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Acordo de parceria estratégica e investimento
A Mota-Engil encontra-se na fase final das negociações de um acordo de parceria estratégica e investimento com um dos maiores grupos de
infraestruturas do mundo (top 5), com uma atividade significativa a nível mundial, visando que este Novo Parceiro se torne um acionista relevante e um
parceiro de longo prazo da Mota-Engil.

No âmbito do Acordo em perspetiva, a MGP, acionista dominante da Mota-Engil, aceitou vender uma participação relevante no capital social da
sociedade a um preço que reflete uma valorização que está muito acima do preço atual de mercado.

Também nos termos do Acordo, se concluído com sucesso — o que se espera que ocorra em breve — e assumindo que as autorizações do regulador e
várias outras condições precedentes serão cumpridas, o Novo Parceiro:

• Estabelecerá um acordo de parceria e investimento com a Mota-Engil para desenvolver em conjunto oportunidades comerciais;

• Comprometer-se-á a subscrever uma participação relevante num aumento de capital social de até 100 milhões de novas ações que será
submetido brevemente a deliberação em Assembleia Geral.

Após este aumento do capital social:

• Será imputável à MGP uma participação de cerca de 40% do capital social da Mota-Engil, sinal de total empenho e alinhamento com a sua
posição histórica no Grupo;

• O novo acionista atingirá uma participação ligeiramente superior a 30%.

Esta nova estrutura acionista e o quadro desta parceria, que se baseia na avaliação do Grupo de cerca de €750 M, irá reforçar as capacidades
financeiras, técnicas e comerciais do Grupo Mota-Engil, a fim de aumentar as suas atividades em todos os mercados e abrir novas oportunidades para
novos desenvolvimentos.

A Mota-Engil, enquanto grupo multinacional de infraestruturas líder, reforçará assim o seu compromisso, com base nos seus 75 anos de cultura e
valores corporativos, para com os seus clientes, colaboradores, comunidades, ambiente e todos os outros stakeholders.
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€5,5 mM
(recorde)

Carteira de Encomendas

€ 1.157 M
(-14% YoY)

Volume de Negócios

€ 144 M
(margem 12%)

EBITDA

Europa

África

América 
Latina

€ 1.248 M
(Dívida líquida / EBITDA 3,4x)

Dívida líquida

€ 94 M
(-13M YoY) 

Investimento

Destaques

Resultado Líquido

-€ 5 M

194

144

1S19 1S20
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Margem EBITDA de 12%

1 A rubrica “Posição monetária líquida” reflete parcialmente a contabilização, 
como economia hiperinflacionária (IAS 29), do Zimbabué no 1S20

 Margem EBITDA de 12% 
com os negócios de     
não-construção a 
representarem 45% do 
total do EBITDA

 Resultado financeiro
influenciado
positivamente por ganhos
cambiais

 A Covid-19 provocou um 
impacto negativo estimado
de €280 M em Volume de 
negócios e de €45 M em
EBITDA, afetando
principalmente os mercados
emergentes

 Imposto influenciado pelo
RAI inferior e por alguns
benefícios fiscais ao
investimento

 Volume de negócios de 
€1.157 M, com os negócios
de não-construção a 
representarem 26% do 
total

 Resultado líquido
negativo em €5 M, com os
interesses que não
controlam a serem
gerados, essencialmente, 
por Angola e pelo México

Demonstração de 
resultados (€ M)
Volume de negócios
EBITDA 144 194 (26%)
   Margem 12% 14%  (2 p.p.)
Resultado operacional 33 91 (64%)
   Margem 3% 7%  (4 p.p.)
Resultado financeiro (39) (52) 26%
Associadas 3 1 145%
Posição monetária líquida1 7 - s.s.
RAI 5 40 (88%)
Resultado líquido 10 26 (61%)
Atribuível a:
Interesses que não 
controlam 15 17 (13%)
Grupo (5) 8 s.s.

1 157 1 344 (14%)

1S20 YoY1S19

 Resultado operacional
impactado pela 
constituição de provisões
e perdas de imparidade
no valor de €16 M 
maioritariamente
relacionadas com a 
Covid-19
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Europa resiliente apesar
do contexto de Covid-19

 A margem EBITDA em
África atingiu os 18% com 
um contributo resiliente
dos principais mercados

 O Volume de negócios em
África caiu 15% YoY para 
€385 M, dado que a Covid-19 
provocou uma diminuição do 
ritmo de produção, bem como
paragens em alguns
mercados, nomeadamente
em Angola, no Uganda e em
Moçambique

 A margem EBITDA na
América Latina atingiu os
9%, fruto do impacto da 
Covid-19 no negócio de 
E&C

 O Volume de negócios na
América Latina foi o mais
influenciado pela Covid-19 
(nomeadamente no Peru e no 
México), fruto das medidas de 
confinamento decretadas

 A evolução positiva do Volume 
de negócios na Europa reflete
uma forte atividade no negócio
de E&C e uma evolução
positiva no negócio de A&S, 
que permitiram compensar o 
desempenho negativo das 
outras regiões (onde o 
impacto da Covid-19 foi maior)

 O EBITDA na Europa 
cresceu 16% YoY, com 
margens mais elevadas
quer no negócio de E&C 
quer no negócio de A&S

Demonstração de 
resultados (€ M)
Volume de negócios
Europa 455 407 12%
África 385 453 (15%)
América Latina 305 457 (33%)
Outros, elim. e intrag. 11 28 (60%)
EBITDA 144 194 (26%)
   Margem 12% 14%  (2 p.p.)
Europa 48 41 16%
   Margem 10% 10% 0 p.p.
África 69 91 (24%)
   Margem 18% 20%  (2 p.p.)
América Latina 27 59 (55%)
   Margem 9% 13%  (4 p.p.)
Outros, elim. e intrag. - 3 s.s.

1 157 1 344 (14%)

1S20 YoY1S19
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42%

11%

17%

16%

14%
47%

21%

32%

Grandes projetos que potenciam a criação de valor
Evolução da Carteira Total (€ M)

África

Mineração

América 
Latina

EuropaEstradas,  
Infraestruturas
e Outros

Construção 
CIvil

Oil &
Gas 
e
Energia

Carteira por regiãoCarteira de E&C por segmento

€5,5 mM€4,7 mM

 Nível record de Carteira: €5.491 M (representando a E&C 86% do total) com um rácio Carteira / Volume de negócios E&C1 de 2,3
 Não houve cancelamento de projetos na sequência da Covid-19
 Maiores contratos adjudicados no 1S20 (>€200 M):

- México – Primeiro troço do Tren Maya (Mota-Engil Mexico: 58% de participação)
- Moçambique – Construção de uma ponte de cais e de uma plataforma de descarga para o projeto GNL Moçambique (Mota-Engil: 50% de
participação)
- Polónia – Via Rápida S1 Kosztowy – Bielsko-Biała - Secção II (Mota-Engil: 50% de participação)
- Angola - Construção de infraestruturas para recolha, tratamento e distribuição de água (Mota-Engil Angola: 40% de participação)
- Colômbia – Construção de uma Barragem (Talasa) (Mota-Engil: 100% de participação)

5.138

5.465
5.365 5.491

4.305

4.777
4.598

4.731

2017 2018 2019 Jun.20

  Carteira Total

  Carteira E&C

Ferrovia

1Volume de negócios dos últimos 12 meses.
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Principais projetos de E&C em
carteira em 30 de junho1

1Seleção de projetos de E&C acima de €100 M.

Projeto
Tren Maya > 250 México Infra. Ferroviárias 2022

Mina da Vale em Moatize > 250 Moçambique Mineração 2022

Via rápida urbana Gran Canal > 250 México Estradas 2020

BR-381 duplicação de via rápida (secção 3.1 e secção 7) > 250 Brasil Estradas 2021

Requalificação da base naval do Soyo > 250 Angola Portos 2022

Barragem "Las Bambas" (fase 4 em execução) > 250 Peru Energia 2021

Infraestrutura Hidroelétrica Talasa [200;250[ Colômbia Energia 2024

Mandiana - Mina de ouro [150;200[ Guiné Conacri Mineração 2027

Siguiri - Mina de ouro [150;200[ Guiné Conacri Mineração 2022

Barragem Calacuve [150;200[ Angola Energia 2023

Barragem Calueque - sistema de elevação, irrigação de perímetro e central de geração híbrida [100;150[ Angola Energia 2023

Hospital Geral de Cabinda [100;150[ Angola Construção Civil 2021

Kampala Northern Bypass - Aumento de capacidade [100;150[ Uganda Estradas 2021

Sistema BITA  - B1 (Construção de infraestruturas para recolha, tratamento e distribuição de água) [100;150[ Angola Infra. Urbanas 2022

Aterro Bordo Poniente [100;150[ México Infra. Urbanas 2022

Intervalo
(€ M) País Segmento

Prazo de 
conclusão 
previsto
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1Inclui contratos de mineração em África e o negócio da energia na América Latina.

Investimento líquido
(€ M)

Investimento por região (1S2020)
(€ M)

Investimento de expansão e de longo-prazo 
representou 65% do total

Investimento E&C

Investimento – contratos de 
longo prazo1

Investimento A&S

Manutenção

Expansão
Investimento – contratos de 
longo prazo1

 Investimento atingiu €94 M, maioritariamente alocado a
investimento de expansão e a projetos de longo prazo

 Investimento decresceu €13 M YoY fruto, em parte, de
atrasos na execução de alguns projetos de longo prazo, cujo
investimento se prevê que acelere em 2021

 Investimento no negócio de E&C atingiu os €30 M e
representou c.3% do seu Volume de negócios

 Investimento no negócio de A&S foi direcionado
principalmente para a EGF, de modo a cumprir com o
investimento aprovado pelo regulador para o atual período
regulatório

 Investimento de manutenção atingiu 2,9% do Volume de
negócios (4% no ano de 2019) beneficiando de sinergias no
planeamento, na logística e no procurement

16
30

51 31

40
33

107

94

1S19 1S20

22

7 5

19

9

2

26

5

41 41

12

1

Europa África Ámerica Latina Outros
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Rácio fundo de maneio / 
Volume de negócios de 5%

Evolução do 
Fundo de maneio

1

1Volume de negócios dos últimos 12 meses.

 Rácio Fundo de Maneio/Volume de negócios ascendeu a 5%,
confirmando a tendência de redução verificada nos últimos
anos, pese embora o contexto desafiante

 Alinhamento da estratégia comercial com objetivos
financeiros exigentes, bem como estruturação de contratos
de forma a minimizar o prazo médio de recebimentos e a
exposição ao risco de crédito, nomeadamente através de
cláusulas incluindo pré-pagamentos em contratos de maior
dimensão

 Tendência decrescente vem no seguimento (i) do reforço
de cooperação com multilaterais, ECA´s, e (ii) maior
exposição a clientes privados, nomeadamente no setor
mineiro e a projetos financiados pelo cliente

475

367

177 199
251

115 139

20%

17%

7%
7%

9%

4% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Dez.15 Dez.16 Dez.17 Dez.18 Jun.19 Dez.19 Jun.20
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Fundo de Maneio (€ M) Fundo de Maneio/Volume de negócios
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1 213

1 248

144

24 5

39

94

2

25

Dívida líquida dez.19 EBITDA ∆ Fundo de maneio Imposto Resultado financeiro Investimento Dividendos pagos Outros Dívida líquida jun.20

1Dívida líquida considera as obrigações do Governo de Angola denominadas em USD, indexadas a USD e em kwanzas como “caixa e seus equivalentes” no montante de €186 M (€198 M valor 
nominal) em junho de 2020 (€210 M em obrigações do Governo de Angola e €13 M em obrigações do Governo da Costa do Marfim em dezembro de 2019).

FCO €126 M

1

1

Fluxo de caixa das operações resiliente de 
€126 M 
(€127 M no 1S19)

FLUXOS DE CAIXA 
(€ M)

Essencialmente
impacto Cambial
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621

119

203
323 376

230 215
90

196

314

Liquidez 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos > 5 anos

Posição de liquidez confortável
de €817 M 
 Dívida líquida1 de €1.248 M, aumento de €34 M

 Posição de liquidez corresponde a 1,6x das linhas de “crédito não
renováveis” com maturidade inferior a 1 ano

 Operações de Leasing e Factoring ascendem a €403 M (dos quais
€292 M de Leasing), uma redução de €79 M face a dezembro de
2019

 Maturidade média da dívida de 2,6 anos, acima dos 2,5 anos
atingidos em dezembro de 2019

 Custo médio da dívida de 5,1%, ligeiramente inferior ao alcançado
em 2019

 Dívida líquida / EBITDA de 3,4x, alcançado num contexto
desafiante fruto da Covid-19, mas com o compromisso de reforçar
a estrutura de capital

 Venda e reembolso de €35 M de obrigações dos Governos de
Angola e da Costa do Marfim durante o 1S20

Não-renovável

RenovávelLinhas de 
crédito 

disponíveis

Caixa e seus 
equivalentes

1Exclui leasing e factoring e inclui €186 M (€198 M valor nominal) de obrigações do Governo de Angola;
2Exclui leasing e factoring;

Já refinanciado, ou
em vias de 

refinanciamento

MATURIDADE DA DÍVIDA BRUTA2, JUNHO 2020
(€ M)

CUSTO DA DÍVIDA E DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA

3,6x 3,4x

2,2x
2,5x 2,3x 2,5x

2,8x

3,4x

5,8% 5,6% 5,6%
5,1% 5,0% 5,2% 5,2% 5,1%

Dez.15 Dez.16 Dez.17 Jun.18 Dez.18 Jun.19 Dez.19 Jun.20
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Resultados

Destaques 1S20

Portugal  
Espanha
Polónia
Irlanda
Reino Unido

05
Países Volume de 

Negócios
Carteira
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Perspetivas positivas na área 
de E&C em Portugal

 Volume de negócios na área de E&C em Portugal manteve-se
estável face ao ano anterior, suportado principalmente por
projetos privados

 Concursos públicos em Portugal aumentaram no primeiro
semestre do ano 35% face ao ano anterior, para €2.7 mM, o
que abre novas oportunidades de angariação de grandes
projetos em 2020 e 2021

 O Plano de Recuperação1 recentemente acordado inclui €15
mM alocados a Portugal, sendo uma parte relevante
direcionada para projetos de infraestruturas com investimentos
a terem início em meados de 2021

 Excelente performance evidenciada pelo mercado polaco
(+62% de Volume de negócios face ao período homólogo) fruto
da execução de projetos angariados em 2019

1 €15,3 mM em fundos não reembolsáveis e cerca de € 15,8 mM em empréstimos a taxas de juro favoráveis, a serem executados (investidos ou comprometidos) em três anos até ao final de 2023. 
Adicionalmente, Portugal terá: (i) cerca de €30 mM do Quadro Financeiro Plurianual a implementar em sete anos até final de 2029 e (ii) cerca de €12 mM do quadro Portugal 2020, ainda por implementar.
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África

4.2
Destaques 1S20

10
Países Volume de 

Negócios
Carteira

Angola  
Moçambique
Malaui
Zimbabué
Uganda

Ruanda
Guiné Conacri
Camarões 
Costa do Marfim
Quénia
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África com perspetivas de 
longo-prazo positivas
 Covid-19 conduziu a constrangimentos logísticos relevantes no

que respeitou à movimentação de equipamentos e materiais,
impactando desta forma a normal execução de alguns projetos

 Estima-se que Moçambique seja o principal motor de
crescimento nos próximos anos dada a existência de grandes
projetos (Vale e Projeto de GNL)

 Perspetivas positivas relativamente à angariação de contratos
em novos mercados (Gana e Nigéria) e em mercados
tradicionais como seja o de Moçambique

 Reforço contínuo (i) das relações com as diferentes entidades
multilaterais (ECA´s) e (ii) da execução de grandes projetos em
moeda forte e com margens mais elevadas



4.3
América 
Latina

México
Peru  
Brasil
Colômbia
República Dominicana
Aruba

Destaques 1S20

06
Países Volume de 

Negócios
Carteira

1S20
Resultados
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Lorem ipsum

Forte impacto da Covid-19

• Atividade influenciada pelo confinamento obrigatório no Peru
no segundo trimestre de 2020 e pela interrupção de trabalhos,
designadamente no México

• Resultados positivos alcançados na vertente comercial, dos
quais se destacam (i) no México, a adjudicação do maior
contrato de sempre na América Latina (Tren Maya), em
consórcio com a CCCC; e (ii) na Colômbia, a adjudicação no
primeiro trimestre de 2020 pela CTG e pela CCCC da barragem
de Talasa, o que potencia um vasto leque de oportunidades de
parceria no futuro

• Perspetivas positivas quanto à retoma do dinamismo comercial
e da atividade, nomeadamente no México

• Estratégia de diversificação em curso com um maior enfoque
nos negócios de energia e ambiente
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• Redução expectável do Volume de negócios, influenciada pelas regiões de África e da América Latina, pese embora o aumento
estimado da atividade na Europa

• Margem EBITDA inferior à atingida em 2019

• Carteira de encomendas acima dos €5 mM

• Investimento abaixo dos €200 M (parcialmente financiado por adiantamentos de clientes), uma redução face à estimativa inicial de
€200M - €250M

• Foco na geração orgânica de caixa de forma a fortalecer a estrutura de capital

Perspetivas
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• Volume de negócios impactado pela Covid-19 mas com uma rentabilidade resiliente

• Forte dinamismo comercial resultou numa carteira recorde e confortável de €5,5 mM, a qual antecipa uma forte recuperação do
Volume de negócios aquando da retoma da atividade económica

• Investimento ajustado ao contexto atual e direcionado para projetos mais rentáveis e com cash-flows mais estáveis

• Aumento da dívida líquida em €34 M num contexto desafiante, tendo-se no entanto mantido uma posição de liquidez confortável

• Fundo de maneio controlado em 5% do Volume de negócios, refletindo as medidas de eficiência adotadas

Notas finais
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Balanço

Balanço (€ M)
Ativos fixos 1.356 1.358 (2)
Investimentos financeiros 346 340 7
Outos ativos não correntes 161 190 (29)
Ativos não correntes detidos para 
venda (líq.) 101 145 (44)
Fundo de maneio 139 115 24

2.101 2.148 (47)

Capital próprio 235 328 (93)
Provisões 110 107 4
Outros passivos não correntes 510 500 11
Dívida líquida 1.248 1.213 34

2.101 2.148 (47)

Jun. 
20

Dez. 
19

YoY
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Desempenho da Europa por área

Demonstração de 
resultados (€ M)
Volume de negócios 455 407 12%
E&C 322 284 14%
A&S 137 127 8%
Outros, elim. e intrag. (4) (4) (17%)
EBITDA 48 41 16%
   Margem 10% 10% 0 p.p.
E&C 13 10 23%
   Margem 4% 4% 0 p.p.
A&S 35 29 19%
   Margem 25% 23% 2 p.p.
Outros, elim. e intrag. - 1 s.s.

1S20 YoY1S19
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VOLUME DE NEGÓCIOS: corresponde à rubrica “Vendas e prestações de serviços” da demonstração consolidada de resultados.
MARGEM EBITDA: corresponde ao quociente entre a soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados “Vendas e
prestações de serviços”; “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, Variação da produção e Subcontratos”; “Fornecimentos e serviços
externos”; “Gastos com pessoal” e “Outros rendimentos / (gastos) operacionais” e o VOLUME DE NEGÓCIOS.
INVESTIMENTO LÍQUIDO: aquisições menos alienações de ativos tangíveis, ativos intangíveis e direitos de uso de ativos.
DÍVIDA LÍQUIDA: soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira “Caixa e seus equivalentes sem recurso à vista”;
“Caixa e seus equivalentes com recurso à vista” “Caixa e seus equivalentes com recurso a prazo”; “Empréstimos sem recurso”; “Empréstimos com recurso”
e “Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado”. As operações de leasing e de factoring contratadas pelo Grupo não são contabilizadas
nas rubricas atrás mencionadas.
CARTEIRA DE ENCOMENDAS: volume de negócios a reconhecer no futuro relativo a projetos para os quais os respetivos contratos já foram assinados ou
adjudicados.

Esta apresentação utilizou fontes consideradas credíveis e confiáveis mas não garantidas quanto à sua exatidão ou integridade.

Contém igualmente informações prospectivas que expressam as melhores estimativas da administração mas que se podem revelar
imprecisas.

As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a muitos fatores e incertezas e, portanto, estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.

A Empresa declina qualquer responsabilidade de atualizar, rever ou corrigir qualquer informação aqui contida.

Esta apresentação não constitui uma oferta ou convite à compra de valores mobiliários da Mota-Engil, nem de nenhuma das suas
subsidiárias.

A informação financeira apresentada neste documento é não auditada.

Aviso Legal
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