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€1.117M

(Dívida líquida/EBITDA1 2,6x)

€12M

(+37% YoY)

Destaques

Engenharia & Construção

Ambiente

Capital

CARTEIRA DE 
ENCOMENDAS RECORDE

VOLUME DE 
NEGÓCIOS

EBITDA

€9,2Mm

(+22% vs. Dez.21)

€1.354M

(19% YoY)

€207M

(margem 15%)

Dez.2021 Jun. 2022

7,6 9,2

RESULTADO 
LÍQUIDO

DÍVIDA LÍQUIDA

1S21 1S22

1.138 1.354

1S21 1S22

181 207

INVESTIMENTO

€108M

1 EBITDA dos últimos 12 meses (LTM).
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Forte desempenho operacional com o resultado
líquido a aumentar 37% YoY

1 Reexpresso com a  Lineas não contabilizada como um “Ativo não-corrente detido para venda” (impacto de €1 M na rubrica “Associadas”).

 Volume de negócios com um aumento de 19% YoY
para €1.354 M impulsionado pelo segmento de E&C

 EBITDA com um aumento de 14% YoY para €207 M,
com um forte contributo dos negócios de E&C na
América Latina e do Ambiente

 Resultado líquido ascendeu a €12 M, um aumento de
37% YoY

Volume de negócios
EBITDA 207 181 14%

Margem 15% 16%  (1 p.p.)
EBIT 82 68 21%

Margem 6% 6% 0 p.p.
Resultado financeiro e outros (43) (40)  (7%)
Associadas 4 8  (44%)
RAI 44 36 22%
Resultado líquido 20 23 (12%)
Atribuível a:
Interesses que não controlam 8 14 (41%)
Grupo 12 9 37%

Demonstração dos resultados
(€ M)

1 354 1 138 19%

1S22 YoY1S211
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Volume de negócios e EBITDA em máximos
históricos, refletindo a execução do Plano Estratégico

 O negócio de E&C evidenciou uma atividade robusta, com um
forte contributo de África (+54% YoY) e da América Latina (+36%
YoY), refletindo a efetiva execução da carteira de encomendas
angariada

 Os negócios no Reino Unido e na Irlanda foram alienados em
janeiro de 2022, afetando negativamente a evolução do volume
de negócios no 1S22 na Europa E&C (€15 M)

 O volume de negócios no Ambiente aumentou 9% YoY para
€220 M, tendo evidenciado uma atividade resiliente em
Portugal e uma contribuição crescente do mercado
internacional que representou 29% do volume de negócios do
segmento (21% no 1S21)

 O EBITDA aumentou 14% YoY, impulsionado pelos negócios de
E&C (+9% YoY) e de Ambiente (+19% YoY), com uma margem
resiliente de 15%

Volume de negócios (VN) 1 354 1 138 19%
Engenharia&Construção (E&C) 1 122 874 28%

Europa E&C 251 268 (7%)
África E&C 449 292 54%
América Latina E&C 430 317 36%
Outros e intragrupo (8) (3) 156%

Ambiente 220 201 9%
Capital 48 66 (27%)
Outros e intragrupo (36) (4) s.s.
EBITDA 207 15% 181 16% 14%
E&C 134 12% 122 14% 9%

Europa E&C 14 6% 18 7% (19%)
África E&C 79 18% 69 24% 14%
América Latina E&C 46 11% 35 11% 33%

Ambiente 71 32% 59 29% 19%
Capital 2 4% 4 6% (50%)
Outros e intragrupo 1 (4) s.s.

Demonstração dos resultados 
(€ M)

1S22 YoY1S21
%

VN
%
VN
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Carteira de encomendas recorde, com um 
aumento de 22% face a Dez.21, de €9,2 Mm

Carteira de encomendas de 
E&C por segmento

Evolução da carteira de 
encomendas (€ M)

Carteira de encomendas por 
Unidade de negócio

 Carteira de encomendas recorde, refletindo adjudicações significativas nos principais
mercados, tais como no México e em Angola

 O Ambiente contribuiu com €424 M, maioritariamente relacionados com serviços de
recolha de resíduos em Portugal, Costa do Marfim, Angola e Brasil

 Durante o 3T22 e até à data de hoje, novos contratos e extensões de contratos em curso
relevantes foram assinados recentemente em Angola (64%), México (28%) e Brasil (8%),
totalizando €2.2 Mm

 Os novos contratos respeitam maioritamente a infraestruturas de transporte, quer para
clientes públicos, quer para clientes privados, e apresentam uma duração entre 18 e 36
meses.

35%
FERROVIA

16%
CONSTRUÇÃO 

CIVIL

41%

ENGENHARIA 
INDUSTRIAL

8%

ESTRADAS E 
OUTROS

33%
AMÉRICA LATINA

11%
EUROPA

51%

ÁFRICA

Carteira de encomendas: E&C
Carteira de encomendas: Ambiente + Capital

5%
AMBIENTE
+ CAPITAL

5 338

7 146
8 729

714

407

501

6.052 7.553 9.230

2020 2021 Jun. 22
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Principais projetos de E&C em carteira1

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

Projeto
Valor  
(M€)

País Segmento
Ano 
esperado de 
conclusão

Cliente

Kano - Maradi > 500 Nigéria Ferrovia 2025 Federal Ministry of Transportation

Mina Moatize > 500 Moçambique Engenharia Industrial 2024 Vulcan Minerals

Tren Maya > 500 México Ferrovia 2027 Fonatur

Auto-estrada Accra-Tema > 500 Gana Estradas 2025 Ministry of Highways and Roads

Novo aeroporto internacional de Bugesera [250,500[ Ruanda Aeroportos 2024 Bugesera Airport Company

Mina de ouro de Morila [250,500[ Mali Engenharia Industrial 2028 Societé des Mines de Morila

CMRO NAYARIT [250,500[ México Estradas 2032 Banobras

Requalificação da base naval do Soyo [250,500[ Angola Portos 2023 Simportex

Mina de Gamsberg [250,500[ África do Sul Engenharia Industrial 2029 Black Mountain Mining

Auto-estrada Tultepec - Pirámides [250,500[ México Estradas 2025 SAASCAEM

Mina de ouro de Mandiana [200,250[ Guiné Engenharia Industrial 2026 Managem Group

Projeto de ouro de Seguela [200,250[ Costa do Marfim Engenharia Industrial 2028 Roxgold Sango

Extensão da auto-estrada de Gran Canal [200,250[ México Estradas 2024 Gran Canal Concessionaire

Ferrovia Libramiento - Campeche [150,200[ México Ferrovia 2027 Fonatur

Reabilitação da EN230, secção 6-10, Muamussanda-Saurimo [150,200[ Angola Estradas 2023 Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território

Porto de Callao - fase 2B Expansão [150,200[ Peru Portos 2023 DP World

Armazéns submarinos [150,200[ Brasil Energia 2026 Petrobras

S19 Lubartów [100,150[ Polónia Estradas 2024 GDDKiA

Tilenga - "WellPads" [100,150[ Uganda Energia 2026 Total

Túneis de drenagem de Lisboa [100,150[ Portugal Energia 2025 Município de Lisboa

Centro desportivo de Boké (estádio para a CAN 2025) [100,150[ Guiné Construção Civil 2025 COCANC2025, Ministere des Sports
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Investimento de €108 M no 1S22
Investimento líquido
(€ M)

Investimento no 1S22 por
Unidade de negócio (€ M)

1 Inclui contratos de Engenharia Industrial em África e o negócio de energia na América Latina

 O investimento ascendeu a €108 M, dos quais €55 M
relacionados com investimento de expansão e com
contratos de longo-prazo

 África E&C contribuiu para 38% do total, muito
influenciada pelos contratos de Engenharia Industrial

 O negócio de E&C na América Latina contribuiu com
24% para o total do investimento, tendo este último
sido direcionado principalmente para o projeto do Tren
Maya no México

 No Ambiente, o investimento foi maioritariamente
alocado à EGF para efeitos de cumprimento do seu
plano de investimentos

 Investimento alinhado com o guidance, refletindo
uma seleção criteriosa de contratos com foco na
dimensão e rendibilidade, permitindo uma alocação
eficiente e uma maior concentração de recursos,
com a consequente melhoria na gestão de risco e na
entrega dos projetos

Investimento E&C

Investimento – Contratos de longo-prazo1

Investimento Ambiente

6
12 12

23

1

3

2

14

6

2

28

Europa E&C África E&C América
Latina E&C

Ambiente Capital +
Outros

9 41 28 3

Manutenção

Crescimento

Investimento – Contratos de 
longo-prazo1

26

33
49

44
28

19 28

2
3

1S21 1S22

98 108

Investimento Capital + outros
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Balanço a evidenciar um aumento de 34% no 
Capital Próprio

 Gestão de fundo de maneio (fundo de maneio / volume
de negócios LTM de -0,5%) com tendência favorável nos
últimos anos, a qual reflete melhorias significativas
alicerçadas em políticas definidas com o intuito de
diminuir as exigências de balanço

 Aumento do Capital próprio em 34%, conduzindo a uma
evolução positiva do rácio de autonomia financeira2

1 Reexpresso com a Lineas não contabilizada como um “Ativo não-corrente detido para venda” (diminuição de Investimentos Financeiros e do Capital Próprio de €1,2 M)
2 Total Capital próprio / Total Ativo

Balanço (€ M)
Ativos fixos 1 550 1 483 67
Investimentos financeiros 493 475 18
Outros ativos / (passivos) não correntes e outros (179) (206) 27
Fundo de maneio (13) (54) 40

1 852 1 698 153

Capital próprio 600 449 151
Provisões 135 124 11
Dívida líquida 1 117 1 125 (9)

1 852 1 698 153

Jun. 
22

Dez. 
211

∆
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723

147

294
402

307
203

122 27

314

339

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

1 125 1 117

207

40 24 43

108 16 32

Dívida líquida
dez.21

EBITDA Variação do
Fundo de maneio

Impostos Resultados
Financeiros

Investimento Dividendos Outros Dívida líquida
jun.22

Dívida Líquida / Ebitda de 2,6x
Maturidade da Dívida bruta, junho de 2022

Custo da dívida e dívida líquida/EBITDA

 Dívida líquida1 de €1.117 M, uma diminuição de €9 M no 1S22, não
obstante a sazonalidade do negócio de E&C, com uma geração sólida
de cash flow operacional (CFFO) de €143 M

 Leasing, Factoring & Confirming ascenderam a €658 M (dos quais
€326 M afetos a Leasing), uma diminuição de €16 M face a
dezembro de 2021

 Maturidade média e custo da dívida de 2,1 anos e 5,5%,
respetivamente

1Dívida líquida inclui 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 €233 M (€251 M valor nominal) em junho 2022 (€222 M em obrigações do Governo de Angola e de Moçambique em dezembro de 2021).

Linhas de crédito 
não-renováveis

Linhas de 
crédito 
renováveis

Já refinanciado ou a ser 
refinanciado no curto-prazo

CFFO €143 M

1.037

1 1

Dívida
líquida / 
EBITDA

Custo da 
dívida

3.3x

2.7x 2.7x 2.6x

5,0% 5,0% 5,1%
5,5%

dez.20 jun.21 dez.21 jun.22
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Unidades de Negócio

3

Engenharia & Construção

Resultados 1S22
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Destaques 1S22

€251 M
Volume de

negócios

€974 M
Carteira de

encomendas

3
Países

Europa
Portugal 
Espanha

Polónia

Resultados 1S22
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 O volume de negócios de E&C em Portugal aumentou 18% YoY para €188 M, com
uma margem EBITDA de 6%, esta ligeiramente impactada negativamente por um
aumento dos custos e dos salários resultantes da inflação, os quais se esperam
que sejam compensados no 2S22 com os mecanismos de revisão de preços

 Os contratos estabelecidos com clientes privados com cláusulas de revisão de
preços e os contratos estabelecidos com clientes públicos em Portugal
abrangidos pela lei aprovada recentemente pelo Governo, estão protegidos do
risco de inflação, estando contudo a empresa a gerir com prudência cada projeto

 Na Polónia, o volume de negócios foi impactado pela decisão de se adotarem
critérios mais rigorosos na seleção de novos projetos a concorrer, bem como ao
nível de preços, devido à incerteza e forte volatilidade dos preços das
commodites na região

 Carteira de encomendas de €974 M, com uma visibilidade e perspetivas muito
boas, principalmente em Portugal, onde se espera que o Plano Europeu de
Recuperação dinamize a atividade nos próximos anos

 Alienação, em janeiro de 2022, dos negócios no Reino Unido e na Irlanda,
permitindo assim um maior foco nos mercados mais rentáveis, em linha com os
objetivos definidos no Plano Estratégico

Foco em Portugal e na Polónia com 
um controlo de custos exigente
como prioridade
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€ 449 M
Volume de 

negócios

€4.751 M
Carteira de 

encomendas

14
Países

África
Zimbabué

Uganda
Costa do Marfim

Quénia
Gana

Nigéria
Mali

Angola
Moçambique

Malawi
África do Sul

Ruanda
Guiné-Conacri

Camarões

Destaques 1S22

Resultados 1S22
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 O volume de negócios aumentou 54% YoY para €449 M, com a maioria dos
mercados a evidenciarem uma tendência positiva, com Angola e a Costa do
Marfim a mais do que duplicarem o seu volume de negócios

 Os contratos de Engenharia Industrial representaram 39% do volume de negócios
da Unidade de negócios, com projetos em curso na Guiné-Conacri, Moçambique,
Angola, África do Sul e Mali

 A margem EBITDA ascendeu a 18%, tendo sido impactada pelo arranque de
alguns projetos no 1S22 em Angola, no Uganda e na Costa do Marfim, sendo
expetável a recuperação da rendibilidade no 2S22 à medida que a execução dos
projetos acelerar

 Carteira de encomendas robusta de €4,8 Mm, bastante diversificada, quer por
mercados, quer entre clientes públicos e privados, não incluindo alguns projetos
adjudicados depois de junho, nomeadamente em Angola

 Carteira de encomendas a um nível recorde e as atuais perspetivas comerciais
asseguram um nível elevado de atividade e de execução no futuro

Presente animador, futuro
promissor
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México
Peru

Brasil
Colômbia

República Dominicana
Panamá

€430 M
Volume de

negócios

€3.004 M
Carteira de

encomendas

6
Países

América Latina

Destaques 1S22

Resultados 1S22
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 O volume de negócios aumentou 36% YoY para €430 M, com o México a
apresentar um crescimento de 41% YoY, representando 66% da Unidade de
negócios, influenciado pelo ritmo crescente de execução do projeto Tren Maya
(1º troço) e pelo retomar do crescimento no Peru (+55% YoY para €73 M)

 O EBITDA ascendeu a €46 M, um aumento de 33% YoY, com uma margem de
11%, tendo o México e o Peru sido os principais responsáveis por tal
desempenho

 Contribuição positiva do negócio de Energia (geração e comercialização), o qual
apresentou um volume de negócios de €89 M e um EBITDA de €11 M

 A carteira de encomendas atingiu um recorde de €3 Mm, potenciando níveis de
atividade mais elevados nos próximos anos, nomeadamente no México, o
principal mercado na América Latina, suportado por novos projetos de ferrovia e
de estradas, alguns em modelo PPP

 Foco na execução, mas com várias oportunidades em pipeline, com a empresa a
beneficiar do reconhecimento obtido como um player importante e com a
presença consistente no ranking Top 10 do setor na região

Execução de projetos
relevantes com o México a 
liderar
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3

Ambiente

Resultados 1S22

Unidades de Negócio
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 O volume de negócios aumentou 9% YoY para €220 M, com o negócio de
tratamento de resíduos e a atividade internacional a representarem 49% e 29%
da Unidade de negócios, respetivamente

 O EBITDA aumentou 19% YoY para €71 M, tendo a rendibilidade atingido os 32%,
tendo esta última sido impulsionada pela atividade internacional e pela
resiliência das margens alcançadas no negócio de tratamento de resíduos

 O desempenho da atividade internacional tem vindo a comprovar o racional
subjacente à estratégia, a qual tem como objetivo o crescimento do negócio de
Ambiente nos mercados internacionais, nomeadamente em África, onde a Mota-
Engil já está a concorrer a novos projetos

 A carteira de encomendas inclui apenas os serviços de recolha de resíduos e
atingiu os €424 M, dos quais 78% em Portugal (SUMA), Angola (Vista Waste) e na
Costa do Marfim (Eco Eburnie)

 No 1S22 foi emitida a licença para a operação do primeiro aterro no Brasil

Negócio resiliente com upside
internacional
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3

Mota-Engil Capital

Resultados 1S22

Unidades de Negócio
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Reorganização dos negócios
para promover a melhoria
da atividade e rentabilidade
da Mota-Engil Capital

 Volume de negócios de €48 M, dos quais 60% relacionados com os
serviços de manutenção e paisagismo (ME ATIV), os quais são
relativamente estáveis

 EBITDA de €2 M com uma margem de 4%

 A Takargo e o Hospital de Loures foram alienados em junho de 2022,
concluindo-se assim os respetivos processos de venda, em sintonia com
o estabelecido no Plano Estratégico que previa a alienação de ativos não-
core

 Criação recente de duas novas marcas: ME ATIV e Emerge como
exemplos da implementação de uma estratégia de negócio diversificada

 Excluindo a concessão da Estradas do Zambeze em Moçambique, as
restantes concessões rodoviárias são consolidadas pelo método da
equivalência patrimonial
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4
Notas Finais e Perspetivas

Resultados 1S22
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Notas Finais

 Atingimento de níveis recorde de volume de negócios e de EBITDA,
refletindo um maior nível de execução nos principais mercados e uma
rendibilidade robusta

 Carteira de encomendas recorde de €9,2 Mm, a qual suporta um forte
crescimento da atividade no futuro

 Não obstante a sazonalidade, a dívida líquida e o rácio dívida líquida /
EBITDA diminuíram no 1S22

 O pagamento da segunda tranche do dividendo bruto de €0,01725 será
realizado em outubro de 2022 (na sequência do cumprimento da
condição estabelecida na Assembleia Geral de Acionistas)



2626

Perspetivas

 Revisão em alta do crescimento do volume de negócios para o intervalo
10%-20%

 Margem EBITDA para 2022 em linha com a registada em 2021

 Investimento no intervalo €250 M-€300 M

 Carteira de encomendas recorde com projetos relevantes no pipeline

 Novos contratos relevantes a serem assinados até ao final do ano
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Glossário (1/2)

“Mota-Engil” significa Mota-Engil, SGPS, SA, empresa Holding com participações de controlo em outras empresas, que são designadas de subsidiárias;

“Associadas” corresponde à seguinte rubrica da demonstração consolidada dos resultados por naturezas: “Ganhos / (perdas) em empresas associadas e conjuntamente controladas”;

“Ativos fixos” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Goodwill”; “Ativos intangíveis”; “Ativos tangíveis” e “Direitos de uso de ativos”;

“Capital próprio” corresponde à seguinte rubrica da demonstração consolidada da posição financeira: “Total do Capital próprio”;

“CAPEX” ou “Investimento” significa a soma algébrica das adições e alienações de ativos tangíveis, de ativos intangíveis e de direitos de uso de ativos ocorridos no período;

“Carteira de encomendas” significa o montante de contratos adjudicados por executar ao câmbio da data de referência;

“CFFO”- Corresponde à soma algébrica do EBITDA, variação de fundo de maneio e imposto sobre o rendimento;

“Dívida Líquida” ou “DL” significa a 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”, “Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado”, “Empréstimos sem recurso” e “Empréstimos com recurso”;

“EBIT” corresponde à soma algébrica do EBITDA com as seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados por naturezas: “Amortizações e depreciações”; “Perdas de imparidade” e “Provisões”;

“EBIT margem” or “(EBIT Mg)” corresponde ao rácio entre o EBIT e as “Vendas e prestações de serviços”;

“EBITDA” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados por naturezas: “Vendas e prestações de serviços”, “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
e variação da produção”, “Fornecimentos e serviços externos”, “Gastos com pessoal” e “Outros rendimentos / (gastos) operacionais”;

“EBITDA margem” ou “Mg EBITDA” corresponde ao rácio entre o EBITDA e as“Vendas e prestações de serviços”;
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“Fundo de maneio” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Ativos por impostos diferidos”, “Inventários”, “Clientes e outros devedores - corrente”,

“Ativos associados a contratos com clientes - corrente”, “Outros ativos correntes”, “Imposto sobre o rendimento”, “Passivos por impostos diferidos”, “Outros passivos financeiros - corrente”, “Passivos de locação –

corrente, ”“Instrumentos financeiros derivados – corrente”, “Fornecedores e credores diversos – corrente”, “Passivos associados a contratos com clientes - corrente”, “Outros passivos correntes”, e “Imposto sobre o

rendimento”;

“Investimentos financeiros” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Investimentos financeiros em empresas associadas”; “Investimentos financeiros em

empresas conjuntamente controladas”; “Outros investimentos financeiros registados ao justo valor através de outro rendimento integral” e “Propriedades de investimento”;

“Leasing, Factoring e Confirming” corresponde à soma das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Outros passivos financeiros” e “Passivos de locação”;

“Outros ativos / (passivos) não correntes e outros” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Ativos associados a contratos com clientes – não-corrente”;

“Clientes e outros devedores – não-corrente”; “Outros ativos não correntes”; “Instrumentos financeiros derivados – não-corrente”; “Passivos de locação – não corrente”; “Fornecedores e credores diversos – não –

corrente; “Passivos associados a contratos com clientes – não-corrente”; “Outros passivos não correntes”; “Ativos não correntes detidos para venda” e “Passivos não correntes detidos para venda”;

“RAI” corresponde à seguinte rubrica da demonstração consolidada dos resultados por naturezas: “Resultado antes de imposto”;

“Resultado Líquido” corresponde à rubrica da demonstração consolidada dos resultados por naturezas de “Resultado líquido consolidado do período - Atribuível ao Grupo”;

“Resultados financeiros e outros” corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados por naturezas: “Rendimentos e ganhos financeiros”; “Gastos e perdas financeiras”;

“Ganhos / (perdas) na aquisição e alienação de empresas subsidiárias, conjuntamente controladas e associadas” e “Posição monetária líquida”;

“Volume de Negócios” ou “VN” ou “Vendas” corresponde à rubrica da demonstração consolidada dos resultados por naturezas de “Vendas e prestações de serviços”.

Glossário (2/2)
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Aviso legal
Este documento foi preparado pela Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil” ou a “Sociedade”) exclusivamente para uso na apresentação a ser feita na presente data. O seu propósito é meramente 
informativo e, como tal, pode ser alterado ou suplementado e deve ser lido como um sumário dos assuntos aqui abordados ou contidos (“Informação”).
A Informação é divulgada ao abrigo das regras e regulamentos aplicáveis apenas para fins informativos, não foi verificada por um auditor ou perito externo e não há garantias quanto à sua 
exatidão ou completude.
A Informação pode conter estimativas ou expetativas da Mota-Engil e, portanto, não pode haver garantias de que tais estimativas ou expetativas sejam, ou venham a ser, exatas ou que um 
terceiro, utilizando métodos diferentes para reunir, analisar ou computar a informação relevante, obtenha os mesmos resultados. Alguns conteúdos deste documento, incluindo os relativos ao 
possível ou presumido desempenho futuro da Mota-Engil e das suas subsidiárias ("Grupo"), constituem declarações prospetivas que refletem as melhores avaliações da administração, mas que 
podem revelar-se inexatas. Declarações que são precedidas por, seguidas de ou incluem palavras como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "confia", "planeia", "prevê", 
"pode", "podia", "poderia", "faria", "irá" e tais termos no seu sentido negativo ou expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações e informações prospetivas. Estas declarações não 
são nem devem ser entendidas como declarações de factos históricos. Todas as declarações prospetivas aqui incluídas baseiam-se na informação disponível para o Grupo na presente data. 
Pela sua natureza, as declarações relativas ao futuro envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, pressupostos e outros fatores, uma vez que se referem a eventos e dependem de 
circunstâncias que se espera que ocorram no futuro e que podem estar fora do controlo do Grupo. Tais fatores podem significar que os resultados, desempenho ou desenvolvimentos concretos 
acabem por diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas referidas declarações prospetivas, que o Grupo não se compromete a atualizar. Consequentemente, não é feita qualquer 
representação, garantia ou compromisso, expresso ou implícito, e não pode haver garantias de que tais declarações prospetivas se revelem corretas., pelo que não devem ser consideradas 
indevidamente. Toda a Informação deve ser reportada à data do presente documento, uma vez que está sujeita a diversos fatores e incertezas. 
A Informação pode ser alterada sem aviso prévio e o Grupo não terá qualquer obrigação de atualizar a referida Informação, nem de fazer qualquer anúncio prévio de qualquer alteração ou 
modificação da mesma.
A Informação é facultada apenas para fins informativos e não se destina a constituir nem deve ser interpretada como consultoria de investimento profissional. Além disso, a Informação não 
constitui nem faz parte de, e não deve ser interpretada como uma oferta (pública ou privada) para vender, emitir, divulgar ou comercializar, um convite ou uma recomendação para subscrever ou 
comprar, uma apresentação a procedimentos de recolha de intenções de investimento, ou a solicitação de uma oferta (pública ou privada) para subscrever ou comprar valores mobiliários 
emitidos pela Mota-Engil. Qualquer decisão de subscrição, aquisição, troca ou qualquer outra forma de negociação de valores mobiliários no contexto de qualquer oferta lançada pela Mota-Engil 
deve ser tomada exclusivamente com base nas informações contidas no prospeto, de acordo com as regras e regulamentos aplicáveis.
A Informação e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este documento são apenas para fins informativos e não são dirigidos ou destinados à distribuição ou utilização por qualquer 
pessoa ou entidade que seja cidadão ou residente ou que esteja localizada em qualquer lugar, estado, país ou jurisdição onde tal distribuição, publicação, disponibilização ou utilização seria 
contrária a qualquer lei ou regulamento ou exigiria qualquer registo ou licença. A Informação não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de subscrição ou compra de 
quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos ou qualquer outro país, incluindo no Espaço Económico Europeu, e não constitui um prospeto ou um anúncio no sentido e para os efeitos do 
Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (Regulamento dos Prospetos). A informação contida 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
Polónia

Espanha

África

México
Peru

Brasil
Colômbia

República Dominicana
Panamá

América Latina

Europa
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