
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
MOTA-ENGIL INFORMA SOBRE ESCLARECIMENTO À PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS 
ESTATUTOS 
 
 
No passado dia 24 de fevereiro de 2021, a MOTA-ENGIL S.G.P.S., S.A. (MOTA-ENGIL ou SOCIEDADE) informou que: 

— Os estatutos da Mota-Engil atualmente em vigor conferem a um acionista, ou grupo de acionistas, detentores 

de pelo menos 30% do capital social, o direito de obstarem à aprovação pela Assembleia Geral de deliberações 

sobre várias matérias, bem como o direito de designar 1/3 dos membros do órgão de administração, sendo 

certo que, quanto a um conjunto alargado de assuntos, a tomada de decisões, ao nível desse órgão, depende 

da não oposição de pelo menos 1/3 dos administradores. 

— Havendo o risco de que a situação descrita possa ser encarada como indo além do objetivo de proteger os 

acionistas minoritários, o que poderia sujeitar a CCCC ao dever de lançar uma OPA caso ela  viesse a tornar-se 

detentora de uma participação igual ou superior a 30% do capital social da MOTA-ENGIL — o que, de resto, nunca 

chegaria a suceder, uma vez que o investimento por parte da CCCC está justamente condicionado a que a 

CMVM confirme que a transação não gera uma obrigação de OPA  —,  o Conselho de Administração deliberou 

propor aos sócios uma alteração dos estatutos da SOCIEDADE, no sentido da redução daqueles direitos e de 

afastar tal risco. 

 

A redução dos direitos mencionada concretiza-se, designadamente, na substancial limitação das deliberações 

que, ao nível da assembleia geral, carecem da aprovação por votos correspondentes a pelo menos 70.01% do 

capital, e que, em sede do Conselho de Administração, não se considerarão aprovadas se houver oposição de, 

pelo menos, 1/3 dos seus membros. 

 

  

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78283.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concretamente (no caso de a proposta de alteração estatutária do Conselho de Administração vir a merecer o 

acolhimento dos acionistas), a maioria de pelo menos 70.01% dos votos emitidos no que respeita às 

deliberações de acionistas, passará a aplicar-se apenas a matérias para as quais a própria lei já exige uma 

maioria qualificada.  

 

Excetua-se apenas o caso de qualquer (i) aquisição ou transmissão — mesmo que derivada da perda de 

controlo, fusão ou cisão de Subsidiária — de participação social, de ativos ou de unidade de negócio, desde que 

o respetivo valor seja superior a 15% (quinze por cento) do valor total do ativo consolidado da SOCIEDADE, bem 

como de (ii) decisão de cessar uma atividade ou de iniciar a prossecução de nova atividade, ainda que 

compreendida no objeto social, desde que o respetivo valor seja superior a 15% do valor do ativo total 

consolidado da SOCIEDADE. A este respeito, esclarece-se que, nos últimos 5 anos, apenas ocorreu uma operação 

do tipo das acima descritas de valor superior ao limiar indicado, o que significa que a exigência da maioria de 

70.01% passará a ser imposta apenas para eventos de carácter manifestamente excecional, cuja magnitude 

justifica a necessidade de um consenso reforçado por parte dos acionistas. 

 

De salientar, a este respeito, a consagração da obrigatoriedade de distribuição de 50% do lucro do exercício, 

até ao limite de metade do lucro consolidado (salvo deliberação em contrário tomada por maioria de três 

quartos dos votos correspondentes ao capital social, qualquer que seja o capital detido pelos acionistas que 

votem contra, ou deliberação tomada por simples maioria, desde que sem votos contra de acionistas titulares 

de pelo menos 5% do capital social), o que manifestamente robustece o direito ao dividendo dos acionistas. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por último, ao nível do Conselho de Administração, a oposição de pelo menos 1/3 dos administradores passará 

apenas a obstar à aprovação de deliberações sobre matérias cuja natureza é também ela atípica, ou que 

contendem com princípios de boa governance, pelo que tal requisito negativo não constituirá obstáculo ao 

normal desenvolvimento da atividade societária. 
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