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DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA 
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. DE 6 DE MAIO DE 2022 

 
 
Nos termos da legislação em vigor, designadamente das disposições previstas na alínea g) do nº 2 do art. 249º do 
Código dos Valores Mobiliários e no nº 3 do art. 8º do Regulamento nº 5/2008 da CMVM, a MOTA-ENGIL, S.G.P.S., S.A. 
vem informar que, na Assembleia Geral de Acionistas realizada hoje, 6 de maio de 2022, foram aprovadas, entre 
outras, as seguintes deliberações:  
 
(i) Aprovação do Relatório de Gestão, do Relatório de Informação não Financeira, da Demonstração Separada 

da Posição Financeira, da Demonstração Separada dos Resultados, da Demonstração Separada do 
Rendimento Integral, da Demonstração Separada das Alterações no Capital Próprio, da Demonstração 
Separada dos Fluxos de Caixa e do Anexo às Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2021, 
apresentados pelo Conselho de Administração, bem como da Certificação Legal de Contas e Relatório de 
Auditoria  e do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal.  

 
(ii) Aprovação do Relatório de Gestão Consolidado, do Relatório de Informação não Financeira, da 

Demonstração Consolidada da Posição Financeira, da Demonstração Consolidada dos Resultados, da 
Demonstração Consolidada do Rendimento Integral, da Demonstração Consolidada das Alterações no 
Capital Próprio, da Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa e do Anexo às Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, relativos ao exercício de 2021, apresentados pelo Conselho de Administração, bem como da 
Certificação Legal de Contas Consolidadas e Relatório de Auditoria e do Relatório e Parecer do Conselho 
Fiscal. 
 

(iii) Aprovação do Relatório sobre as práticas de Governo Societário.  
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(iv) Aprovação da seguinte distribuição dos resultados líquidos do exercício no valor de 42.340.980 euros e 16 
cêntimos: 

 
a) Para reserva legal, 5% do resultado líquido do exercício, no valor de 2.117.049 euros e 1 cêntimo;  
b) Para distribuição imediata aos acionistas, 5,175 cêntimos de euro por ação, cativos de impostos, no valor 

 global de 15.875.655 euros e 41 cêntimos; e  
c) Para reservas livres, o remanescente, no valor de 24.348.275 euros e 74 cêntimos.  

 
e, sujeita à condição abaixo enunciada, uma distribuição adicional dos lucros do exercício aos acionistas de 
1,725 cêntimos de euro por ação, cativos de impostos, no valor global de 5.291.885 euros e 14 cêntimos. 

 
A distribuição adicional acima referida fica sujeita à condição de o resultado líquido consolidado atribuível 
ao GRUPO, a verificar no final do primeiro semestre de 2022, ser superior a 50% do resultado líquido 
consolidado atribuível ao GRUPO verificado no ano de 2021, isto é, ser superior a 10.820,5 milhares de euros. 

 
 
Porto, 6 de maio de 2022 
 
 
O REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO 
LUÍS SILVA 

 
 


