.841                         

-                                7.982                         
Perdas de Imparidade
Ekosrodowisko (201)                         -                                  
Grupo Suma -                                (1.197)                        

(201)                         (1.197)                        
Alterações no goodwill por atualização cambial
Empresa Construtora Brasil 350                          -                                  
Outras (51)                           (207)                           

299                          (207)                           

Goodwill no final do período 133.709                  133.611                     
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6. Investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos e associadas 
 
 
Em 30 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, a composição dos valores referentes a investimentos financeiros em 
empreendimentos conjuntos e associadas é como se segue: 
 

2014 2013

Europa Engenharia e Construção
Grupo Obol Invest 23.228                    24.891                       
Outros 198                          202                            

23.425                    25.094                       

Europa Ambiente e Serviços
HEPP 1.562                       1.573                         
Grupo Indaqua 21.104                    25.080                       
Grupo Suma associadas 2.523                       2.702                         
Grupo SLPP 1.734                       1.463                         
Outros 343                          4.323                         

27.267                    35.140                       

África
Outros 873                          772                            

873                          772                            

América Latina
TPE Paita 29.307                    23.689                       
M&R de Occidente (Mexico) 1.211                       -                                  
Mota-Engil  Opway Mexicana (Mex) -                                4.924                         
Outros 1.257                       19                               

31.774                    28.632                       

Grupo Ascendi 69.726                    86.574                       
Grupo Martifer 29.322                    39.770                       
Outros 1.912                       2.187                         

184.299                  218.169                    

 
 

7. Investimentos financeiros disponíveis para venda 
 
Em 30 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, o detalhe dos investimentos financeiros disponíveis para venda é 
como se segue: 
 

2014 2013

Partes de capital (registadas ao custo de aquisição)
Auto - Sueco Angola 2.724                       2.724                         
BAI-Banco Angolano de Investimentos 39.904                    39.904                       
Carbine Tungstene 1.704                       1.704                         
Ecodetra 1.153                       1.153                         
Ersuc 554                          554                            
Tirtife 901                          901                            
Outros 3.762                       2.735                         

50.702                    49.675                       

2014 2013

Títulos e outras aplicações
Outros 10                            95                               

10                            95                                
2014 2013

Adiantamentos e outros investimentos
Estradas do Zambeze 1.200                       -                                  
Mota-Engil  Construction Souh Africa 5.118                       -                                  
Outros 23                            22                               

6.340                       22                               

Investimentos financeiros disponíveis para venda 57.052                    49.792                        
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8. Caixa e seus equivalentes 
 
 
Os montantes relativos à rubrica caixa e seus equivalentes, com referência ao período findo em 30 de setembro de 2014 e ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2013, são como se segue: 
 

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Outras aplicações financeiras 1.742                       11.889                    -                                -                                1.742                       11.889                       
Depósitos bancários e caixa

Depósitos bancários 214.389                  252.526                  74.535                    88.771                    288.925                  341.297                    
Caixa 7.959                       6.546                       -                                -                                7.959                       6.546                         

224.090                  270.961                  74.535                    88.771                    298.626                  359.733                    

(1) Inclui o montante de 53.552 milhares de euros registado em não corrente em dezembro de 2013.

à Vista a prazo (1) Total

 
 
 

9. Endividamento 
 
Os montantes relativos ao endividamento, com referência ao período findo em 30 de setembro de 2014 e ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2013, são como se segue: 
 

Corrente                      
( a 1 ano)

a 2 anos entre 3 e 5 anos a mais de 5 anos Não corrente Total

2014
Empréstimos por obrigações não convertíveis 11.473                    224.721                  232.960                  -                                457.681                  469.154                    
Dívidas a instituições de crédito:

Empréstimos bancários 274.824                  100.029                  98.849                    10.223                    209.102                  483.926                    
Descobertos bancários 90.294                    -                                -                                -                                -                                90.294                       
Contas caucionadas 157.928                  -                                -                                -                                -                                157.928                    

Outros empréstimos obtidos:
Emissões de papel comercial 36.000                    72.340                    222.684                  -                                295.024                  331.024                    
Outros empréstimos 3.997                       4.208                       4.255                       -                                8.464                       12.461                       

574.516                  401.299                  558.748                  10.223                    970.271                  1.544.787                 

2013
Empréstimos por obrigações não convertíveis 10.000                    10.000                    321.508                  -                                331.508                  341.508                    
Dívidas a instituições de crédito:

Empréstimos bancários 211.141                  73.925                    72.311                    9.723                       155.959                  367.100                    
Descobertos bancários 88.240                    -                                -                                -                                88.240                       
Contas caucionadas 244.076                  -                                -                                -                                -                                244.076                    

Outros empréstimos obtidos:
Emissões de papel comercial 27.400                    149.580                  88.518                    15.400                    253.497                  280.897                    
Outros empréstimos 2.987                       1.577                       4.963                       -                                6.540                       9.527                         

583.844                  235.082                  487.299                  25.123                    747.503                  1.331.347                  
 
As emissões de papel comercial, embora tenham o seu vencimento no prazo de um ano, encontram-se abrangidas por 
programas de médio e longo prazo que asseguram a sua renovação automática ao longo do tempo. Nestas circunstâncias, e 
dado que o Conselho de Administração do GRUPO pretende continuar a utilizar as referidas emissões no longo prazo, registou 
tais dívidas no médio e longo prazo. 
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10. Alterações de perímetro 
 
No período findo em 30 de setembro de 2014, não ocorreram alterações ao perímetro materialmente relevantes, pelo que 
não são apresentados os efeitos nas principais rubricas da demonstração da posição financeira e da demonstração dos 
resultados. 
 
Durante os primeiros nove meses de 2014, as alterações ocorridas no perímetro de consolidação foram como se segue: 

 

Empresas consolidadas pela primeira vez 
 

Área de Negócio - Europa Engenharia e Construção

ME Central Europe PPP Road

 
Área de Negócio - África

Ecolife

 
Área de Negócio - América Latina

Concessionária M&R
Autopista Siervo de la Nacion  

 

Constituição de empresas 
 

Empresa - Mãe do Grupo e Atividades Conexas

SMGT Angola SGPS

 
Área de Negócio - Europa Engenharia e Construção

ME Central Europe PPP 3
Grodkowska Project Development 

 
 
Área de Negócio - Europa - Ambiente e Serviços

Porlis
Transitex Chile
SIGAMB

Transitex Itália

 
Área de Negócio - África

ME África Finance BV
ME África GTS BV

 
Área de Negócio - América

Mota-Engil  Col 
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Fusão de empresas, reorganizações societárias e alterações de percentagem de participação 
 

Eltor na Mota-Engil  Central Europe Polónia

ME Project na Mota-Engil  Central Europe Polónia

Área de Negócio - Europa Engenharia e Construção

MECE EIP Energia na Mota-Engil  Central Europe Polónia

 
Área de Negócio - África

Aquisição de 20% da Vista Multi  Services pela Mota-Engil  Angola

 
Área de Negócio - América Latina

ME Brasil  na MEBR

 
Saída de empresas 
 

Zsombor dissolvida em dezembro de 2013

Área de Negócio - Europa - Engenharia e Construção

Steinerova encontra-se em dissolução em 2014

Mil e Sessenta l iquidada em setembro 2014
M-Invest Devonska l iquidada em março 2014

 

SOL-S Internacional foi l iquidada em abril  2014

Área de Negócio - Europa - Ambiente e Serviços

 
Área de Negócio -África

Imolap encontra-se em dissolução em 2014

 
Área de Negócio - América

Hidroelectrica Marañon encontra-se registada como ativo detido para venda  
 

Alteração ao método de consolidação 
 

Alteração do método de consolidação de equivalência patrimonial para o método da integração global  da seguinte empresa da América Latina:

Promotora Inmobiliaria Santa Clara por aquisição de 50%
Mota-Engil-Opway Mexicana por aquisição de 50% 

 
 
11. Dividendos 
 
A Assembleia Geral de acionistas de 30 de abril de 2014 decidiu, de acordo com proposta do Conselho de Administração, 
distribuir um dividendo de 12,35 cêntimos por ação, que foi pago em 30 de maio. 
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APÊNDICE A 

Apêndice A. Empresas consolidadas 
Empresas incluídas na consolidação pelo Método da Consolidação Integral 

As empresas incluídas na consolidação pelo Método da Consolidação Integral, respetivas sedes, proporção do capital detido, 
atividade, data de constituição e data de aquisição das participações financeiras são as seguintes: 

Sede
Percentagem 

efetiva da 
participação

Data de 
constituição

Data de aquisição

Empresa - Mãe do Grupo e Atividades Conexas

100,00

Através da Mota-Engil  SGPS 100,00
Portugal 61,20

Através da Mota-Engil  Indústria e Inovação (Linda-a-Velha) 61,20
Polónia 100,00

Através da Mota-Engil  Serviços Partilhados (Cracóvia) 100,00
Portugal
(Porto)

100,00

Através da Mota-Engil  SGPS 100,00
Portugal

(Linda-a-Velha)
100,00

Através da Mota-Engil  SGPS 100,00
EUA                    100,00

Através da Mota-Engil  Engenharia (Miami) 100,00
Holanda 100,00

Através da Mota-Engil  SGPS (Amesterdão) 100,00
Africa do Sul 

(Joanesburgo)
100,00 -

100,00
Malawi 99,99

Através da Mota-Engil  Minerals Mining Investment B.V. (Lilongwe) 99,99
100,00

Através da Mota-Engil  Minerals Mining Investment B.V. 100,00
100,00

Através da Mota-Engil  SGPS 100,00
Portugal 100,00

Através da Mota-Engil  SGPS (Amarante) 100,00
Portugal 97,17

Através da RTA (Amarante) 96,89
Através da Mota-Engil  Engenharia 0,28

Europa

Engenharia e construção
Portugal 100,00 - dez-00

Através da Mota-Engil  SGPS (Amarante) 100,00
Portugal 100,00 dez-93 -

Através da Mota-Engil  Real Estate Portugal (Porto) 100,00
Portugal 100,00 - set-00

Através da Mota-Engil  Real Estate Portugal (Porto) 100,00
Portugal 100,00 mar-77 out-09

Através da Mota-Engil  Engenharia (Vila Flor) 100,00
Portugal 97,25 - nov-00

Através da Mota-Engil  Engenharia (Cascais) 71,79
Através da Mota-Engil  Real Estate Portugal 25,46

Portugal 100,00 jun-94 -
Através da Mota-Engil  Real Estate Portugal (Porto) 100,00

Portugal 100,00 mar-02 -
Através da Mota-Engil  Real Estate Portugal (Porto) 70,00
Através da Mota–Engil  Engenharia 30,00

Irlanda 70,00 jan-08 -
Através da MEIS (Ball inasloe) 70,00

Espanha 100,00 fev-96 dez-95
Através da Mota-Engil  Engenharia (Alcobendas) 100,00

Portugal 100,00 jul-09 mar-11
Através da Mota-Engil  Engenharia (Porto) 100,00

Portugal 100,00 jan-97 jan-01
Através da Aurimove (Porto) 95,00
Através da Mota-Engil  Real Estate Portugal 5,00

60,00 out-07 -
60,00

dez-00 -

mar-11 -

mai-11 -

out-10 -

mai-00-

dez-02 -

nov-10 -

mar-02 -

dez-12 -

abr-11

Irlanda 
Através da Mota-Engil  Engenharia
Mota-Engil Ireland Construction Limited (“Mota-Engil Irlanda”) Construção civil

MK Contractors, LLC ("MKC") Promoção imobiliária

Calçadas do Douro - Sociedade Imobiliária, Lda. (“Calçadas do Douro”)

Mota-Engil Finance, B.V. ("ME Finance BV")

Grossiman, S.L. ("Grossiman") Fundações especiais

Mercado Urbano - Gestão Imobiliária, S.A. ("Mercado Urbano") Promoção imobiliária

Edipainel – Sociedade Imobiliária, Lda. (“Edipainel”)

RTA - Rio Tâmega, Turismo e Recreio, S.A. ("RTA") Imobiliário e turismo

Glan Agua, Ltd (“Glanagua”) Tratamento de resíduos, exploração e 
gestão de sistemas de água 

Através da Mota-Engil  Minerals Mining Investment B.V.
Mota-Engil Minerals & Mining (Malawi) Limited ("ME Minerals & Mining 
Malawi")

Comércio ou negócio de prospeção, 
exploração e beneficiamento de minerais

Mota-Engil Minerals & Mining (Zimbabwe) (Private) Limited ("ME Minerals 
& Mining Zimbabwe")

Comércio ou negócio de prospeção, 
exploração e beneficiamento de minerais

Mota-Engil Minerals Mining Investment B.V. ("ME Minerals Mining 
Investment BV") Gestão de outras empresas

Prática e comercialização de golfe e 
atividades relacionadas

SGA – Sociedade de Golfe de Amarante, S.A. ("SGA")

Mota-Engil Mining Management (Proprietary) Limited ("ME Mining 
Management")

Designação Atividade

Mota-Engil, SGPS, S.A., Sociedade Aberta ("Mota-Engil SGPS") Gestão de participações financeiras

Largo do Paço – Investimentos Turísticos e Imobiliários, Lda. ("Largo do 
Paço")

Promoção imobiliária

Edifício Mota Viso – Soc. Imobiliária, Lda. (“Mota Viso”) Promoção imobiliária

Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos S.A. ("Capsfil") Extração de saibro, areia e pedra britada

Corgimobil - Empresa Imobiliária das Corgas, Lda. ("Corgimobil")

Assessoria e serviços a empresas

Mota-Engil Indústria e Inovação, SGPS, S.A. ("Mota-Engil Indústria e 
Inovação")

Gestão de participações financeiras

ME 3I, SGPS, S.A. ("ME 3I SGPS") Gestão de participações financeiras

MESP Central Europe Sp. z o. o. ("MESP Central Europe") Serviços administrativos

MESP - Mota Engil , Serviços Partilhados,  Administrativos e de Gestão, S.A. 
("Mota-Engil Serviços Partilhados")

Serviços administrativos

Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. (“Mota-Engil Engenharia”) Execução de obras e compra e venda de 
imóveis

Aurimove – Sociedade Imobiliária, S.A. (“Aurimove”) Promoção imobiliária

Construções, estudos e realizações 
imobiliárias

Promoção imobiliária

Execução de obras

Promoção imobiliária

Motadómus - Sociedade Imobiliária, Lda. ("Motadómus")

dez-09 -

Holanda 
(Amesterdão)

Zimbabwe   
(Harare)

Gestão de recursos humanos na 
mineração

Portugal                                       
(Porto)

- ago-90 -

Portugal
(Amarante)

- out-01

out-11
-
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Sede
Percentagem 

efetiva da 
participação

Data de 
constituição

Data de aquisição

70,00 jan-08 -
70,00

Portugal
100,00

set-01 -

Através da Mota-Engil  Engenharia (Porto) 100,00
Portugal 100,00 - out-01

Através da Mota–Engil  Engenharia (Lisboa) 100,00
Portugal 100,00 out-82 mai-95 / mai-97

Através da Mota-Engil  Engenharia (Matosinhos) 100,00
Portugal 100,00 dez-02 -

Através da Mota-Engil  Engenharia 100,00
Eslováquia 100,00 mai-04 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Bratislava) 100,00
Hungria   100,00 jan-08 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Budapeste) 100,00
Rep. Checa 100,00 - set-07

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Praga) 100,00
Polónia      100,00 out-12 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS  (Cracóvia) 100,00
Rep. Checa 100,00 dez-06 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Praga) 100,00
Polónia     100,00 ago-07 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia 61,50 fev-05 dez-05

Através da MES (Bytom) 61,50
Hungria   100,00 jun-08 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Budapeste) 100,00
Polónia 100,00 mar-13 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia 100,00 out-12 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia 88,00 jan-08 mar-11

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 47,00
Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS 40,00
Através da Mota-Engil  Engenharia 1,00

Rep. Checa 100,00 jun-08 out-09
Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Praga) 99,00

1,00
Polónia      100,00 ago-07 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia      100,00 set-11 -

Através da Kil inskiego (Cracóvia) 99,99
Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 0,01

Polónia      100,00 fev-05 -
Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS  (Cracóvia) 100,00

Polónia      100,00
Através da Mota-Engil  SGPS  (Cracóvia) 100,00

Polónia 61,50 dez-05 -
Através da Suma (Cracóvia) 61,50

Hungria   100,00 dez-00 -
Através da Mota-Engil  Magyarország (Budapeste) 100,00

Rep. Checa 100,00 set-03 -
Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Praga) 100,00

dez-13-

Kilinskiego Property Investment Sp. z.o.o. ("Kilinskiego PI")

Kordylewskiego Project Development Sp. z o.o. ("Kordylewskiego") Promoção imobiliária

Resíduos sólidos urbanos

Promoção imobiliária

M-Invest Bohdalec, A.S., v likvidaci ("M-Invest Bohdalec")

Metroepszolg, Zrt (“Metroepszolg”) Execução de obras públicas

Execução de obras e compra e venda de 
imóveis

Lanval Sp. z o.o. ("Lanval")

Kilinskiego Project Development Sp. z.o.o. (“Kilinskiego”)

Hungária Hotel Kft. ("Hotel Achat Hungria")

Immo Park Warszawa, Sp. z.o.o. ("Immo Park Warszawa")

MES, Mota-Engil Srodowisko, Sp. z.o.o. ("MES")

Jeremiasova Project Development, s.r.o. ("Jeremiasova")

Através da Mota-Engil  Central Europe República Checa

Immo Park, Sp. z.o.o. ("Immo Park") Conceção, construção, gestão e 
exploração de lugares de estacionamento

Promoção imobiliária

Promoção imobiliária

Conceção, construção, gestão e 
exploração de lugares de estacionamento

Devonská Project Development A.S. (“Devonská”) Promoção imobiliária

Dmowskiego Project Development, Sp. z.o.o. ("Dmowskiego") Promoção imobiliária

Bicske Plaza Kft. (“Bicske Plaza”) Promoção imobiliária

Ekosrodowisko Spólka z.o.o. ("Ekosrodowisko") Resíduos sólidos urbanos

Conceção, construção, gestão e 
exploração de lugares de estacionamento

Promoção imobiliária

Immo Park Gdańsk, Sp. z.o.o. ("Immo Park Gdańsk")

Mota-Engil Central Europe, SGPS, S.A. ("Mota-Engil Central Europe SGPS")

Promoção imobiliária

Promoção imobiliária

Designação Atividade

Tratamento de resíduos, exploração e 
gestão de sistemas de água 

Centralna Project Development Sp. z o.o. ("Centralna")

Bohdalecká Project Development s.r.o. ("Bohdalecká")

Promoção imobiliária

Mota-Engil Ireland Services Ltd. (“MEIS”) Irlanda
Através da Mota-Engil  Engenharia

Bergamon, A.S. ("Bergamon")

ME Real Estate - Mota-Engil Real Estate Portugal, S.A. (“Mota-Engil Real 
Estate Portugal”)

Promoção imobiliária

Nortedomus, Sociedade Imobiliária SA. (“Nortedomus”) Promoção imobiliária

Sedengil – Sociedade Imobiliária, S.A. (“Sedengil”) Promoção imobiliária

Gestão de participações financeiras

Promoção imobiliária
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APÊNDICE A 

Sede
Percentagem 

efetiva da 
participação

Data de 
constituição

Data de aquisição

Polónia 100,00 fev-53 mar-99
Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Cracóvia) 93,50
Através da Mota-Engil  Real Estate Management 3,80
Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (ações próprias) 2,70

Rep. Checa
(Praga)

100,00 jan-97 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 100,00
Hungria

(Budapeste)
100,00 fev-08 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 100,00
Roménia

(Bucareste)
100,00 jul-09 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 100,00
Eslováquia 
(Bratislava)

100,00 ago-04 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 100,00
Holanda 100,00 dez-09 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Amsterdão) 100,00
Irlanda
(Dublin)

100,00 dez-09 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS 100,00
Roménia 100,00 - set-07

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Bucareste) 100,00
Hungria 100,00 jan-96 -

Através da Mota-Engil  Engenharia (Budapeste) 100,00
Polónia 100,00 mar-12 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia 100,00 mar-12 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia 100,00 dez/13 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia

(Cracóvia)
100,00 - nov-13

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 100,00
Polónia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Cracóvia)
100,00 abr-14 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 100,00
Polónia

(Cracóvia)
100,00 mar-14 -

Através da Mota-Engil  Central Europe Polónia 100,00
Hungria   100,00 out-05 -

Através da Mota-Engil  Real Estate Hungria (Budapeste) 100,00
Hungria 100,00 jul-05 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Budapeste) 100,00
Polónia

(Cracóvia)
100,00 jun-05 -

Através da Mota–Engil  Central Europe, SGPS 100,00
100,00 out-12 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS 100,00
100,00 out-12 -

Através da Mota–Engil  Central Europe, SGPS 100,00
100,00 nov-05 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS 100,00
Hungria 100,00 ago-11 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Budapeste) 100,00
Hungria 100,00 jan-05 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Budapeste) 100,00
Polónia 100,00 jun-07 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Cracóvia) 100,00
Polónia 100,00 jan-05 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Cracóvia) 100,00
Hungria   100,00 jun-08 -

Através da Mota-Engil  Central Europe, SGPS (Budapeste) 100,00

Promoção imobiliária

Promoção imobiliária

Mota-Engil Brand Management B.V. ("Mota-Engil Brand Management") Gestão de marcas e outra propriedade 
intelectual

Polónia
(Cracóvia)

Execução de obras públicas

Mota-Engil Central Europe PPP 2 Sp. z.o.o ("ME Central Europe PPP 2")

Execução de obras públicas

Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z.o.o ("ME Central Europe PPP 
Road")

Conceção e  construção de habitação 
social

Grodkowska Project Development Sp. z.o.o ("Grodkowska Project 
Development ")

Conceção e  construção de habitação 
social

Mota-Engil, Brands Development Limited ("Mota-Engil Brands 
Development")

Promoção e desenvolvimento de marcas e 
outra propriedade intelectual

Promoção imobiliáriaMota-Engil Investitii AV s.r.l. (“Mota-Engil Investitii”)

Mota-Engil Central Europe PPP 3 Sp. Z.o.o (ME Central Europe PPP 3) Conceção e  construção de habitação 
social

Conceção, construção, gestão e 
exploração de lugares de estacionamento

Mota-Engil Magyarország Zrt. (“Mota-Engil Magyarország”)

Mota-Engil Project 1 Kft. ("ME Project 1")

Conceção e  construção de habitação 
social

Mota-Engil Parking 2 Sp. z.o.o ("ME Parking 2")

Mota-Engil Central Europe PPP Sp. z.o.o ("ME Central Europe PPP")

Mota-Engil Real Estate Hungary Kft ("Mota-Engil Real Estate Hungria")

Mota-Engil Central Europe Romania S.R.L. ("Mota-Engil Central Europe 
Roménia")

Construção de estradas

Mota-Engil Central Europe, S.A. ("Mota-Engil Central Europe Polónia") Execução de obras

Atividade

Construção civil  e obras públicasMota-Engil Central Europe Ceska Republika, AS ("Mota-Engil Central 
Europe República Checa")

Mota-Engil Central Europe Hungary Beruházási és Építoipari Kft. ("ME 
Central Europe Hungria")

Construção civil  e obras públicas

Designação

Mota-Engil Real Estate Management, sp. z.o.o. ("Mota-Engil Real Estate 
Management")

Promoção imobiliária

Promoção imobiliária

Tetenyi Project Development Kft ("Tetenyi")

Soltysowska Project Development Sp. z o.o. ("Soltysowska")

Balice Project Development Sp. z o.o. ("Balice")

Polónia
(Cracóvia)

Wilanow Project Development SP. z.o.o. ("Wilanow")

Promoção imobiliária

Promoção imobiliáriaPolónia
(Cracóvia)

Sikorki Project Development Sp. z o.o. ("Sikorki") Promoção imobiliária

Promoção imobiliária

Promoção imobiliária

Wilenska Project Development Sp. z.o.o. (“Wilenska”)

Száz - Invest Project Development Kft. ("Száz - Invest")

Zöld-Project 2 Kft. ("Zold-Project 2") Execução de obras públicas

Mota-Engil Central Europe Slovenská Republika, AS ("Mota-Engil Central 
Europe Eslováquia")

Execução de obras

Conceção e  construção de habitação 
social
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efetiva da 
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Data de 
constituição

Data de aquisição

Ambiente e Serviços
Portugal
(Porto) 100,00

jun-97 -

Através da Mota-Engil  SGPS 100,00
Cabo Verde 80,75 dez-07 -

(Praia) 50,00
30,75

Portugal
(Torres Novas) 66,67

- jul-07

Através da Vibeiras 66,67

90,00
mai-11 -

Através da Manvia 90,00

90,00 mai-11 -

Através da Manvia 90,00
Portugal 
(Lisboa)

61,50 dez-87 out-06

Através da Suma 61,41
Através da Novaflex 0,05
Através da Suma Esposende 0,05

Portugal 48,19 set-88 fev-00
Através da Enviroil (Sertã) 48,19

Portugal 48,19 nov-97 -
Através da Suma (Torres Novas) 48,19

Portugal 43,37 abr-11 -

Através da Enviroil
(Torres Novas) 43,37

Espanha 34,80 mar-11 -
Através da TCL (Ferrol) 34,80

Portugal
(Lisboa) 31,98

fev-00 dez-07

Através da Novaflex 31,98
Portugal 52,36 nov-83 out-06

Através da TTP (Lisboa) 52,36

70,00 jun-03 set-07

Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços 
70,00

90,00
jul-94 jun-98

Através da Mota–Engil  Ambiente e Serviços 90,00
100,00 jun-10 -

Através da Mota-Engil  SGPS 100,00

100,00
dez-03 -

Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços 100,00
Portugal 100,00 mai-79 out-06

Através da Tertir (Lisboa) 100,00
Portugal 30,85 - dez-07

Através da Novaflex (Lisboa) 20,30
10,55

Portugal 61,50 - dez-07
Através da Suma (Lisboa) 61,50

Portugal
(Porto) 100,00

out-06 -

Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços 74,00
26,00

Portugal 90,00 dez-06 -
Através da Proempar (Felgueiras) 70,00
Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços 10,00
Através da Mota-Engil  Engenharia 10,00

Portugal 61,50 dez-07 -
Através da Novaflex (Vila Real) 61,50

Portugal 61,50 mai-98 dez-07
Através da Novaflex (Setúbal) 61,50

Portugal 30,75 - jun-03
Através da Suma (Leiria) 30,75

Portugal 59,12 ago-01 -
Através da Suma (Lourosa) 59,12

Portugal 38,39 - out-06
Através da Socarpor SGPS (Aveiro) 32,26

6,13
Portugal 43,05 out-08 -

Através da Suma (Ponta Delgada) 43,05

Citrave - Centro Integrado de Tratamento de Resíduos de Aveiro, S.A. 
("Citrave")

Manutenção e exploração de instalações

Mota-Engil II, Gestão, Ambiente, Energia e Concessões de Serviços, S.A. 
("MEAS II")

Prestação de serv., soluções de 
marketing, construção e comerc. de bases 

de dados, gestão e expl.das infra-
estruturas do serviço de correios

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Promoção e gestão de acolhimento 
empresarial tecnológico

CH&P – Combined Heat & Power Anadia, Sociedade Unipessoal, Lda 
("CH&P Anadia")

Reciclagem de óleos, produção de 
eletricidade e comércio por grosso de 

combustíveis e produtos derivados

Manuseamento de carga

Operações portuárias

InvestAmbiente - Recolha de Resíduos e Gestão de Sistemas de 
Saneamento Básico, S.A. ("Investambiente")

Enviroil II – Reciclagem de Óleos Usados, Lda. (“Enviroil II”)

Recolha de resíduos não perigosos

Gestão de projetos

Mota-Engil Energia, S.A. ("Mota-Engil Energia") Produção de eletricidade de origem 
hídrica

Exploração de uma central de cogeração 
destinada à produção de energia elétrica 

e de energia térmica

CH&P – Combined Heat & Power Coja, Unipessoal, Lda ("CH&P Coja") Exploração de uma central de cogeração 
destinada à produção de energia elétrica 

e de energia térmica

Tratamento de resíduos industriais

Proempar - Promoção e Gestão de Parques Empresariais e Tecnológicos, 
S.A. ("Proempar")

Resilei – Tratamento de Resíduos Industriais, S.A. ("Resilei")

Resiges - Gestão de Resíduos Hospitalares, Lda. ("Resiges")

Real Verde - Técnicas de Ambiente, S.A. ("Real Verde")

Gestão de participações financeiras

Portugal                      
(Linda-a-Velha)

Portugal                        
(Linda-a-Velha)

Portugal
(Porto)

AGIR - Ambiente e Gestão Integrada de Resíduos, Lda. ("Agir") Recolha de resíduos sólidos urbanos
Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços
Através da Suma 

Designação Atividade

Mota-Engil, Ambiente e Serviços, SGPS, S.A. (“Mota-Engil Ambiente e 
Serviços”)

Sealine - Navegação e Afretamentos, Lda  ("Sealine")

Promoção, gestão e exploração de 
parques empresariais tecnológicos e 

industriais 

Tratamento e eliminação de resíduos não 
perigosos

Áreagolfe - Gestão, Construção e Manutenção de Campos de Golfe, S.A. 
("Áreagolfe")

Comércio e recolha de óleos usados

Gestão de participações financeiras

Exploração de terminais portuários

Recolha de outros resíduos não perigosos

Enviroil SGPS, Lda. (“Enviroil”)

FCT - Ferrol Container Terminals S.L.U ("Ferrol")

Manvia - Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A. 
("Manvia")

Liscont - Operadores de Contentores, S.A. ("Liscont")

Nova Beira - Gestão de Resíduos, S.A. ("Nova Beira")

Lokemark - Soluções de Marketing, S.A. ("Lokemark")

Novaflex - Técnicas do Ambiente, S.A. ("Novaflex")

Multiterminal - Soc. de Estiva e Tráfego, S.A. ("Multiterminal")

Através da Investambiente

Correia & Correia, Lda. (“Correia & Correia”)

Através da Socarpor Aveiro
SIGA - Serviço Integrado de Gestão Ambiental, S.A. ("Siga")

Através da Mota-Engil  Engenharia
PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, S.A. ("PTT")

Rima – Resíduos Industriais e Meio Ambiente, S.A. (“Rima”)

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Agentes de navegação

Recolha de resíduos perigosos

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Portugal                     
(Linda-a-Velha)

Portugal                  
(Setúbal)

Portugal                
(Linda-a-Velha)

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Gestão, construção e manutenção de 
campos de golfe
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efetiva da 
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Portugal 40.85 - out/06
Através da Socarpor SGPS (Aveiro) 28.47
Através da TTP 6.31
Através da Socarpor Aveiro (ações próprias) 6.07

Portugal 
(Matosinhos) 37.96

- out/06

Através da TTP e acções próprias 37.96
Portugal 63.13 - out/06

Através da TTP (Lisboa) 63.13
Portugal 48.19 jul/08 -

Através da Correia & Correia (Sertã) 48.19
61.44

Através da Novaflex 61.44
Moçambique 50.00 fev/94 fev/94

Através da Tertir (Maputo) 50.00
Portugal 61.50 jul/00 -

Através da Suma (Murça) 61.50
Portugal

(Esposende) 61.50
dez/99 -

Através da Suma 61.50
Portugal

(Matosinhos) 61.50
dez/00 -

Através da Suma 61.50
Portugal 61.50 nov/08 -

Através da Suma (Porto) 61.50
Portugal 61.50 jun/94 -

Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços (Lisboa) 61.50
Portugal 100.00 set/06 -

Através da ME Logística (Linda-a-Velha) 70.00
30.00

Portugal 34.80 jan/96 -
Através da TTP (Matosinhos) 18.69
Através da TCL (acções próprias) 1.78

14.33
Portugal 37.29 nov/12 -

Através da Suma (Porto) 36.29
1.00

Portugal 100.00 abr/13 -
Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços (Porto) 100.00

Portugal 100.00 out/07 -
Através da Tertir (Linda-a-Velha) 68.89
Através da Multiterminal 31.11

Portugal 100.00 - out/06
Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços (Matosinhos) 64.67
Através da ME Logística 35.33

Portugal 63.13 jun/13 -
Através da ME Logística (Linda-a-Velha) 63.13

Portugal 52.74 set/13 -
Através da Liscont (Lisboa) 28.80
Através da Sotagus 18.94
Através da Multiterminal 5.00

Brasil 85.00 mai/10 -
Através da Transitex Espanha (São Paulo) 84.41

0.60
Colômbia 85.00 dez/11 jan/12

Através da Transitex Espanha (Bogotá) 85.00
Moçambique 85.00 nov/08 -

Através da Transitex Portugal 80.75
Através da Transitex Espanha 4.25

México 85.00 fev/09 -
Através da Transitex Espanha 85.00
Através da Transitex Portugal 0.002

Portugal 85.00 mai/08 -
Através da Transitex Espanha (Lisboa) 85.00

Espanha 85.00 nov/02 -
Através da Tertir SGPS (Badajoz) 85.00

fev/14

Transitex Colombia, S.A.S.("Transitex Colombia")

Recolha de resíduos perigosos

Transitex - Trânsitos de Extremadura, S.L. ("Transitex Espanha")

STM - Sociedade de Terminais de Moçambique, Lda ("STM")

Operações portuárias

Gestão de participações financeiras

SIGAMB - Sistemas de GesT. Ambiental (Angola) ("SIGAMB")

SRI - Gestão de Resíduos, Lda (“SRI”)

Transportes ferroviários de mercadorias

Transitex México, S.A. de C.V. ("Transitex México") Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Suma (Matosinhos) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. ("Suma 
Matosinhos")

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Takargo-Trasporte de Mercadorias, S.A. (“Takargo”)

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Suma (Porto) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. (“Suma Porto”)

Através da Mota-Engil  Engenharia

Construção e exploração de aterro 
sanitário

Mota-Engil Logística, SGPS, S.A.  ("ME Logística") Gestão de participações financeiras

Tertir - Terminais Portuários, SGPS, S.A. ("TTP") Gestão de participações financeiras

Tertir - Concessões Portuárias, SGPS, S.A. ("Tertir SGPS")

Transitex - Trânsitos de Extremadura, S.A. ("Transitex Portugal")

Exploração de terminais portuários

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

TCL - Terminal de Contentores de Leixões, S.A. ("TCL")

Através da Socarpor SGPS 

Porlis - Empresa de Trabalho Portuário, Lda (Porlis) Cedência temporária de trabalhadores 
para o exercício de tarefas portuárias de 

movimentação de cargas.

(Maputo)

Sotagus - Terminal de Contentores de Santa Apolónia, S.A. ("Sotagus")

Socarpor - Soc. Cargas Port. (Aveiro), S.A. ("Socarpor Aveiro")

Transitex Moçambique, Lda ("Transitex Moçambique")

Manuseamento de carga

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Gestão de participações financeiras

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Através da Mota-Engil  Engenharia

Tertir - Terminais de Portugal, S.A. ("Tertir")

Suma (Esposende) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Lda. (“Suma 
Esposende”)

Através da Transitex Portugal

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Operações portuárias

Suma (Douro) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Lda. (“Suma Douro”)

Estudos técnicos, consultoria e formação 
na área ambiental

Angola   (Luanda)

Transitex do Brasil Serviços de Logística, Ltda. ("Transitex Brasil")

Designação

TCR – Tratamento Complementar de Resíduos, S.A.  ("TCR")

Socarpor - Soc. Gestora de Participações Sociais (Douro/ Leixões), S.A. 
("Socarpor SGPS")

Atividade

Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. (“Suma”)

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

(Cidade do 
México)

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Serviços portuários
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Itália                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    85,00 mar-14 -
Através da Transitex Espanha (Milão) 85,00

África do Sul 85,00 jan-12 -
Através da Transitex Portugal (Isando) 85,00

Peru 46,75 jan-12 -
Através da Transitex Espanha (Callao) 29,84
Através da Transitex Brasil 16,92

85,00
Através da Transitex Brasil 85,00

Portugal 99,62 out-02 -
Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços (Porto) 99,00

0,62
Portugal 48,19 abr-91 set-08

Através da Enviroil (Loures) 48,19
Portugal 66,67 jul-88 out-98

Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços (Torres Novas) 66,67
Angola 43,34 set-08 -

Através da Vibeiras (Luanda) 33,34
10,00

África

Portugal 100,00 ago-12 -
Através da Mota-Engil  SGPS (Porto) 100,00

Holanda 100,00 out-12 -
Através da Mota-Engil  SGPS (Amesterdão) 100,00

Portugal 100,00 mai-10 -
Através da MEEC África (Porto) 100,00

Holanda 100,00
Através da Mota-Engil  África N.V. (Amesterdão) 100,00

Holanda 100,00
Através da Mota-Engil  África N.V. (Amesterdão) 100,00

Portugal
(Funchal)

100,00 set-97 dez-98

Através da Mota-Engil  África 100,00
Angola 48,28 dez-10 dez 13

(Luanda) 48,28
Moçambique 100,00 set-98 abr-11

Através da MEEC África (Maputo) 100,00
África do Sul 100,00 dez-76 -

Através da Mota Internacional (Joanesburgo) 100,00
Moçambique 100,00 ago-62 mar-99

Através da ME Maurícias (Maputo) 100,00
Moçambique 58,45

Através da Mota-Internacional (Maputo) 40,00
Através da Suma 18,45

Moçambique 
(Maputo)

100,00 jul-94 -

Através da MEEC África 50,00
Através da Indimo 50,00

Angola 35,70 - nov-10
Através da Mota-Engil  Angola (Luanda) 35,70

Angola 51,00 mai-10 -
Através da Mota Internacional (Luanda) 51,00

Moçambique 100,00 - out-04
Através da Cecot (Maputo) 50,00

50,00
Malawi 100,00 nov-10 -

(Lilongwe) 88,00
Através da ME Malawi 12,00

Malawi 100,00 nov-10 -
(Lilongwe) 88,00

Através da ME Malawi 12,00
Angola 48,45 fev-08 dez-11

Através da Mota-Engil  Angola (Benguela) 48,45
Maurícias 100,00 mai-10 -

Através da MEEC África (Ebene) 100,00
Malawi 99,99 jul-11 -

Através da MEEC África (Lilongwe) 99,99
Malawi 99,00 mar-11 -

Através da Mota-Engil  Africa (Lilongwe) 99,00
S. Tomé e Príncipe 100,00 dez-04 -

Através da Mota Internacional (S. Tomé) 95,00
5,00

mai-14

abr-14 -

Mota-Engil África, SGPS, S.A. ("Mota-Engil África")

Chile         
(Santiago)

Gestão de administração das sociedades

Mota-Engil África Global Technical Services B.V. ("ME África GTS BV")

Transitex Transitos Extremadura Chile ("Transitex Chile")

Mota-Engil Engenharia e Construção África, S.A. ("MEEC África")

Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A. (“Vibeiras”)

Através da Suma

Atividades de plantação e manutenção de 
jardins

Transitex Peru SAC ("Transitex Peru")

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Atividade

Através da MEEC África

Emocil – Empresa Moçambicana de Construção e Promoção Imobiliária, Lda. 
("Emocil")

Mota-Engil Angola, S.A. ("Mota-Engil Angola")

Através da MEEC África

Martinox, SA ("Martinox")

Indimo, Lda. ("Indimo")

Mota-Engil S.Tomé e Principe, Lda. ("Mota-Engil S.Tomé")

Mota-Engil (Malawi) Limited ("ME Malawi")

Cecot - Centro de Estudos e Consultas Técnicas, Lda. ("Cecot")

Fatra - Fábrica de Trefilaria de Angola, S.A. ("Fatra")

Ecolife, S.A. ("Ecolife")

Gestão de administração das sociedades

Comercial

Exploração mercado água

Mota & Companhia Maurícias, Lda. ("ME Maurícias")

Malawi Shipping Company Limited ("Malawi Shipping Company")

Fibreglass Sundlete (Moç), Lda. ("Fibreglass")

Através da MEEC África

Mota-Engil África Finance B.V. ("ME África Finance BV")

VBT - Projectos e Obras de Arquitectura Paisagística, Lda (“VBT”)

Através da Mota-Engil  Ambiente e Serviços

Mota-Engil África, N.V. ("ME África NV")

Transitex Itália S.R.L ("Transitex Itália") Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Recolha de resíduos não perigososTriu - Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.A. ("Triu")

Transitex Global Logistics Operations ("Transitex África do Sul")

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Execução de obras

Através Vista Water

Gestão de administração das sociedades

Gestão de participações financeiras

Mota Internacional – Comércio e Consultadoria Económica, Lda.  (“Mota 
Internacional”)

Através da MEEC África

Mota-Engil Investments (Malawi) Limited ("ME Investments Malawi")

Akwangola, S.A. ("Akwangola")

Cosamo (Proprietary) Limited ("Cosamo")

Malawi Ports Company Limited ("Malawi Ports Company")

Designação

Tratofoz - Sociedade de Tratamento de Resíduos, S.A. ("Tratofoz")

Atividades de organização do transporte, 
por terra, mar ou ar

Fabricação de produtos derivados de 
ferro

Comercial

dez-13 -

Empreiteiro de obras públicas e/ou 
construção civil

Promoção imobiliária

Projetos e fiscalização em construção 
civil

Comércio e gestão de participações 
internacionais

mai-14 -

Atividades de plantação e manutenção de 
jardins

Construção de aço inox

Construção civil

Promoção imobiliária

Transportes marítimos 

Construção civil  e obras públicas e 
privadas

Empreiteiro de obras públicas e/ou 
construção civil

Empreiteiro de obras públicas e/ou 
construção civil

Transportes marítimos 
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APÊNDICE A 

Sede
Percentagem 

efetiva da 
participação

Data de 
constituição

Data de aquisição

Angola 51,00 set-07 -
Através da Mota-Engil  Angola (Luanda) 51,00

Angola 45,90 dez-93 -
(Luanda) 45,90

Cabo Verde 100,00 abr-07 -
Através da MEEC África 96,00

4,00
Angola 51,00 jan-08 -

Através da Mota-Engil  Angola (Luanda) 51,00
Angola 100,00 nov-94 -

Através da Mota Internacional (Luanda) 100,00
Angola

(Luanda) 40,80
- set-07

Através da Mota-Engil  Angola 40,80
Vista Energy Environment & Services, S.A. ("Vista SA") Angola 51,00 jul-08 dez-13

(Luanda) 51,00
Angola 56,15 dez-09 -

(Luanda) 5,10
20,91
30,14

Vista Multi Services, Lda ("Vista Multi Services") Angola 51,00 mai-09 dez-13
(Luanda) 40,80

10,20
Angola 48,32 mai-09 dez-13

(Luanda) 6,38
21,68
20,27

América Latina

Holanda 100,00 nov-98 -
Através da Mota-Engil  SGPS (Amesterdão) 100,00

México 70,00 jul-12
Através da Mota-Engil  Mexico (Xalapa) 70,00

Brasil 50,00 nov-12 -
Através da Mota-Engil  Brasil  Participações, Ltda (Belo Horizonte) 50,00

Peru 100,00
Através da Mota-Engil  Peru 99,90
Através da Mota-Engil  Engenharia 0,10

Brasil 100,00 mar-11 -
(São Paulo) 57,69

Através da Mota-Engil  Peru 42,31
100,00 fev-11 -

Através da Mota-Engil  Peru 100,00
100,00

Através da Mota-Engil  Engenharia 99,00
Através da Mota-Engil  Peru 1,00

Peru 100,00 mai-11
Através da Mota-Engil  Peru (Lima) 99,98
Através da Mota-Engil  Engenharia 0,02

México 100,00 jan-10 -
Através da Mota-Engil  Engenharia 99,98
Através da Mota Internacional 0,02

100,00 jan-10

Através da Mota-Engil  Engenharia 100,00

Peru 100,00 set-86 jun-98
(Lima) 99,90

0,10
Peru 100,00 out-11

Através da Mota-Engil  Peru (Lima) 99,90
Através da Mota-Engil  Engenharia e Construção 0,10

Peru 100,00 abr-00
Através da Mota- Engil  Energia Peru (Lima) 99,98
Através da Mota- Engil  Peru 0,02

100,00 - -
Através da Tertir 80,00

20,00
Brasil

(São Paulo)
100,00 mar-11 -

99,00
1,00

100,00
Através da Mota- Engil  Peru 100,00

Através da Mota-Engil  Angola
Através da Vista SA

Através da Vista SA
Serviços urbanos

Mota-Engil Col, S.A.S ("Mota-Engil Col")

       Através MEBR Engenharia, Consultoria e Participações, Ltda. 

México              
(Cidade do 

México)

Outras atividades empresarias

Gestão de participações financeiras

Através da Mota-Engil  Engenharia

Mota-Engil Energia Peru S.A. ("Mota-Engil Energia Peru") Outras atividades empresarias

Colômbia           
(Bogotá)

Novicer-Cerâmicas de Angola, Lda. ("Novicer")

Através da Mota-Engil  Latin America BV

Rentaco Peru ("Rentaco Peru") Geração e distribuição de energia elétrica

Construção civil  e obras públicas

Através da Mota-Engil  Angola
Gestão de participações financeiras

Vista Water, Lda. ("Vista Water") Exploração mercado água

Através da Indaqua

Através da Suma

Através da Mota-Engil  Angola
Através da Vista SA

Construção civil  e obras públicas

Construcciones dos Puertos SA de CV ("Construcciones dos Puertos")

Vista Waste Management, Lda ("Vista Waste")

Através da Mota-Engil  Peru
Tracevia do Brasil -Sistemas de Telemática Rodoviaria Ltda. ("Tracevia 
Brasil")

Exploração de terminaisTertir Peru, S.A. ("Tertir Peru")

Promotora Inmobiliaria Santa Clara S.A. ("Santa Clara") Prestação de serviços de promoção 
imobiliária 

Conceção, instalação, desenvolvimento e 
manutenção de ITS

       Através de ME Brasil  Participações

Peru                 
(Lima)

Peru                      
(Lima)

Sonauta - Sociedade de Navegação, Lda. (“Sonauta”)

Tracevia Angola - Sinalização, Segurança e Gestão de Tráfego, Lda. 
("Tracevia Angola")

Penta - Engenharia e Construção, Lda. ("Penta")

Através da Mota Internacional
Rentaco Angola - Equipamentos e Transportes, Lda. ("Rentaco Angola")

Através da Mota-Engil  Angola

Designação

Prefal – Préfabricados de Luanda, Lda. (“Prefal”)

Através da Mota-Engil  Angola

Mota-Engil-Opway Mexicana, S.A. De C.V. ("Mota-Engil-Opway Mexicana")

Tarucani Generating Company S.A. ("Tarucani") Geração e distribuição de energia elétrica

Mota-Engil México, S.A. de C.V. ("Mota-Engil México")
(Cidade do 

México)

Mota-Engil Colômbia, S.A.S ("Mota-Engil Colômbia") Construção civil  e obras públicas

Mota-Engil Latin America BV ("ME Latin America") Gestão de participações financeiras

Através da Mota-Engil  Latin America BV

Empresa Construtora Brasil, SA ("Empresa Construtora Brasil")

Mota-Engil Peru Ambiente e Serviços, S.A. (“MEAS Peru”)

MEBR Engenharia, Consultoria e Participações, Ltda. ("MEBR")

Mota-Engil Peru, S.A. (“Mota-Engil Peru”)

Construção civil  e obras públicas

Construção civil  e obras públicas

-fev-13

Atividade

Fabrico de materiais pré-esforçados

Sinalização rodoviária

Construção civil  e obras públicas e 
privadas

Recolha de resíduos

Transportes marítimos c/exclusão dos 
costeiros

Aluguer de equipamentos de construção

Fabrico e comércio de materiais de barro

Construção civil  e obras públicas

Construção civil  e obras públicas

mai-12

Colômbia             
(Bogotá)

-
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APÊNDICE A 

Sede
Percentagem 

efetiva da 
participação

Data de 
constituição

Data de aquisição

100,00 -
Através da Mota- Engil  Peru 100,00

100,00 -
Através da Mota- Engil  Peru 100,00

100,00 -
Através da Mota- Engil  Peru 100,00

100,00 -
Através da Mota- Engil  Peru 100,00

100,00 -
Através da Mota- Engil  Peru 100,00

100,00 -
Através da Mota- Engil  Peru 100,00

Peru                      
(Lima)

Consórcio Fanning ("Consorcio Fanning") 

Construção de departamentos 

Construção de departamentos 

Designação Atividade

Peru                      
(Lima)

Consórcio Mota-Engil Ojeda & Iju Paracas ("Consorcio ME Ojeda & Iju") 

Consórcio Porta ("Consorcio Porta") 

Construção de departamentos 

Construção de departamentos 

Peru                      
(Lima)
Peru                      

(Lima)
Peru                      

(Lima)
Peru                      

(Lima)

Construção de departamentos 

Consórcio Los Faisanes ("Consórcio Los Faisanes") 

Consórcio Los Castãnos ("Consórcio Los Castãnos") 

dez-11

dez-11

dez-11

dez-11

Consórcio La Ponciana ("Consorcio La Ponciana") Construção de departamentos 

dez-11

dez-11
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APÊNDICE A 

 

Empresas registadas pelo Método da Equivalência Patrimonial 

As empresas do GRUPO e associadas incluídas na consolidação pela aplicação do Método da Equivalência Patrimonial, suas 
respetivas sedes e proporção do capital detido em 30 de setembro de 2014, são as seguintes: 

Sede
Percentagem 

efetiva da 
participação

Empresa-Mãe do Grupo e atividades conexas
Portugal 29,99

SMGT Angola, SGPS, SA ("SMGT") Portugal 29,99
Peru 29,99

Europa - Engenharia e Construção
Portugal 51,00
Hungria 32,18
Hungria 32,18
Hungria 32,18
Hungria 32,18
Hungria 32,18
Hungria 32,18

Eslováquia                   50,00
Hungria 32,18
Hungria 32,50
Hungria 32,18
Hungria 32,18

Europa - Ambiente e Serviços
Portugal 45,06
Portugal 22,08
Portugal 30,14
Portugal   42,50
Portugal 18,45
Portugal 15,07
Portugal 40,00
Portugal 50,00
Portugal 50,00
Espanha 50,00
Portugal 45,06
Portugal 45,06
Portugal 45,16
Portugal 44,93
Portugal 45,06
Portugal 45,06
Portugal 45,02
Portugal 30,00
Portugal 45,00
Portugal 18,94
Portugal  31,56
Portugal   31,56
Portugal 15,78

África

Automatriz, SA ("Automatriz") Angola 45,00
Angola 25,50

América Latina

Concessionária M&R de Occidente SAPI de CV ("Concessionária M&R") México 20,00
Eco Innovacion Ambiental SAPI de CV ("Eco Innovacion") México 25,00
Gestion e Innovacion en Servicios Ambientales SA de CV ("GISA") México 50,00
Autopista Urbana Siervo de la Nacion("Autopista Siervo de la Nacion") México 33,40

Peru 50,00

Grupo Ascendi Portugal 60,00

Grupo Martifer Portugal 37,50

Nádor Öböl Kft. ("Nádor Obol") - Grupo Obol Invest

HL - Sociedade Gestora do Edifício, S.A. ("HL - Sociedade Gestora do Edifício")

Ibercargo Rail, S.A. ("Ibercargo")
Indaqua – Indústria e Gestão de Águas, S.A. (“Indaqua”) - Grupo Indaqua
Indaqua Fafe – Gestão de Águas de Fafe, S.A. (“Indaqua Fafe”) - Grupo Indaqua

Öböl XI Kft. ("Obol XI") - Grupo Obol Invest
Sampaio Kft. ("Sampaio") - Grupo Obol Invest

Aqualevel - Gestão de Sistemas de informação, Soc. Unipessoal, Lda. (“Aqualevel”) - Grupo Indaqua

SLPP - Serviços Logísticos de Portos Portugueses, S.A. ("SLPP") - Grupo SLPP

Citrup – Centro Integrado de Resíduos, Lda. (“Citrup”)
Ecolezíria - Empresa Intermunicipal para Tratamento de Resíduos Sólidos, E. I. M. ("Ecolezíria")
Haçor, Conc. Edifício do Hospital da Ilha Terceira, SA ("Haçor")

Terminais Portuários Euroandinos Paita, S.A. ("TPE Paita")

Indaqua Feira - Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, S.A. - (“Indaqua Feira”) - Grupo Indaqua
Indaqua Matosinhos - Gestão de Águas de Matosinhos, S.A. (“Indaqua Matosinhos”) - Grupo Indaqua

Indaqua Santo Tirso/ Trofa – Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, S.A. (“Indaqua Sto. Tirso/ Trofa”) - Grupo Indaqua
Indaqua Vila do Conde - Gestão de Águas de Vila do Conde, S.A. (“Indaqua V. Conde”) - Grupo Indaqua

Icer – Indústria de Cerâmica, Lda. (“Icer”)  

Manvia II Condutas, Lda. ("Manvia II Condutas")

Tersado - Terminais Portuários do Sado, S.A. ("Tersado")

Operestiva - Empresa de Trabalho Portuário de Setúbal, Lda. ("Operestiva") - Grupo SLPP

Logz - Atlantic Hub, S.A. ("Logz")

HEPP - Hidroenergia de Penacova e Poiares, Lda. ("HEPP")

Sadoport - Terminal Marítimo do Sado, S.A. ("Sadoport") - Grupo SLPP

Nortenha Angola, SGPS, S.A. ("Nortenha")

Sangobiar Perú, S.A. ("Sangobiar")

Indaqua Oliveira de Azeméis - Gestão de Águas de Oliveira de Azeméis, S.A. (“Indaqua Oliveira de Azeméis”) - Grupo Indaqua

Designação

Turalgo-Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística do Algarve, S.A. (“Turalgo”)

Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM. (“Ambilital”)
Chinalog - Serviços Logísticos e Consultadoria, Lda. ("Chinalog")

Águas de S. João, E.M., S.A. ("Águas de S. João") - Grupo Indaqua

Bay Tower Kft. ("Bay Tower") - Grupo Obol Invest
Bay Wellness Kft. ("Bay Wellness") - Grupo Obol Invest
Engber Kft. ("Engber") - Grupo Obol Invest

Bay 6.3 Kft. ("Bay 6.3") - Grupo Obol Invest
Bay Office Kft. ("Bay Office") - Grupo Obol Invest
Bay Park Kft. ("Bay Park") - Grupo Obol Invest

M-Invest Slovakia Mierova , s.r.o. ("Mierova")

Öböl Invest Kft. ("Obol Invest") - Grupo Obol Invest
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