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€1.141M

(Dívida líquida/EBITDA 2,7x)

Destaques

Europa

África

América Latina

VENDAS EBITDA

€7,4Mm

(Recorde)

€1.138M

(-2% YoY)

€181M

(margem 16%)

Dez. 2020 Jun. 2021

6,1 7,4

RESULTADO LÍQUIDO

€8M

(vs. -5M 1S20)

DÍVIDA LÍQUIDA

1S20 1S21

1.157 1.138

1S20 1S21

144 181

INVESTIMENTO

€98M

CARTEIRA DE 
ENCOMENDAS
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Resultado líquido de €8 M

1 A rubrica “Posição monetária líquida” reflete parcialmente a contabilização do 
Zimbabué como uma economia hiperinflacionária (IAS 29).

 Volume de negócios constante, não obstante o efeito Covid-19
durante todo o 1S21

 EBITDA subiu 25% YoY para €181 M impulsionado por uma
maior eficiência operacional em todas as regiões e por um efeito
one-off na atividade de A&S

 Resultados financeiros refletem um custo da dívida estável

 Interesses que não controlam relacionados com a atividade no
México e de A&S

 Resultado líquido subiu €13 M para €8 M

1S21 1S20 YoY
Demonstração dos 
resultados (€ M)
Volume de negócios
EBITDA 181 144 25%
    Margem 16% 12% 4 p.p.
Resultado operacional 68 33 107%
   Margem 6% 3% 3 p.p.
Resultado financeiro (45) (39)  (15%)
Associadas 7 3 116%
Posição monetária líquida1 5 7  (37%)
RAI 35 5 s.s.
Resultado líquido 22 10 117%
Atribuível a:
Interesses que não 
controlam

14 15 (6%)

Grupo 8 -5 s.s.

1 138 1 157 (2%)
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EBITDA subiu 25% com aumento da 
rendibilidade em todas as regiões

 A Europa apresentou uma atividade operacional resiliente na
E&C, com uma excelente performance em Portugal e uma
melhoria de rendibilidade em todos os mercados e com o A&S a
apresentar uma evolução positiva, o que em conjunto contribuiu
para um aumento do EBITDA da região em 49%

 Em África, a rendibilidade melhorou tendo a margem EBITDA
atingido os 23%, não obstante o impacto da pandemia no
volume de negócios

 A América Latina apresentou uma performance positiva, quer
no volume de negócios (+10% YoY), quer na rendibilidade (+42%
de EBITDA YoY), principalmente fruto do contributo do México

1S21 1S20 YoY

(€ m)
Volume de negócios
Europa 455 456 0%
África 325 385 (16%)
América Latina 336 305 10%
Outros e IG 22 11 98%
EBITDA 181 144 25%
   Margem 16% 12% 4 p.p.
Europa 71 48 49%
   Margem 16% 10% 6 p.p.
África 76 69 9%
   Margem 23% 18% 5 p.p.
América Latina 38 27 42%
   Margem 11% 9% 2 p.p.
Outros e IG (4) 0 s.s.

1 138 1 157 (2%)
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Carteira recorde com um crescimento de 22% 
YTD para €7,4 Mn

1 Carteira E&C/Volume de Negócios E&C dos últimos 12 meses.

Carteira de E&C por 
segmento

Evolução da carteira de encomendas
(€ M)

Carteira por 
região

 Carteira de encomendas recorde: €7.394 M com uma maior relevância dos contratos
de longo-prazo

 Carteira em África subiu €1.515 M no semestre no seguimento da adjudicação do
contrato ferroviário de Kano-Maradi (Nigéria)

 Tendência de obtenção de contratos de maior dimensão média na E&C (mineração,
ferrovia, estradas)

 Carteira de E&C de €6.954 M reflete um rácio confortável carteira/volume de negócios de
E&C de 3,9x1

 Extensão do contrato de mineração (+US$ 427 M) em Moçambique com a Vale não
incluído na carteira (assinado em agosto)

32%
FERROVIA

15%
CONSTRUÇÃO CIVIL

38%

MINERAÇÃO

10%

ESTRADAS E 
OUTROS

21%
ÁMÉRICA
LATINA
17%
EUROPA

62%
ÁFRICA

5 138
5 465 5 365 6 052

7 394

4 305
4 777 4 598

5 378

6 954

2017 2018 2019 2020 jun.21

Carteira E&C

Carteira A&S

OIL & GAS E ENERGIA 

5%
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Principais projetos de E&C em carteira1

1 Seleção de projetos de E&C acima de €100 M; 2Extensão em agosto de 2021 para 2024.

Projeto Montante (M€) País Segmento
Ano 
esperado de 
conclusão

Via férrea Kano - Maradi > 250 Nigéria Ferrovia 2025
Tren Maya > 250 México Ferrovia 2023
Auto-estrada Accra-Tema > 250 Gana Estradas 2025
Mina da Vale em Moatize > 250 Moçambique Mineração 2022 2

Novo aeroporto Internacional de Bugesera > 250 Ruanda Aeroportos 2023
Mina de Morila > 250 Mali Mineração 2028
Requalificação da Base Naval do Soyo > 250 Angola Portos 2024
Mina de Gamsberg [200;250[ África do Sul Mineração 2029
Barragem de Talasa [200;250[ Colômbia Energia 2025
Mina de ouro Siguiri [200;250[ Guiné Conacri Mineração 2022
Mina de ouro Mandiana [200;250[ Guiné Conacri Mineração 2025
Auto-Estrada Tultepec - Pirámides [150;200[ México Estradas 2023
S19 Lubartów [150;200[ Polónia Estradas 2024
Porto de Callao - fase 2B expansão [100;150[ Peru Portos 2023
Reabilitação da estrada EN230, secção 6-10, Muamussanda-Saurimo [100;150[ Angola Estradas 2022
Hospital Geral de Cabinda [100;150[ Angola Const. Civil 2022
Aterro Bordo Poniente [100;150[ México Inf. Urbanas 2023
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Investimento de €98 M no 1S21
Investimento afecto a:

Investimento 
líquido (€ M)

Investimento no 1S21 por 
região (€ M)

1 Inclui contratos de mineração em África e o negócio de energia na América Latina.

 Investimento ascendeu a €98 M, sendo maioritariamente de
crescimento e relacionado com contratos de longo-prazo (70%
do total)

 Investimento de crescimento e relacionado com contratos
de longo-prazo influenciado por trabalhos preliminares
relativos ao início de projetos ganhos recentemente
(mineração em África e ferrovia no México) e Energia

 Investimento no A&S foi principalmente alocado para a EGF
no cumprimento do plano de investimentos aprovado pelo
regulador para o atual período regulatório (2019-2021)

 Investimento de manutenção com um peso de c.3% no
volume de negócios fruto da otimização de processos de
planeamento, compras e logístico

 Investimento previsto para 2021 mantém-se nos €200 M -
€250 M

30
35

31

44

33 19

1S20 1S21

94 98

Investimento em E&C

Investimento contratos de longo-
prazo1

Investimento no A&S

17

8
4 1

9

1
13

1

37

7

Europa África América Latina Outros

26 46 24 2

Manutenção

Crescimento

Investimento – contratos de longo-prazo1
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Fundo de maneio continua com tendência favorável

Tendência de descida do fundo de maneio continua

 Tendência sustentável e positiva na gestão do fundo de maneio,
refletindo soluções alternativas desenvolvidas nos anos mais
recentes para reduzir as necessidades de balanço

 Rácio fundo de maneio/volume de negócios reflete as medidas
eficientes de gestão implementadas, nomeadamente:

i. Maior exposição a clientes privados (mineração e outros
financiados pelo cliente)

ii. Alinhamento da estratégia comercial com cláusulas de pré-
pagamento nos contratos de maior dimensão (minimização da
exposição ao risco de crédito)

iii. Reforço da cooperação com multilaterais e ECA’s

Evolução do fundo de maneio

475

367

177 199

115 139

7 10

20%

17%

7% 7%
4%

5%

0%
0%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21
0
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Fundo de Maneio (M€) Fundo de Maneio/Volume de Negócios
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1,243
1,141

181
3

13
45

98 103

24

Dívida liquida dez/20 EBITDA Variação do Fundo de
Maneio

Impostos Resultados Financeiros Investimento Aumento de capital Outros Dívida liquida jun/21

Geração de caixa sólida
(CFFO de €165 M, +31% YoY: 1S20 foi de €126 M)

CFFO €165 mn

-102

REDUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA EM €102 M

1
1

1Dívida líquida considera as obrigações do Governo de Angola denominadas em USD, indexadas a USD e em kwanzas e as obrigações do Governo de Moçambique como “caixa e seus equivalentes” 
no montante de €208 M (€234 M valor nominal) em junho de 2021 (€199 M em obrigações do Governo de Angola, Moçambique e da Costa do Marfim em dezembro de 2020).
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3,6x 3,4x

2,2x 2,3x
2,8x

3,4x 3,3x

2,7x

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

dez.15 dez.16 dez.17 dez.18 dez.19 jun.20 dez.20 jun.21

Dívida líquida/Ebitda de 2,7x Maturidade da dívida bruta, Junho 2021

Custo da dívida e dívida líquida/EBITDA

 Dívida líquida1 de €1.141 M, uma redução de €102 M face a dezembro
2020

 Posição de liquidez de €880 M corresponde a 1,4x as necessidades de
financiamento não-renovável com maturidade inferior a um ano

 Leasing & Factoring ascendeu a €573 M (do qual €341 M de Leasing),
aumentando €47 M face a dezembro de 2020

 Maturidade média da dívida de 2,2 anos

 Dívida líquida/Ebitda de 2,7x, a recuperar a tendência descendente
exibida em anos anteriores

Não-renovável

Renovável

Já refinanciado ou em vias 
de refinanciamento

1Dívida líquida considera as obrigações do Governo de Angola denominadas em USD, indexadas a USD e em kwanzas e as obrigações do Governo de Moçambique como “caixa e seus equivalentes” 
no montante de €208 M (€234 M valor nominal) em junho de 2021 (€199 M em obrigações do Governo de Angola, Moçambique e da Costa do Marfim em dezembro de 2020).

704

154

341
491

267 215
75 16

176

286

Liquidez 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos > 5 anos
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Destaques 1S21

455M€
Volume de 

negócios

1.259M€
Carteira

5
Países

Europa

Portugal 
Espanha

Polónia
Irlanda

Reino Unido
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 Volume de negócios estável, tendo a atividade de E&C em Portugal apresentado
uma evolução positiva (+8% YoY)

 Foco na rendibilidade da atividade de E&C (+63% YoY) suportada pelo aumento
da dimensão média dos contratos

 Atividade de A&S com um aumento do volume de negócios (+16% YoY) e do
EBITDA a refletir uma melhoria na performance do negócio de tratamento de
resíduos, positivamente influenciada pela revisão tarifária reconhecida pelo
regulador para o período regulatório de 2019 a 2021

 Perspetivas positivas para a atividade de E&C na sequência de concursos de
maior dimensão com fundos da UE garantidos, e a serem reforçados pelo Plano
de Recuperação Europeu, e pela atividade de A&S com o início de um novo
período regulatório na EGF (2022-2024)

 Perspetivas 2021: volume de negócios a aumentar um dígito (mid) com
margens acima do nível histórico

Atividade estável com 
perspetivas positivas
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Destaques 1S21

325M€
Volume de 

negócios

4.585M€
Carteira

14
Países

África

Guiné Conacri 
Camarões

Costa do Marfim
Quénia

Gana
Nigéria

Mali

Angola 
Moçambique

Malaui 
África do Sul

Zimbabué
Uganda
Ruanda
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 Volume de negócios impactado pelo atraso no arranque de novos projetos
adjudicados por clientes públicos (devido ao esforço financeiro para controlar a
pandemia), não obstante a recuperação do ritmo de execução no 2T21

 Maior rendibilidade com o EBITDA a apresentar um crescimento sólido de 9% e
uma margem acima do guidance (23%)

 Resultados muito positivos ao nível comercial, refletidos nas adjudicações
recentes de contratos que se iniciarão no 2S21, contribuindo para maiores níveis
de produção a partir de 2022

 Contexto desafiante em alguns mercados (nomeadamente Angola) a ser
compensado pelo reforço de contratos de longo-prazo com clientes privados
(mineração)

 Pipeline com perspetivas positivas tendo em conta a evolução do preço das
commodities e o reforço da capacidade de operação global com a CCCC

 Perspetivas 2021: aumento do volume de negócios e margem EBITDA em linha
com guidance de c.20%

Carteira robusta suporta 
crescimento nos próximos 
anos
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Destaques 1S21

336M€
Volume de 

negócios

1.550M€
Carteira

6
Países

América Latina

México
Peru

Brasil
Colômbia

República Dominicana
Panamá



2020

 Recuperação da atividade (+10% YoY) nos meses recentes, depois de longas
paragens em 2020, com uma margem estável (11%), em linha com a
performance histórica da região

 O México (+57% YoY no volume de negócios), principal mercado na América
Latina, foi o principal responsável pela recuperação e mais do que compensou
a queda verificada em outros mercados relevantes como o Peru e o Brasil

 Perspetivas positivas para o relançamento da atividade comercial em 2021-2022,
nomeadamente no México, devido ao Plano de Infraestruturas (2020-2024) que
ascende a US$44 Mm (incluindo PPP), e ao aumento do preço das commodities
que poderá gerar novas oportunidades na atividade no Peru (mineração)

 Continuação da estratégia de diversificação com aumento da presença nos
negócios de Energia e concessões de estradas (México) e nas atividades de A&S
(Brasil)

 Perspetivas 2021: aumento do volume de negócios e margem EBITDA de c.10%

Tendência de recuperação
após os confinamentos
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Perspetivas
 Expetativa que o volume de negócios em 2021 aumente um dígito

(alto)

 Margem EBITDA em 2021 em linha com os níveis históricos e como
uma das “best in class” da Indústria

 Carteira deverá ficar acima de €7 Mm, com projetos relevantes no
pipeline em 2021

 Investimento deverá situar-se entre €200 M e €250 M em 2021

 Foco na geração de cash flow orgânico e na diminuição do nível de
endividamento

 Continuação do reforço da estrutura de capital depois do sucesso da
operação de aumento de capital

 Foco na extensão da maturidade da dívida

Resultados 1S21
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Notas Finais
 De volta ao negócio: ritmos diferentes de recuperação mas todas

as regiões apresentaram uma melhoria na performance
operacional e com perspetivas positivas, tendo em conta o nível e
qualidade da carteira de encomendas

 Parceria estratégica e de investimento com a CCCC concluída,
abrindo um novo ciclo para operar a nível global com uma das
maiores empresas do sector

 Foco na execução tendo em conta o nível recorde da carteira
(€7,4 Mm), sendo que existem projetos adicionais de grande
qualidade e rendibilidade no pipeline

 Atualização estratégica a ser anunciada no 4T21

Resultados 1S21
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Posição financeira
jun.21 dez.20 ∆

Balanço (€ M)
Ativos fixos 1 408 1 332 76
Investimentos financeiros 380 357 22
Outros ativos não correntes 198 186 12
Ativos não correntes detidos para venda (líq.) 98 97 1
Fundo de maneio 10 7 3

2 094 1 978 115

Capital próprio 323 146 177
Provisões 109 104 6
Outros passivos não correntes 521 486 35
Dívida líquida 1 141 1 243 (102)

2 094 1 978 115
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Detalhe da performance na Europa
1S21 1S20 YoY

Demonstração dos 
resultados (€ M)
Volume de negócios 455 456 0%
E&C 299 322 (7%)
A&S 159 138 16%
Outros e IG (2) (4) (44%)
EBITDA 71 48 49%
   Margem 16% 10% 6 p.p.
E&C 21 13 63%
   Margem 7% 4% 3 p.p.
A&S 50 35 44%
   Margem 32% 25% 7 p.p.
Outros e IG - - s.s.
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Aviso legal

VOLUME DE NEGÓCIOS: corresponde à rubrica “Vendas e prestações de serviços” da demonstração consolidada dos 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 e Variação da produção”; “Fornecimentos e serviços externos”;
“Gastos com pessoal”; “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 prospetivas 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.
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Pedro Arrais
Diretor de Relações com Investidores
pedro.arrais@mota-engil.pt

Maria Anunciação Borrega
Investor Relations Officer
maria.borrega@mota-engil.pt

investor.relations@mota-engil.pt

Rua de Mário Dionísio, 2
2796-957 Linda-A-Velha Portugal
Tel. +351-21-415-8671

www.mota-engil.com

www.facebook.com/motaengil 

linkedin.com/company/mota-engil 

www.youtube.com/motaengilsgps

Guiné Conacri
Camarões

Costa do Marfim
Quénia

Gana
Nigéria

Mali

Angola
Moçambique

Malaui
África do Sul

Zimbabué
Uganda
Ruanda

Portugal
Espanha

Reino Unido
Polónia
Irlanda

África

México
Peru

Brasil
Colômbia

República Dominicana
Panamá

América Latina

Europa

mailto:investor.relations@mota-engil.pt
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