


Com uma experiência de mais de 66 anos, e sendo líder nacional e 
uma referência internacional, a Mota-Engil reúne competências 
técnicas de excelência nas áreas de Engenharia e Construção, 
Ambiente e Serviços, Concessões de Infraestruturas de 
Transportes e Mineração. 

Presente em 19 países e 3 continentes, a Mota-Engil concentra as suas operações 

em quatro polos geográficos – Portugal, África, Europa Central e América Latina – 

garantindo em cada mercado o mesmo standard de qualidade, capacidade de 

execução e rigor que tornou o Grupo Mota-Engil líder em Portugal e uma referência a 

nível europeu nas referidas áreas. 
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A Mota-Engil desenvolve um vasto leque de atividades ligadas à Engenharia e 

Construção, Ambiente e Serviços, Concessões de Infraestruturas de Transportes e 

Mineração. 

O Compromisso com a qualidade e os objetivos estabelecidos, a crescente afirmação 

internacional e a diversidade de serviços assegurada através da competência técnica 

demonstrada em cada projeto, tem permitido à Mota-Engil construir e manter uma 

reputação de excelência em cada mercado onde está presente. 

 

O Grupo Mota-Engil tem como principal missão assegurar a capacidade de resposta 

para cada novo desafio, garantindo uma permanente competitividade e inovação nas 

soluções apresentadas, reforçando o posicionamento internacional através de parcerias 

estratégicas complementares, projetando os seus negócios à medida de cada mercado 

numa visão única e integrada de Grupo para um futuro económico sólido e sustentável. 



3.800 

71 

2.176 

296 

CARTEIRA 

DE ENCOMENDAS  

RESULTADO  

LÍQUIDO CONSOLIDADO 
EBITDA 

VOLUME DE NEGÓCIOS 

milhões de euros  

milhões de euros 

milhões de euros  

milhões de euros 

E MARGEM DE EBITDA DE 

13,6%  





1. 

Nota: Valores Expressos em Milhões de Euros 

Um ciclo com novos desafios e a mesma ambição 

AMÉRICA LATINA 

2. 

Objectivos do GME para o 

mercado: 

• Crescimento de 442% na 

actividade; 

• Crescimento  de 20% na 

representatividade da 

actividade para 27%; 



3. 

A estratégia de internacionalização assenta na manutenção da atividade baseada  em 4 
regiões: Portugal, África Subsaariana, Europa Central e América Latina. 
 

4. 
 

A estratégia de diversificação para os próximos anos será a de “internacionalizar 
conhecimento” como propulsor para o crescimento orgânico através da diversificação em cada 
mercado dentro do atual portfolio, procurando replicar o modelo de negócio existente em 
Portugal. 

 
5. 

6. 

7. 

Um ciclo com novos 
desafios e a mesma 
ambição 



8. 
 

O desenvolvimento de um Modelo Organizacional com uma matriz regional pretende 
promover uma gestão mais próxima, integrada nos diferentes segmentos de negócio e 
preparada para responder de forma eficiente aos diferentes desafios que se colocam a 
cada região. 

PORTUGAL ÁFRICA CENTRAL EUROPE AMÉRICA LATINA 

· Manutenção do atual 
portfolio enquanto Grupo 
diversificado 

· Ser Líder nos setores em 
que atua como base para 
criação de escala para o 
processo de 
internacionalização dos vários 
segmentos  

· Colaborar com as restantes 
geografias no suporte técnico 
a novos mercados  ou 
projetos 

· Alargar a atividade no 
âmbito da África Subsaariana 

· Enfoque em projetos 
de dimensão para grupos 
multinacionais privados 
associados à mineração 

· Expandir a atividade em 
Angola, Moçambique e 
Malawi para áreas como o 
Ambiente, Logística e 
Energia, como suporte à 
construção e gestão de 
Infraestruturas 

· Manter uma posição de 
referência na Polónia enquanto 
mercado e plataforma regional 

· Analisar oportunidades de 
diversificação em segmentos da 
fileira da Construção e conexos 

· Alargar a análise da atividade 
na região a mercados limítrofes, 
processo condicionado à 
rentabilidade e garantias de 
financiamento 

· Aumentar a atividade do  
Grupo em sintonia com o 
potencial económico da região 

· Consolidar a presença na 
região e avaliar novas 
oportunidades a partir dos 
mercados atuais 

· Infraestruturas (rodoviárias e 
ferroviárias) e trabalhos de 
Mineração como os principais  
enfoques na atividade 

Um ciclo com novos 
desafios e a mesma 
ambição 





A Mota-Engil assume em Portugal a liderança na maioria das áreas de negócio em que 
atua como é o caso dos setores de construção civil e obras públicas, gestão de resíduos, 
operação portuária e concessões municipais de águas, representando no seu conjunto 
um significativo nível de atividade num modelo de negócio diversificado que tem 
procurado replicar nas restantes geografias. 
 
Num percurso de permanente investimento, inovação e reconhecida capacidade de 
gestão, o mercado português tem representado um importante e significativo suporte ao 
processo de internacionalização e de diversificação das atividades da Mota-Engil para 
outras geografias. 

110 
EMPRESAS 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

CARTEIRA 
DE ENCOMENDAS 
2011 

VOLUME 
DE NEGÓCIOS 
2011 

1.204M€ 

1.036M€ 

134M€ 

 

EBITDA 
2011 





África é um mercado natural para o Grupo Mota-Engil dada a presença em Angola há mais 
de 66 anos, que permite ter neste mercado uma marca de referência, a Mota-Engil Angola. 
Com uma atividade muito representativa em mercados como Moçambique e o Malawi, e 
outros mercados em expansão tais como a África do Sul, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe 
e o Zimbabwe, a Mota-Engil atua cada vez mais no âmbito da África Austral. 
 
O Grupo Mota-Engil tem vindo a alargar geograficamente a sua atividade em África, 
avaliando novos mercados e a diversificação para novas áreas de negócio, estabelecendo 
um compromisso com o desenvolvimento destas economias com elevado potencial. O 
investimento na área da mineração constitui o mais recente exemplo desse mesmo 
compromisso com África. 

30 
EMPRESAS 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

CARTEIRA 
DE ENCOMENDAS 
2011 

VOLUME 
DE NEGÓCIOS 
2011 

1.685M€ 

610M€ 

127M€ 
EBITDA 
2011 





No processo de construção europeia e de aproximação dos países da Europa Central e de 
Leste aos restantes países da União Europeia, o desenvolvimento das infraestruturas é um 
fator determinante. Com esse objetivo, o Grupo Mota-Engil procurou em devido tempo 
posicionar-se na região, através  da centralização das operações na Polónia como principal 
mercado de atuação. 
 
Através da Mota-Engil Central Europe, com um percurso sólido de quinze anos e uma 
posição entre  as dez maiores empresas polacas no setor da construção, o Grupo Mota-
Engil encontra-se preparado para dar resposta a projetos na Polónia, República Checa, 
Eslováquia e Hungria. 

60 
EMPRESAS 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

CARTEIRA 
DE ENCOMENDAS 
2011 

VOLUME 
DE NEGÓCIOS 
2011 

508M€ 

382M€ 

13M€ 
EBITDA 
2011 





A presença do Grupo Mota-Engil na América Latina iniciou-se em 1998 no Peru, tendo 

efetuado um investimento contínuo no reforço da capacidade de execução e no 

desenvolvimento de competências técnicas para tornar a Mota-Engil Peru numa empresa 

diversificada na área de engenharia e construção, sendo atualmente uma referência no 

mercado peruano. 

Mais recentemente, o Grupo Mota-Engil decidiu entrar em novos mercados da região 

como o Brasil, o México e a Colômbia, reforçando o crescimento e a diversificação em 

áreas como a construção de estradas, gestão portuária ou projetos de concessões de 

autoestradas como são os casos no México (Perote-Xalapa) e Brasil (Rodovias do Tietê). 

11 
EMPRESAS 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

CARTEIRA 
DE ENCOMENDAS 
2011 

VOLUME 
DE NEGÓCIOS 
2011 

397M€ 

162M€ 

22M€ 
EBITDA 
2011 



Peru 

5.543 
COLABORADORES 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

CARTEIRA DE 

ENCOMENDAS 2012 

VOLUME DE  

NEGÓCIOS 2011 

373M€ 

 129M€ 

 19,4M€ 
EBITDA 
2011 

• Operação madura, posição consolidada como uma das maiores construtoras do país 

• Um dos líderes no mercado de obras mineiras e avanço para maior participação relativa de 

obras públicas 

• Passos dados na diversificação – concessão do porto de Paita, hídricas e iniciativas em 

promoção imobiliária 

• Prospecção de oportunidades no sector ambiental; 

• Adequação da estrutura para níveis de facturação crescentes; 

• Principais actividades: 

-Obras públicas;  

- Resíduos; 

- Energia; 

- Apoio à actividade mineira; 

- Águas; 

- Concessões de Transportes 

- Imobiliário;   

-Exploração mineira.  
65 

32 

COLABORADORES 

PORTUGUESES  

MOBILIZADOS 

COLABORADORES 

PORTUGUESES  COM 

FORMAÇÃO ENGENHARIA 
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México 

25 

170M€ 

22M€ 

2,2M€ 

• Participação de 50% na concessão Copexa, através da Ascendi 

• Conclusão em 2012 do contrato de Xalapa, com bons resultados. 

• Esforço de recomposição de carteira e conquista de alguns novos contratos 

• Consolidação da posição no Estado de Veracruz 

• Alianças regionais firmadas com construtoras de Veracruz e Nayarit (construção) e 

Guanajuato (resíduos) 

• Recomposição de carteira pós-2012, consolidação da actividade num patamar relevante 

• Ampliar e reforçar parcerias regionais 

• Viabilizar contratos de construção obtidos através de PPPs 

• Inserção no sector de resíduos 

COLABORADORES 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

CARTEIRA DE 

ENCOMENDAS 2012 

VOLUME DE NEGÓCIOS 
2011 

EBITDA 
2011 

9 

15 
COLABORADORES 

PORTUGUESES COM 

FORMAÇÃO ENGENHARIA 

COLABORADORES 

PORTUGUESES  

MOBILIZADOS 
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Brasil 

452 

11M€ 

• Participação de 50% na concessão Rondon Leste, através da Ascendi 

• Apresentação de diversas propostas em concursos internacionais e a clientes privados 

• Primeiro contrato de construção conquistado – hotel em Porto de Galinhas 

• Identificação e negociação da aquisição de participação de 50% em construtora brasileira 

de médio porte como forma de inserção consistente no mercado de construção. 

• Concretização do plano de negócios, colocando empresa entre as 30 maiores do Brasil 

• Conseguir utilização do currículo Mota-Engil sem limitações 

COLABORADORES 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

CARTEIRA 
DE ENCOMENDAS 
2012 

19 
COLABORADORES 

PORTUGUESES  

MOBILIZADOS 

13 
COLABORADORES 

PORTUGUESES COM  

FORMAÇÃO ENGENHARIA 
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Colômbia 

23 

• Presença de cerca de 3 anos, havendo no último ano um forte reforço na vertente 

comercial tendo em vista aproveitar as enormes oportunidades do mercado; 

• Associação com família Oliveira 

• Reconhecimento do mercado, prospecção de oportunidades e diversas propostas 

apresentadas; 

• Angariação no início de 2013 da primeira empreitada de construção civil; 

• Pré-qualificação em diversas entidades promotoras de investimentos em infra-estruturas 

(estradas, petróleos, entre outros); 

COLABORADORES 

Grupo Mota-Engil 
ou participadas 

8 

5 

COLABORADORES 

PORTUGUESES 

MOBILIZADOS 

COLABORADORES 

PORTUGUESES  COM 

FORMAÇÃO ENGENHARIA 
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