COMUNICADO.

MOTA-ENGIL anuncia investimentos na área de Energias Renováveis
No seguimento da concretização da estratégia anunciada pelo GRUPO, foi autonomizada a área
de Indústria e Energia (cuja actividade é coordenada pela MARTIFER, SGPS, SA). Em particular
no segmento das energias renováveis, esta autonomização pretende dar um impulso a uma
área em que o GRUPO tem já hoje presença de destaque nomeadamente através do
desenvolvimento de projectos de energia eólica, biodiesel e energia das ondas.

No que respeita ao biodiesel, o GRUPO tem como objectivo desenvolver tecnologia para a
produção de biocombustíveis e a aspiração de produzir um milhão de toneladas deste
combustível em 2015.

Para tal, no exercício de 2005, investiu numa unidade produtiva de biodiesel na Roménia, e
complementarmente em terrenos agrícolas como suporte à obtenção de matérias-primas a
montante deste projecto. Aquela unidade produtiva na Roménia deverá estar pronta em
Setembro, estando ainda previsto o arranque da construção de outra fábrica em Portugal (no
porto de Aveiro) em Abril pf., com capacidade para produzir 100 mil toneladas de biodiesel por
ano (e correspondendo a um investimento de 16 milhões de euros). Para concretização
daquele objectivo estratégico, e dependendo das condições do mercado, em 2007 poderá
ainda iniciar-se a construção de uma terceira fábrica na Europa com capacidade para produzir
até 200 mil toneladas/ano e neste caso, implicando um investimento na ordem dos 32 milhões
de euros.

O GRUPO anunciou na passada semana os seus resultados anuais, sendo de destacar, no
âmbito da área de Indústria e Energia, um crescimento do volume de negócios de cerca de
21% para 148,9 milhões de euros, para o qual contribuiu fortemente o processo de internacionalização do GRUPO.
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