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2018
DISTINÇÃO
PORTUGAL SUSTENTÁVEL
POR UM PORTUGAL MAIS SUSTENTÁVEL

28
Países

Com mais de 70 anos de história, a Mota-Engil conta com um percurso empresarial
de excelência em Portugal e no Mundo. Orientado por uma estratégia global
e diversificada de sucesso, o Grupo exerce atividade em 28 países, afirmando-se
com a competência e inovação que o fizeram líder nacional no setor da construção
e uma referência a nível internacional.

Em 1987, a publicação “O Nosso Futuro Comum” coroou
o trabalho desenvolvido pela Comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, consagrando em
definitivo a expressão “desenvolvimento sustentável”
como sendo o modelo de desenvolvimento “que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade
das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades”.
Com uma visão crítica do modelo de desenvolvimento
até então adotado, “O Nosso Futuro Comum” alertava
para problemas, novos ao tempo, como o aquecimento
global, fazendo apelo a uma nova relação entre o homem
e o meio ambiente e definindo um conjunto de metas
a serem concretizadas a nível internacional. O conceito
e as preocupações em torno do desenvolvimento sustentável
entravam assim definitivamente na agenda mundial.
Seguir-se-iam em 1992 a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento mais conhecida
por Rio 92 e, vinte anos mais tarde, a Conferência Rio+20,
tendo no ano 2000 sido aprovada pela ONU a Declaração
do Milénio, consagrando os Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM) para vigorarem até 2015.

Em 2015, é aprovada pela ONU a Agenda 2030
que integra os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que sucedem aos 8 Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio (ODM).
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
e as suas 169 metas constituem um guia para as ações
a empreender pela comunidade internacional até 2030,
comprometendo os governos, a sociedade civil e o setor
privado na prossecução de uma demanda comum em
torno do futuro das pessoas, do planeta, da paz e da
prosperidade coletivas.
O que está em causa é, nada mais nada menos, que
o futuro da humanidade, a preservação da sua casa
comum – o nosso planeta –, numa gigantesca tarefa
e numa luta que urge travar sem demora, e a que
Portugal, o estado e a sociedade civil, não podem
virar costas.
Em 2018, na sua 9ª edição, o Prémio Manuel António da
Mota irá distinguir as instituições que contribuam com
os seus projetos para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

Cada um de nós pode fazer a diferença,
concorra por um Portugal Mais Sustentável!
Toda a informação poderá ser
consultada em:
www.fmam.pt
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A RESILIÊNCIA DO PRESENTE

SUPORTADA NUMA VISÃO
DE FUTURO

”

Crescemos e
assumimos o mercado
global como o nosso
mercado de atuação,
tendo hoje uma posição
de relevância em alguns
mercados internacionais
na Europa, África
e América Latina.

“

presente edição da Sinergia coincide com a Assembleia Geral
de Acionistas que, para além dos temas relacionados com a aprovação
de contas, promoveu a nomeação dos órgãos sociais da holding para
um novo mandato.

A

Assim, e fazendo um balanço dos últimos anos, do que se alterou no Mundo,
no sistema financeiro internacional e nas empresas, e sobretudo num setor como
o da construção que conheceu em Portugal uma contínua degradação ao longo
dos últimos 15 anos, verificamos que, apesar da enorme transformação a que
se assistiu, a muito resistimos.
Mais: crescemos e assumimos o mercado global como o nosso mercado de
atuação, tendo hoje uma posição de relevância em alguns mercados internacionais
na Europa, África e América Latina.
Alargámos horizontes com uma visão estratégica definida em devido tempo,
criando as bases para uma internacionalização que conta hoje com três regiões
de igual importância no contributo que conferem à faturação do Grupo, o que
nos permite mitigar riscos, não depender de nenhum mercado e caminhar no
sentido de um crescimento sustentável e alinhado com 72 anos de uma história
de sucesso.
No último mandato consolidámos, de forma muito consistente, o crescimento
internacional do Grupo e alterámos de maneira significativa o seu portefólio,
mantendo a capacidade de ser uma das empresas europeias com melhor
performance operacional e cumprindo um nível de endividamento em linha
com os objetivos estratégicos do Grupo.
A partir para um novo mandato, estamos hoje diferentes, mas emanados dos
mesmos valores de ousadia e ambição que nos caracterizam, conjugados com
o rigor e o critério na avaliação dos investimentos que os tempos exigem.
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GONÇALO MOURA MARTINS
Presidente da Comissão Executiva

Entramos num novo ano com uma carteira de encomendas que nos confere
a confiança necessária para um desempenho positivo no futuro e que, a par
com um forte sentido de responsabilidade presente em cada projeto, contribuirá
para o bom resultado coletivo do Grupo Mota‑Engil.
Numa perspetiva a longo prazo, estamos a criar as bases que nos permitam
no futuro estar entre as empresas mais competitivas nos setores em que hoje
marcamos presença como a Engenharia e Construção, o Ambiente e a Energia,
não deixando de estar atentos a novas oportunidades de negócio, em linha com
o que são as tendências de evolução dos modelos modelos comerciais num
Mundo em constante e cada vez mais rápida transformação.
Olhando o futuro de frente, daremos conta na próxima edição da SINERGIA
do que temos feito ao nível do Investimento na Inovação e Desenvolvimento,
nos diversos mercados do Mundo Mota‑Engil.

”

Estamos a criar as
bases que nos permitam
no futuro estar entre
as empresas mais
competitivas nos setores
em que hoje marcamos
presença.

“
SINERGIA 53 JUNHO 2018
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ASSEMBLEIA GERAL

NOMEIA ÓRGÃOS
SOCIAIS PARA 2018-2021
RESULTADOS DE 2017 APROVADOS POR UNANIMIDADE E CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO ALARGADO A 21 MEMBROS.

Mota‑Engil realizou a
Assembleia Geral de Acionistas
na sede da Fundação Manuel
António da Mota, com a aprovação de
todos os pontos em agenda.

A

Na Assembleia estiveram presentes
os representantes de 79,25% do capital
social da empresa, tendo todos os
pontos sido aprovados por votações
favoráveis superiores a 88% dos votos
representativos, merecendo destaque
06

a aprovação, por unanimidade, dos
pontos relativos à apreciação do Relatório
e Contas do exercício de 2017.
Na agenda esteve também a nomeação dos
órgãos sociais da Mota‑Engil S.G.P.S., S.A.
para o mandato no quadriénio 2018-2021,
no qual se destaca o alargamento do
Conselho de Administração a 21 membros,
cumprindo as recomendações atualmente
em vigor na vertente de Corporate
Governance.

Outros pontos em análise foram
a proposta de aplicação de Resultados,
o Relatório sobre as práticas de
Governo Societário, a apreciação geral
da Administração e Fiscalização
da Sociedade, a política de
remuneração dos membros dos órgãos
de Administração e Fiscalização
da Sociedade, e a possibilidade
de aquisição e alienação, pela
Sociedade, de ações e obrigações
próprias, entre outros.

ÓRGÃOS SOCIAIS
PARA O MANDATO 2018-2021
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota
Vice‑Presidentes
Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins
Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho
Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo
Vogais
Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa
Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos
Ismael Antunes Hernandez Gaspar

COMISSÃO EXECUTIVA
Presidente
Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins
Membros
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos
Ismael Antunes Hernandez Gaspar

José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel
Luís Filipe Cardoso da Silva
Luís Francisco Valente de Oliveira
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
António Manuel da Silva Vila Cova
Francisco Manuel Seixas da Costa
Sofia Salgado Cerveira Pinto
Ana Paula Chaves e Sá Ribeiro

José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel
Luís Filipe Cardoso da Silva

SINERGIA 53 JUNHO 2018
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RESULTADOS

ANUAIS DE 2017
FORTE DESEMPENHO OPERACIONAL E CARTEIRA
DE ENCOMENDAS SUPERIOR A 5 MIL MILHÕES DE EUROS
PERSPETIVAM O OBJETIVO DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
NAS VÁRIAS ÁREAS DE NEGÓCIO.

A Mota‑Engil concretizou
a angariação de um
conjunto muito significativo
de novos projetos, com
preponderância em África,
o que permitiu ao Grupo
atingir, pela primeira vez
na sua história, uma Carteira
de Encomendas superior
a 5 mil milhões de euros.

08

Mota‑Engil registou no último
ano um crescimento do Volume
de Negócios de 18%, atingindo
2.597 milhões de euros, com um
crescimento de 22% e 32% face ao ano
anterior nas regiões de África e da América
Latina, respetivamente. As vendas na
América Latina foram de 960 milhões
de euros, tornando‑se pela primeira vez
a região com maior contributo para a
faturação do Grupo. Em África, o volume
de negócios foi de 860 milhões de euros,
tendo a Europa registado um valor
de 826 milhões de euros.

para 185 milhões de euros. Para estes
resultados contribuíram decisivamente
a subida das margens na Europa
(13% para 17%) e América Latina
(6% para 11%).

Relativamente aos resultados
operacionais da empresa antes de
impostos, depreciações e amortizações,
o Grupo aumentou o EBITDA em 19%
para 403 milhões de euros, aumentando
a margem para 16%, mantendo‑se
assim como uma empresa com
elevado desempenho entre os seus
peers europeus do setor, mais do que
duplicando o EBIT do Grupo, de 81

Quanto à atividade comercial, e em
linha com o crescente dinamismo
das economias onde o Grupo marca
presença, a empresa concretizou
a angariação de um conjunto muito
significativo de novos projetos, com
preponderância em África (que detém
51% do total da carteira), o que permitiu
ao Grupo atingir, pela primeira vez
na sua história, uma Carteira de

A

O Resultado Líquido atribuível ao
Grupo foi de dois milhões de euros,
influenciado pela aplicação da
regra contabilística IAS 29 aplicada
a operações em mercados com
hiperinflação, como é o caso de Angola,
o que provocou um efeito negativo
de 12 milhões no Resultado Anual.

VOLUME
DE NEGÓCIOS

2.597 M€
Europa
Encomendas superior a 5 mil milhões
de euros (5.138 M€).
Mantendo o cumprimento das metas
definidas para 2017 no âmbito da gestão
financeira, o Grupo conseguiu diminuir
a dívida líquida em 24% com a redução
de 282 milhões de euros, atingindo
877 milhões de euros, o que permitiu
concluir o ano com um rácio de Net

828 M€

Debt / EBITDA de 2,2 (era de 3,4 em 2016
e de 3,6 em 2015), a par de uma redução
do custo médio de financiamento
e a manutenção da maturidade média
da dívida próxima para 2,4 anos,
resultados que revelam a prossecução de
uma estratégia de crescimento alinhada
com a gestão criteriosa da dívida no
sentido de concretização dos objetivos
do Grupo de crescimento sustentável.

África

860 M€
América Latina

960 M€

O Grupo aumentou o EBITDA em 19% para 403 milhões
de euros, aumentando a margem para 16%,
mantendo‑se assim como uma empresa com elevado
desempenho entre os seus peers europeus do setor.

Volume de Negócios 2017

Carteira de Encomendas 2017

EBITDA

(MILHÕES DE EUROS)

(MILHÕES DE EUROS)

(MILHÕES DE EUROS)

30%
828

1.068

338

403

2016

2017

550
37%
960

400

1.465

TOTAL

2.597 M€

TOTAL

350

5.138 M€
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33%
860
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2.604

100
0
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ENTREVISTA

ENTREVISTA
A MANUEL MOTA

CEO DA MOTA‑ENGIL ÁFRICA
“O FUTURO DE ANGOLA SERÁ MUITO POSITIVO
E A MOTA‑ENGIL CONTINUARÁ
A APOIAR O PAÍS COMO SEMPRE O TEM FEITO”.

um ano como o de 2017,
marcado no Grupo Mota‑Engil
pelo crescimento significativo
da Carteira de Encomendas em África
para mais de 2,5 mil milhões de euros,
o aumento do Volume de Negócios e a
abertura de novos mercados na Região,
fomos entrevistar Manuel Mota, CEO da
Mota‑Engil África, Administrador do
Grupo e representante da terceira geração
da Família Mota, facto que lhe permite
ter um conhecimento privilegiado
e, como o próprio refere, uma
responsabilidade acrescida sobre uma
empresa que conhece desde que nasceu.

N

UMA LIGAÇÃO FORTE A ANGOLA
Teve a sua primeira experiência
profissional internacional em Angola.
E como falar da Mota‑Engil é falar de
Angola, foi por aí que começámos, um
País pelo qual Manuel Mota confessa
sentir “um amor dentro de si, algo que
está em toda a família”, sendo o País
onde o seu avô, Manuel António da
Mota, iniciou a atividade da empresa
10

em 1946 e onde o atual Presidente,
António Mota, refere frequentemente
sentir‑se em casa.
Manuel Mota refere que “a Mota‑Engil
tem estado sempre ao lado de Angola,
nos bons e maus momentos, por vezes
com significativo esforço financeiro nos
momentos mais difíceis, mas isso tem
feito com que sejamos o grande expoente
da relação empresarial entre Portugal
e Angola”.
Considera que “a mudança de ciclo tem
decorrido de forma positiva”, sentindo
“uma procura crescente da comunidade
internacional, com maior interesse para
apoiar o investimento”, o que o leva
a considerar que “o futuro de Angola
será muito positivo e a Mota‑Engil
continuará a apoiar o país como sempre
o tem feito”.
Depois de Angola, seguiu para a Polónia
onde assumiu o cargo de CEO da
Mota‑Engil Central Europe, regressando

em fevereiro de 2016 a África, onde hoje
é o responsável executivo pela liderança
de uma Região que conta com cerca de
14.000 colaboradores entre 14 países, e
um Volume de Negócios que foi, em 2017,
de 860 milhões de euros.
OS DESAFIOS
DA MOTA‑ENGIL ÁFRICA
Como balanço do ano de 2017,
Manuel Mota refere que “foi retomado
o crescimento da atividade”, sendo
agora “o principal desafio o aumento de
produção para um crescimento assinalável
depois de conquistada uma carteira que
traz conforto para os próximos dois anos
e meio”.
Analisando o momento atual na região,
assume que “o crescimento da cotação
do petróleo para países como Angola,
as expectativas do início de investimentos
muito significativos no segmento carvão
e do gás para o futuro de Moçambique,
a estabilidade em países como o Malawi,
a par de novos países na África Oriental

que têm economias mais diversificadas,
permitem‑nos considerar que poderão
estar reunidas as condições para o retomar
do crescimento económico do continente,
a par do seu elevado potencial”.
Estando a Mota‑Engil em África há
72 anos, Manuel Mota considera que
“o reconhecimento do percurso, a
capacidade de fazer, de verticalizar todo
o ciclo de produção pela existência de
um parque de equipamento pesado ímpar
em África capaz de fazer face a qualquer
desafio, são os factores distintivos da
Mota‑Engil em África”.
Fazendo face a uma concorrência cada
vez mais global perante empresas de
variadas geografias, Manuel Mota refere
que “a qualidade de Engenharia é um fator
distintivo em projetos que, pelo facto de
existirem entidades multilaterais, coloca
um patamar de exigência técnica do mais
elevado que há no Mundo, e esse é um
factor que permite à Mota‑Engil ombrear
entre os melhores”.

Sobre o momento que a empresa
vive em África, Manuel Mota afirma
convictamente ser “um momento de
afirmação no mercado e de estabilidade
na organização, com uma carteira que
permite olhar os próximos dois anos e
meio com tranquilidade, definindo, com
serenidade, o que é mais relevante para
o Grupo, mantendo o foco nos níveis de
rentabilidade que se ambicionam para
a Mota‑Engil”.
A SELETIVIDADE NA ESTRATÉGIA
DE EXPANSÃO
Em 2017, a Mota‑Engil África venceu
projetos em novos mercados como
a Tanzânia, Guiné‑Conakri e Costa do
Marfim. Questionado sobre se esta
estratégia de diversificação será para
continuar, Manuel Mota salientou que
“temos de ser seletivos, analisando
os países que poderão ser menos
interessantes em função da presença de
outros concorrentes ou pelo seu menor
potencial, e outros onde poderá ser
interessante entrar.

A Mota‑Engil tem
estado sempre ao lado
de Angola, nos bons
e maus momentos,
por vezes com
significativo esforço
financeiro nos momentos
mais difíceis, mas isso
tem feito com que sejamos
o grande expoente da
relação empresarial entre
Portugal e Angola.

MANUEL MOTA
CEO da Mota‑Engil África

SINERGIA 53 JUNHO 2018
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A Costa do Marfim
é um mercado aberto
ao investimento, estável,
diversificado, embora muito
competitivo, mas onde
queremos continuar
a investir. Tivemos
a felicidade de celebrar
o nosso primeiro contrato
neste País aquando da visita
oficial a Portugal
do Presidente da Costa
do Marfim.

MANUEL MOTA
CEO da Mota‑Engil África

Procuramos, acima de tudo, investir o
capital de forma criteriosa e onde poderá ser
mais profícua e rentável a nossa presença”.
A Costa do Marfim é um dos exemplos
de expansão que Manuel Mota carateriza
como “um mercado aberto ao investimento,
estável, diversificado, embora muito
competitivo, mas onde queremos continuar
a investir”. Tivemos a felicidade de
celebrar o nosso primeiro contrato neste
País aquando da visita oficial a Portugal
do Presidente da Costa do Marfim, e com
a presença dos primeiros‑ministros dos
dois países, numa cerimónia com elevada
projeção e onde foi assumido publicamente
o interesse de reforçar as relações
comerciais entre os dois países, facto para
o qual temos a satisfação e o compromisso
de estar a contribuir nesse sentido”.
12

AS PARCERIAS COMO
OPORTUNIDADES
Uma novidade da Mota‑Engil África
têm sido as parcerias celebradas com
empresas internacionais, como chinesas
e turcas, para projetos de dimensão em
diversos países africanos, estratégia que
justificou “pela dimensão média superior
e maior capacidade de financiamento
face à nossa, mas com uma menor
experiência e conhecimento de África,
existindo assim oportunidades de
promover parcerias vantajosas para
todas as partes. É uma estratégia
que nos permite almejar projetos de
dimensão superior, mitigando risco”,
concluindo que “será uma estratégia para
manter, não esquecendo as empresas
portuguesas, embora pela crise que
existiu em Portugal, seja mais difícil”.

A APOSTA NO SETOR DO AMBIENTE
Sobre o setor do Ambiente, assume que
“é uma oportunidade única, embora
seja complexa a fase de preparação
de propostas pela falta de informação,
sendo um fator de risco acrescido, mas
onde estamos a tentar desenvolver novas
oportunidades depois de conquistado
o contrato na Costa do Marfim, que será
o maior contrato do Grupo no setor do
Ambiente, contando com o apoio técnico
existente na EGF e na SUMA”.
O DESAFIO DO FINANCIAMENTO
Identificado o financiamento como um
dos principais desafios de atuação em
África, destaca que “o relacionamento
bancário tem crescido com bancos locais
e outros de dimensão superior na África
do Sul”, acrescentando que “poderão

construtoras portuguesas a que assistimos
nos últimos anos penalizou a avaliação
do setor, mas o percurso de empresas
como a Mota‑Engil deve merecer o apoio
fundamental da Banca para a dinamização
do setor e sua internacionalização”.
A FORMAÇÃO E O ESPÍRITO SOLIDÁRIO
Reconhecido como tendo sensibilidade para
o tema da formação de quadros, Manuel
Mota revela que tem promovido parcerias
com universidades visando a integração
e formação de quadros locais, estratégia
que é apoiada pelos Programas de Trainees
que têm sido promovidos pelo Grupo,
em complementaridade com a formação
profissional no terreno.
Como responsável executivo por África
não perdeu a oportunidade de lançar
uma mensagem aos jovens quadros
para “abraçarem o desafio de ir para
África pelo amadurecimento pessoal
e evolução profissional mais rápida
que necessariamente acontecerá pelas
dificuldades vividas no contexto africano,
pelos problemas com que nos deparamos
a cada dia. Será certamente uma
oportunidade para crescerem, para
se afirmarem e para acompanhar
o crescimento do Grupo nesta Região”.

surgir novos relacionamentos com a Banca
nigeriana, um dos maiores mercados da
região, nomeadamente com o UBA, que
poderá vir a ser um dos principais bancos
de relação em África, assim como o Africa
Finance Corporation”. O CEO destaca ainda
o papel desempenhado pelas multilaterais,
assumindo que “tem existido um trabalho
de reforço da relação, podendo vir a
resultar no apoio a alguns projetos”, não
esquecendo a COSEC, entidade que Manuel
Mota considera “fundamental para as
empresas portuguesas para atuar em Angola
e Moçambique, e seria importante que
abrisse a possibilidade de atuação a outros
mercados, facto que temos sentido abertura
para avaliar essa possibilidade”.
Sobre a Banca portuguesa, reconhece que
“a crise no setor e a falência de muitas

Não esquecendo a política de
responsabilidade social corporativa,
assume que “gostaria de fazer um projeto
de construção com caráter social, em
parceria com a Fundação Manuel António
da Mota (FMAM), dando continuidade a
algo que o Grupo sempre fez, mas de forma
sistematizada e que permita otimizar
o retorno e impacto junto da comunidade
no investimento realizado”.
OBJETIVOS PARA ÁFRICA E O GRUPO
Como membro do Conselho de
Administração da holding, pedimos
a Manuel Mota que nos traçasse os
principais desafios do Grupo, o que fez,
partindo do momento atual e dos feitos
dos últimos anos que destacou como
um ciclo em que “o Grupo passou em
pouco mais de uma década de um Grupo
maioritariamente presente em Portugal

para um Grupo Internacional, o que
exigiu muito investimento e onde agora
temos vindo a reduzir e a equilibrar o
balanço”. Sobre o futuro, “basta pensar
que estamos em mercados de elevado
potencial de crescimento, o que, se formos
competitivos, e se o ciclo económico
mundial contribuir e permanecer a
estabilidade política nos países, teremos
condições de acompanhar o crescimento
dessas economias”, acrescentando ainda
que “temos de identificar oportunidades
de expansão para novas áreas de negócio
e olhar para o nosso negócio core da
construção como um desafio interno de
acompanhar a evolução tecnológica e
integrar as melhores práticas como forma
de otimizar processos e eficiência para
sermos competitivos a cada momento”.
A concluir, Manuel Mota referiu ter para
África “o objetivo de chegar a 1.000 milhões
de euros de faturação e cumprir com os
objetivos do Plano Estratégico”, metas cujo
resultado positivo está convicto que "irá
acontecer" dentro dos próximos anos.

Estamos em mercados
de elevado potencial
de crescimento, se formos
competitivos, e se o ciclo
económico mundial
contribuir e permanecer
a estabilidade política nos
países, teremos condições de
acompanhar o crescimento
dessas economias.

MANUEL MOTA
CEO da Mota‑Engil África
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MOTA‑ENGIL VENCE

PRÉMIO FUNDACOM
EMPRESA DISTINGUIDA ENTRE AS MELHORES
NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO
IBERO‑AMERICANO.

1

A Mota‑Engil foi distinguida com duas
nomeações na edição de 2018 dos
Prémios Fundacom, sendo finalista na
categoria de TV Corporativa e vencedora
com o melhor Vídeo Institucional do Ano.
Com um júri de profissionais de
comunicação de 8 países e entre
244 projetos, a Mota‑Engil foi, pela
primeira vez, distinguida nos Prémios
desta reconhecida entidade que integra
12 associações de Comunicação
do espaço ibero‑americano.
Para Pedro Arrais, Diretor de Relações
Institucionais e de Comunicação do
14

Grupo, “este prémio é o reconhecimento
por profissionais do espaço
ibero‑americano e entre reputadas
empresas de diversos países, o que
valoriza o trabalho que vem sendo feito
ao longo dos últimos anos na
Mota‑Engil, servindo de motivação
acrescida para a equipa por ver que
estamos a trabalhar no sentido certo,
procurando evoluir de acordo com o que
são as tendências da comunicação
e a sua crescente integração tecnológica,
procurando desenvolver as plataformas
de Comunicação do Grupo de uma forma
integrada, eficaz e de acordo com o que
são os objetivos estratégicos do

Grupo, procurando contribuir para
o reforço da reputação de uma empresa
com uma presença cada vez mais
diversificada e global”.

1
Pedro Arrais, Diretor de Relações
Institucionais e de Comunicação
do Grupo Mota‑Engil.

INSTITUCIONAL

MOTA‑ENGIL

DISTINGUIDA PELO IPDAL
A MOTA‑ENGIL FOI DISTINGUIDA PELO SEU PERCURSO
DE CRESCIMENTO E AFIRMAÇÃO NA AMÉRICA LATINA NA CERIMÓNIA
DO 12.º ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO (IPDAL).

Na cerimónia do 12.º Aniversário do
Instituto para a Promoção da América
Latina e Caraíbas (IPDAL), entidade que tem
como objetivo fortalecer as relações entre
Portugal e a América Latina e Caraíbas,
a Mota‑Engil foi a entidade distinguida pelo
seu percurso de crescimento e afirmação
na América Latina.
Presente em representação do Grupo
esteve Carlos Mota Santos, Presidente
da Mota‑Engil América Latina, que
na sua intervenção após receber a
distinção, começou por destacar a
importância da diplomacia económica
para a internacionalização da economia

portuguesa, deixando uma mensagem
sobre a importância que Portugal e as
empresas portuguesas poderão assumir na
relação entre a Europa, a América Latina
e Árica, servindo Portugal como um hub
para as relações comerciais e estando
a Mota‑Engil disponível para apoiar este
desígnio para o desenvolvimento que
entende ser comum e partilhado.
A encerrar a cerimónia esteve
presente o Secretário de Estado da
Internacionalização, Eurico Brilhante
Dias, que reconheceu o potencial de
crescimento no comércio entre Portugal
e os países latino‑americanos, referindo‑se

à Mota‑Engil como um bom exemplo
que verifica a cada viagem que tem feito
ao exterior, e não só pela América Latina,
bem como um excelente representante
das empresas portuguesas e de Portugal
no Mundo.
Na cerimónia, estiveram presentes
dezenas de embaixadores – da América
Latina, África, Europa e Ásia – incluindo
Sua Excelência Reverendíssima
O Núncio Apostólico, cônsules honorários,
assessores da Casa Civil do Presidente
da República de Portugal, representantes
do Ministério dos Negócios Estrangeiros
e de outras entidades.
SINERGIA 53 JUNHO 2018
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MOTA‑ENGIL CONCLUI
OBRA ICÓNICA

"A BRASILEIRA"

O EDIFÍCIO HISTÓRICO FOI DEVOLVIDO À CIDADE DO PORTO
E É AGORA TAMBÉM UM HOTEL DE LUXO.

Mota‑Engil concluiu as obras
de reabilitação e reconstrução
profunda n’ "A Brasileira",
no Porto. Situado na rua Sá da Bandeira,
próximo do Teatro Sá da Bandeira e da
Estação de São Bento, o edifício da
histórica cafetaria esteve fechado desde
2013, quando foi adquirido pelo
empresário e ex‑selecionador nacional
de futebol, António Oliveira.

A

A adjudicação à Mota‑Engil para as
obras de intervenção aconteceu em 2016
e, pouco mais de um ano depois, além
da cafetaria, o renovado espaço abre
agora com um restaurante de autor e um
hotel de cinco estrelas do Grupo Pestana,
o maior grupo hoteleiro internacional
de origem portuguesa. O hotel de
luxo conta com 90 quartos e suites
distribuídos por seis pisos temáticos,
relacionados com as especiarias
importadas durante a expansão
marítima portuguesa nos séculos XV
e XVI, nomeadamente: Café, Chá,
Cacau, Pimenta, Canela e Anis.

16

O hotel tem também um pátio exterior
com um jardim vertical, um ginásio,
salas de estar e de reuniões.
O projeto de reabilitação do edifício
esteve a cargo dos arquitetos Ginestal
Machado e Maria Ginestal, que
procuraram respeitar a fachada
novecentista e a traça original do
arquiteto Januário Godinho nas
principais salas, bem como grande
parte do que resistiu aos dois assaltos
ao edifício durante o tempo em que
esteve fechado.
Devolver “A Brasileira” à cidade
e fazer dela um “espaço de memória
para homenagear artistas do Porto,
como Júlio Resende, José Rodrigues ou
Ângelo de Sousa”, foram os objetivos
do proprietário.
A Mota‑Engil congratula‑se por ter estado
envolvida num projeto emblemático para
a cidade do Porto e para o património
urbanístico nacional.

Devolver “A Brasileira”
à cidade e fazer dela um
“espaço de memória para
homenagear artistas do
Porto, como Júlio Resende,
José Rodrigues ou Ângelo
de Sousa”, foram os
objetivos do proprietário.
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MOTA‑ENGIL EXECUTA
TRABALHOS

NO APROVEITAMENTO
HIDROELÉTRICO
DE GOUVÃES
A OBRA ENVOLVE VÁRIOS DEPARTAMENTOS DE ENGENHARIA
DA EMPRESA, MOSTRANDO UMA VEZ MAIS A CAPACIDADE DE EXECUÇÃO
DO GRUPO PARA GRANDES PROJETOS.

O contrato celebrado com
a Iberdrola, em consórcio
constituído também pela
Acciona e Edivisa, tem
o valor de 49.586.578 euros
e um prazo de execução
de 40 meses.

Mota‑Engil tem em curso
a obra do Túnel de Adução do
Aproveitamento Hidroelétrico
de Gouvães, que faz parte integrante de
um conjunto de infraestruturas do
sistema eletroprodutor do Alto Tâmega,
um dos maiores projetos hidroelétricos
da Europa.

A

O contrato celebrado com a Iberdrola,
em consórcio constituído também
pela Acciona e Edivisa, tem o valor de
49.586.578 euros e um prazo de execução
de 40 meses.
A empreitada inclui a execução dos
elementos do circuito hidráulico como a
Tomada de Água, o Poço das Comportas,
o Túnel de Adução e a Chaminé de
18

Equilíbrio, bem como o Acesso C15,
ligando a estrada EN-206 ao coroamento
da futura barragem de Gouvães.
A Mota‑Engil, como líder do
Consórcio (42,5%), tem também outros
departamentos da empresa a trabalhar
na obra, desenvolvendo trabalhos de
engenharia específica, nomeadamente
a nível das Fundações Especiais (execução
do sustimento de taludes, micro‑estacas
e ancoragens), Geotecnia (sondagens
na Chaminé de Equilíbrio), Agregados
(escavação do túnel de adução pelo
método drill & blast), Eletromecânica
(instalação elétrica, incluindo postos
de transformação) e Betões (instalação
de um centro de produção de betão,
com a capacidade de 80 m³/hora).

A Mota‑Engil, como líder
do Consórcio (42,5%),
tem também outros
departamentos da empresa
a trabalhar na obra,
desenvolvendo trabalhos
de engenharia específica.

Os equipamentos de escavação,
transporte e de elevação foram cedidos
pelo Estaleiro Central de Porto Alto,
que procedeu também à elaboração dos
projetos das instalações elétricas para
alimentação dos cinco estaleiros da obra,
em baixa e média tensão.

BREVE DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS
ELEMENTOS CONSTITUINTES DA OBRA
TOMADA DE ÁGUA
É uma estrutura em betão armado que se encontra em
fase de execução, semienterrada, com um comprimento
total de 61 metros. A sua secção é em forma de tronco e
tem dimensões variáveis. Apresenta dois muros laterais,
duas paredes partidores e duas vigas de suporte às
grelhas de entrada.
POÇO DAS COMPORTAS
É uma estrutura em betão armado, com um diâmetro
interior livre de 8,30 m e uma altura aproximada de 20 m.
TÚNEL DE ADUÇÃO
Terá um diâmetro de 7,30 m após revestimento em
betão e um comprimento aproximado de 4.600 m,
desde o centro do poço das comportas, na tomada

de água em Gouvães e o início da conduta forçada,
após a chaminé de equilíbrio. A sua escavação está
a ser feita em quatro frentes simultâneas: uma frente
de ataque sul, duas frentes de ataque intermédio,
e uma frente de ataque norte.

CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO
Situa‑se ao PK 4+620 do túnel de adução e na vertical
do mesmo. Foi projetada com um diâmetro interno livre
de 21 m (após revestimento em betão) e com uma altura
aproximada de 74 m desde a cota 913,00 m até à sua
interseção com o túnel de adução à cota 839,00 m.
O revestimento da chaminé é um anel de betão armado
de 1 m espessura até à cota 908,00 m. A parte exterior,
acima desse nível, será também realizada em betão.

SINERGIA 53 JUNHO 2018
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MOTA‑ENGIL CONCLUI
OBRA DE PARQUE
DE ESTACIONAMENTO

EM LISBOA

A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO
JUNTO AO JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA
TEVE COMO CLIENTE A CONCESSIONÁRIA SERPARQUE,
TENDO O CONTRATO UM VALOR DE 4.264.000 EUROS.

esenvolvendo‑se em três pisos,
está dotado de uma entrada e
saída de acesso dedicado, com
sentido único, diretamente de e para a
via lateral da Praça, com vista a facilitar
a circulação envolvente e privilegiar
as diferentes ligações à malha urbana,
e respeitando a topografia do local.

D

O acesso entre pisos realiza‑se através
de rampas dedicadas de sentido único
com largura de 4,25 m, as quais foram
posicionadas de forma a permitirem um
fluxo suave e constante dos movimentos
entre os pisos, quer por quem procura
um lugar para estacionar, quer ainda
pelos utentes que se dirijam para a saída.
Neste contexto procurou‑se evitar todos
os cruzamentos de veículos e permitir
a inserção dos mesmos nos diferentes
pisos de modo direto e sem curvas de
20

ângulos abruptos, garantindo assim uma
visibilidade perfeita em qualquer das
manobras inerentes à circulação dentro
do parque.
O Parque de Estacionamento tem uma
capacidade de 301 lugares, dos quais
4 são para cidadãos de mobilidade
reduzida, numa área aproximada de
3.085 m² por piso.
A compatibilização com a Praça e com
os vários acessos existentes, bem como
com a sua envolvente próxima, foi alvo
de particular atenção e inter‑relação
com as diferentes áreas do projeto e
reflete‑se no layout e posicionamento do
parque, nomeadamente na localização
dos afloramentos à superfície (escadas,
elevador e grelhas de ventilação),
os quais foram posicionados de modo

a garantir um enquadramento discreto,
mas bem visível e acessível aos utentes
dentro da ordem formal criada e
representada na planta geral do Estudo
Preliminar do Interface de Sete Rios.
O conceito base adotado no layout
dos lugares é o de estacionamento
transversal a 90º, apresentando o projeto
as seguintes dimensões:
• Largura das faixas de circulação: 5,50 m
• Dimensão da baia de estacionamento:
Comprimento: 5,00 m
Largura: 2,40 m a 2,50 m
O Parque de Estacionamento foi
construído utilizando uma contenção
periférica com recurso à tecnologia de
execução do tipo cortina de estacas
em betão armado e, em algumas
zonas, a muros tradicionais, travados

provisoriamente através de ancoragens
e escoramentos, em função dos diversos
condicionamentos identificados.
O edifício ocupa uma área de
implantação com cerca de 94 x 33 metros.
Constituído por 3 pisos, todos enterrados,
estruturalmente construídos em betão
armado, com lajes fungiformes de
52,5 cm de altura e lâmina de
compressão de 10 cm para a laje do
Piso 0 e lajes fungiformes maciças com
22 cm de altura para os pisos -1 e -2.
As lajes poiam‑se em pilares com secções
entre 0,30 x 0,80 m e 0,30 x 1,00 m,
e em paredes com secções variáveis.

UniLisboa, calçadas e a reformulação
das vias no acesso à entrada e saída do
Parque, permitindo o acesso e utilização
ao Público na área em frente à entrada
Principal do Jardim Zoológico de Lisboa.
A execução da obra decorreu de acordo
com o definido, cumprindo‑se
o prazo contratual de 1 ano. Com
a disponibilização deste Parque de
estacionamento, Lisboa fica apetrechada
com mais um equipamento de
inequívoca qualidade que servirá
todos aqueles que queiram visitar o
Jardim Zoológico e deslocar‑se na zona
circundante.

QUANTIDADES
PRINCIPAIS
da Obra

MOVIMENTO DE TERRAS:

40.348 m3

AÇO EM ARMADURA:

710 ton

BETÃO ARMADO:

5.942 m3

COFRAGEM:

10.685 m2

Foram ainda realizados os arranjos
exteriores da área em cima do Parque
de Estacionamento, sendo executados
pavimentos em betão branco tipo
SINERGIA 53 JUNHO 2018
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ANTÓNIO MOTA E
GONÇALO MOURA MARTINS

VISITARAM OBRAS
EM ANGOLA

ALDEAMENTO NOSSO ZIMBO E VIADUTO GOLFE/CAMAMA
FORAM OS PROJETOS VISITADOS.

Cada moradia dispõe
de uma área de 156 m2,
distribuída por dois
pisos, encontrando‑se
implantadas em parcelas
independentes na ordem
dos 245 m2.

Presidente do Conselho
de Administração do Grupo
Mota‑Engil, António Mota,
e o CEO do Grupo e Chairman da
Mota‑Engil África, Gonçalo Moura
Martins, visitaram a sede da Mota‑Engil
Angola em Luanda, acompanhados por
Manuel Mota, CEO da Mota‑Engil África.

O

Durante esta visita, a comitiva ficou
a conhecer de perto algumas obras
de destaque, como o aldeamento “Nosso
Zimbo”, composto por 196 moradias de
gama média/alta, dispostas em terreno
plano de 9 hectares. Cada moradia dispõe
de uma área de 156 m 2, distribuída por
dois pisos, encontrando‑se implantadas
em parcelas independentes na ordem
dos 245 m 2, perfazendo uma área bruta
de construção do projeto de 30.500 m 2.
No curto prazo, prevê‑se ainda a
construção de instalações anexas para
geradores, centrais técnicas e uma piscina.
52

Durante esta visita, a
comitiva visitou algumas
obras de destaque, como
o aldeamento “Nosso
Zimbo” e a obra do Viaduto
Golfe/Camama.

1

A obra do Viaduto Golfe/Camama
também mereceu uma visita antes de sua
inauguração. A empreitada consiste na
reabilitação da Via Expressa Fidel Castro
Ruz/ Camama – Avenida Pedro Castro
Van‑Dúnem Loy e do nó rodoviário
do Camama/ Via Expressa e redes de
micro e macrodrenagem, bem como
a construção do elevado no nó da antiga
rotunda do Camama.

1
Gonçalo Moura Martins, Manuel
Mota, Jorge Coelho e António Mota
na visita às obras em Angola
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CENTRAL

DE SAURIMO
MOTA‑ENGIL ANGOLA CONTRIBUI PARA O REFORÇO
DA REDE ELÉTRICA EM LUNDA‑SUL.

A AEnergia adjudicou à Mota‑Engil
Angola, em Maio de 2017, a execução da
empreitada de construção, que engloba
todos os trabalhos e fornecimentos, à
exceção do fornecimento de geradores.

englobando as instalações de gestão
e controlo da central, de natureza
administrativa, e o segundo destinado
à instalação de uma componente
laboratorial.

A empreitada consiste na execução de uma
central de 19,6 MW de potência instalada,
com sete geradores de base diesel
(7x2.8MW) e transformadores elevadores
para 15KV, bem como todos os sistemas
técnicos necessários, incluindo reserva,
tratamento e distribuição de combustível,
com depósitos verticais ( 2x 250 + 2x 400) m³
e sistema de depuração, controlo e
automação (SCADA), abastecimento
de água e segurança contra incêndios.

O valor dos trabalhos e fornecimentos
adjudicados à Mota‑Engil Angola
contratualmente estabelecido à data da
assinatura do contrato é de 12,9 milhões
de dólares.

A empreitada contempla ainda a
construção de dois edifícios, o primeiro
54

A central é um equipamento há muito
aguardado pela população e administração
locais, uma vez que o acesso à energia
é, atualmente, muito limitado, o que
faz com que essa questão constitua uma
preocupação central da população
e das autoridades da cidade, assim
como da própria província, a Lunda‑Sul.

Esta central, que se espera poder iniciar
o seu funcionamento regular no final do
ano, contribuirá significativamente para
a redução dos problemas existentes uma
vez que, além de um aumento importante
da capacidade eléctrica instalada, permitirá
uma melhoria acentuada da capacidade
de gestão do sistema elétrico por parte
da Prodel e da ENDE.
Não é a primeira obra desta natureza que
a Mota‑Engil Angola realiza em Saurimo.
Nos finais de novembro a empresa deu por
concluídos os trabalhos adjudicados pela
AEnergia para a construção de uma Central
Fast Power de 5 MW.
A empreitada é uma obra da
MEA – Electromecânica, que assegura
a sua execução e gestão integral.

ANGOLA

MOTA‑ENGIL ANGOLA REFORÇA
POLÍTICA DE SEGURANÇA
Comissão de prevenção de acidentes de trabalho visitará obras
em todo o país.

COMISSÃO DE PREVENÇÃO
de Acidentes de Trabalho
em Angola.

Numa perspetiva de evolução
de processos e verificação no local
da sua implementação, a Comissão
de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(CPAT), constituída por Fernanda
Marques, Paulo Nicolau e António Pedro
Monteiro, protagonizará visitas durante
todo o ano pelo país, aos diversos
projetos em curso.

Ao aumentar a cultura de segurança,
proporciona‑se também um maior
reconhecimento dos colaboradores,
motivando‑os e, dessa forma, reduzindo
significativamente o número de acidentes
e doenças profissionais.
A segurança no trabalho é um direito
e um dever de todos nós.

ANGOLA

MOTA‑ENGIL EXECUTA
NOVO ESPAÇO COMERCIAL
DA SHOPRITE EM CABINDA
Empreitada decorrerá durante 18 meses.
A rede de supermercados sul‑africana
Shoprite e a Mota‑Engil Angola
assinaram contrato de adjudicação
da construção de mais um centro de
distribuição, na província de Cabinda.
Este projeto está orçamentado em
12,5 milhões de dólares e a empreitada
terá um prazo de execução de
18 meses. A data de entrega da área
dos supermercados é abril de 2019
e a data de conclusão da empreitada,
é julho do mesmo ano.
O novo espaço terá uma área de
construção de 5.470 m 2 e uma área
de arranjos exteriores de 13.952 m 2.

Quando concluído, terá uma loja
Shoprite, uma pep store (vestuário),
lojas auxiliares, e gabinetes de apoio.
Será completado com um parque de
estacionamento com aproximadamente
170 lugares.
Esta empreitada irá envolver as nossas
equipas internas de eletromecânica
para as instalações especiais e da
metalomecânica para estruturas
metálicas, cobertura e fachada.
O novo Shoprite deverá impulsionar
o crescimento da oferta de retalho da
província de Cabinda, dando origem
a novos projetos.

MOTA‑ENGIL ANGOLA
a construir para o
desenvolvimento de Cabinda.

Este projeto está
orçamentado em
12,5 milhões de dólares
e a empreitada terá um
prazo de execução
de 18 meses.
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ANGOLA

CIDADELA
JOVEM DE SUCESSO

EM CABINDA

PROJETO MERECEU VISITA DO GOVERNADOR DE MALANJE.

Cidadela Jovem de Sucesso
é um espaço criado no âmbito
das políticas de formação
de quadros do Governo, para garantir
o emprego e responder aos desafios
de um país em que 70% da população
tem menos de 25 anos.

A

ANGOLA

O projeto conta com a parceria de uma
empresa israelita, a Focus Education,
vocacionada para a formação profissional
e visa reunir jovens de vários estratos
sociais para a formação profissional
nos cursos de carpintaria, informática,
pedreiro e agricultura.
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Segundo Susana Morais, diretora da
Focus Education, para além de servirem
de abrigo a jovens em situação de
vulnerabilidade, oriundos de faixas
sócioeconómicas desfavorecidas, estas
cidadelas irão capacitar os jovens
e proporcionar‑lhes a possibilidade
de conquistarem níveis de aprendizagem
acima da média nacional. No setor agrícola,
em particular, as cidadelas proporcionam
conhecimentos que combinam métodos
avançados e tradicionais e permitem
a integração dos jovens nas suas aldeias
de origem, podendo desenvolver
uma propriedade agrícola rentável.

Estas cidadelas
irão capacitar
os jovens
e proporcionar‑lhes
a possibilidade
de conquistarem
níveis de
aprendizagem
acima da média
nacional.

SUSANA MORAIS
Diretora da Focus Education

O projeto, de iniciativa do Ministério
da Administração Pública, Trabalho
e Segurança Social (MAPTSS), tem uma
duração prevista de oito meses e um valor
contratual para cada um dos projetos
(Cidadela Jovens de Sucesso de Cabinda
e Malanje) de 3.695.000 de dólares,
e comportará várias salas de aula para
200 jovens, edifícios administrativos,
residências para professores, entre
outras áreas dedicadas à formação
académica e profissional.
PROJETO MERECEU VISITA
DO GOVERNADOR
Tendo em conta a relevância do projeto
para a província de Malanje, Norberto dos
Santos, Governador Provincial, visitou a
obra, onde pôde constatar a boa execução
dos trabalhos, acompanhado por
Francisco Franca, CEO da Mota‑Engil
Angola, para além de José Tavares
Rodrigues, Diretor de Produção,
e José Franco, Diretor da Obra.
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MOÇAMBIQUE

MOTA‑ENGIL CONSTRÓI
FÁBRICA DA HEINEKEN
EM MOÇAMBIQUE
A Mota‑Engil está responsável pela execução da obra
da nova Fábrica da Heineken em Moçambique, incluindo
não só a construção do edifício, mas também os trabalhos
de movimentação de terras e as fundações.

A Mota‑Engil fica
envolvida em mais um
projeto que promoverá
centenas de postos
de trabalho e contribuirá
para o desenvolvimento
da economia da região.

O trabalho de movimentação de terras
consiste na delimitação e limpeza da
área, remoção dos solos impróprios,
escavação e enchimento com solos
melhorados até aos níveis do projeto,
rega, compactação e testagem.
Quanto às fundações, os trabalhos
correm a bom ritmo e incluem
a marcação e escavação das sapatas,
preparação de armaduras e cofragens,
betonagem dos elementos, alvenarias
e vigas de fundação, além da preparação
e betonagem da lage de pavimento.

Para a construção do edifício estão
incluídos também os arruamentos,
redes de drenagem, instalações
especiais (elétrica + AVAC + hidráulica),
alvenarias, revestimentos de paredes e
pavimentos, tetos falsos, acabamentos
e impezas finais.
A Mota‑Engil fica assim envolvida
em mais um projeto que promoverá
centenas de postos de trabalho e
contribuirá para o desenvolvimento
da economia da região.

MOÇAMBIQUE

MOTA‑ENGIL CONCLUI PROJETO JAT VI
O projeto consiste na construção de cinco edifícios
e um hotel em Maputo.
A Mota‑Engil concluiu dentro do prazo
previsto os trabalhos da estrutura de betão
armado que já se encontravam em curso,
e executou os respetivos acabamentos no
complexo JAT VI na Cidade de Maputo, em
Moçambique. Este complexo, composto por
cave em área parcial, rés do chão, mezzanine,
16 pisos e cobertura, apresenta vastos
espaços de lazer exteriores, um edifício de

habitação, três edifícios de escritórios, áreas
comerciais e um hotel com 172 quartos, sala
de eventos para 300 pessoas, auditório com
150 lugares, restaurante, bar, café e parque
de estacionamento.
O complexo JAT VI tem também um health
club & spa, que poderá ser utilizado pelos
hóspedes do hotel.
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MOÇAMBIQUE

MOTA‑ENGIL NA REABILITAÇÃO
DE MILANGE‑MOCUBA
A estrada liga as duas cidades da província da Zambézia.
A Mota‑Engil venceu o contrato para
a fase II e III do lote 2 da Adenda
3 da Reabilitação da Estrada de
Milange‑Mocuba, em Moçambique.

Esta obra para o cliente Administração
Nacional de Estradas (ANE) é um projeto
financiado pela União Europeia, cujo valor
ascende a 8 milhões de euros.

MOÇAMBIQUE

MOTA‑ENGIL DOA EQUIPAMENTOS
A iniciativa vai ajudar crianças com necessidades especiais.
No âmbito das atividades de
responsabilidade social que a Mota‑Engil
África – Sucursal de Moçambique tem
desenvolvido, a empresa apadrinhou uma
sala com equipamentos apropriados para
crianças com necessidades especiais.
Esta iniciativa foi desenvolvida pelo MPDC
(Maputo Port Development Company) e
pela Associação Nacional para a Educação
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados –

CERCI – uma instituição privada,
de interesse social e sem fins lucrativos.
A Mota‑Engil Moçambique deu assim
o seu contributo a esta iniciativa,
garantindo que todas as atividades
de fisioterapia e respetivo equipamento
estejam disponíveis para as crianças com
necessidades especiais, contribuindo,
desta forma, para o seu desenvolvimento
e para uma futura inserção na sociedade.

Além desta iniciativa, a empresa também
procedeu à oferta de um reservatório
de água à Confederação das Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição, em Moçambique.

CAMARÕES

MOTA‑ENGIL ÁFRICA NOS CAMARÕES
Construção de estádio em bom ritmo.

ESTÁDIO OMNISPORT
ROUNDÉ ADJA
Para o Campeonato Africano
das Nações 2019
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No âmbito do contrato ganho nos
Camarões para a reabilitação do estádio
Omnisport Roundé Adja e a construção
de um hotel, no valor de 61 milhões de
euros, para o Campeonato Africano das
Nações 2019, decorreu o encontro entre
o CEO da Mota‑Engil África, Manuel
António Mota e o Ministro do Desporto,

Bidoung Mkpatt, no sentido de ser feito
um ponto de situação dos trabalhos
desenvolvidos. Neste encontro, o CEO
garantiu que tudo estará pronto para o
CAN 2019. Construído há quase 40 anos
(1978), o estádio merecerá as devidas
obras de modernização, asseguradas
pela Mota‑Engil África.

ZIMBABUÉ

COMEMORAÇÕES DO DIA
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
CORPORATIVA
O tema deste ano foi o investimento social corporativo
no sentido da obtenção de desenvolvimento sustentável.
A Mota‑Engil Zimbabwe participou nas
comemorações do Dia da Responsabilidade
Social Copporativa que decorreu nas
The Rainbow Towers em Harare, em
26 de fevereiro de 2018.
A equipa Mota‑Engil enfrentou o tempo
chuvoso e participou na campanha
de limpeza da cidade. Os participantes
apanharam lixo na cidade de Harare
e incentivaram e educaram os habitantes
a responsabilizarem‑se por manter
a cidade limpa. O conceito de devolver
à comunidade tem sempre um impacto
positivo para a empresa e empregados,

fornecedores, comunidades locais, o Estado
e outros grupos envolvidos.
O discurso do Ministro da Indústria,
Comércio e Desenvolvimento Empresarial
destacou os três pilares da responsabilidade
social, que por sinal integram os objetivos
gerais da Mota‑Engil:
1. Económico: em que as empresas se
entreajudam e ajudam a indústria em geral.
2. Social: que implica a saúde e regalias
para os empregados, que trazem do local do
trabalho e que influenciam de forma positiva
as suas famílias.

3. Ecológico: um ambiente saudável para
a empresa bem como para a ecoeficiência
das gerações futuras.
Nesta ocasião, o Diretor‑Executivo da
Mota‑Engil Zimbabwe, o Sr. Mhatiwa, falou
sobre o que fazemos como Mota‑Engil e
também fez um relato impressionante sobre
como nós, como empresa, contribuímos para
a responsabilidade social corporativa nas
nossas operações no Zimbabwe, sobretudo
em Hwange onde levamos a cabo operações
de mineração. Também nos orgulhamos
de dizer que a Mota‑Engil foi aplaudida pelo
seu envolvimento na comunidade e também
por participar neste evento.

ÁFRICA DO SUL

MINING INDABA 2018
A exposição contou com a visita de individualidades
de vários países africanos.

A Indaba é a maior
conferência de investimento
em mineração do mundo,
dedicada à capitalização
e desenvolvimento
da mineração em África.

A Indaba é a maior conferência
de investimento em mineração do
mundo, dedicada à capitalização e
desenvolvimento da mineração em África.
Apresenta‑se como uma ocasião propícia
e eficaz para a consolidação de presenças
estabelecidas e, paralelamente, para a
receção de novas empresas de setores de
atividade especialmente vocacionados
para o mercado da mineração.

com um expositor, o qual contou com
a visita de individualidades de
vários países africanos, bem como
representantes da Mota‑Engil África,
entre os quais o CEO, Manuel António
Mota. O conceito do expositor teve
como diretriz a filosofia, valores
e princípios da organização da empresa,
destacando as pessoas que a constituem,
a presença da Mota‑Engil no mundo
e toda a sua história.

A exposição contou com a presença da
Mota‑Engil África, que se fez representar
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ÁFRICA DO SUL

MOTA‑ENGIL
CONSTRÓI ARRANHA‑CÉUS

NA ÁFRICA DO SUL

O EDIFÍCIO ACSIOPOLIS CONTARÁ COM CENTENAS DE APARTAMENTOS,
ESCRITÓRIOS, UM HOTEL E VASTAS ÁREAS COMERCIAIS.

QUANTIDADES
RELEVANTES:
COFRAGEM: 194.434 m²
AÇO: 6.621 tons
BETÃO: 49.928 m³
PAREDES INTERIORES (PLADUR):

108.362 m²
TETOS: 66.948 m²

AFRICA DO SUL

A Mota‑Engil tem em curso a construção
do edifício Acsiopolis, um prédio de
20 andares composto por vários blocos
unidos, que irá contar com uma vasta
área habitacional, espaços comerciais,
escritórios e centro de conferências.
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Trata‑se de uma larga área de construção
em Benmore, no distrito de Sandton City,
com cerca de um hectare, onde irão nascer
763 apartamentos com áreas entre 30 m²
e 100 m², e um hotel com 298 quartos,
salas de reuniões, restaurantes, ginásio,
spa, lojas e espaço para crianças.
O edifício conta também com 6 pisos
de estacionamento na cave.
Esta é uma exigente construção que
apresenta uma estrutura de betão, com
fachada de vidro nas laterais, e uma estrutura
de ligação entre os pisos 12 e 16 para permitir
a passagem entre as Torres Este e Sul do

edifício. Nesta estrutura foram utilizadas
técnicas inovadoras com vigas pré‑fabricadas.
A construção está a ser também um
desafio porque o edifício se encontra ao
lado de uma escola primária, de uma igreja
e de vários apartamentos residenciais,
numa zona muito movimentada e de
intenso congestionamento de trânsito,
e ainda pelo facto da execução dos
trabalhos não ser permitida em feriados
nem horas extra. Ainda assim, a Mota‑Engil
compromete‑se a cumprir o ambicioso
prazo de 33 meses para a conclusão desta
emblemática obra.

OMÃ

ECOVISION SUPERA UM MILHÃO
DE HORAS SEM ACIDENTES
Empresa comemora um ano sem acidentes como
referencial de boas práticas.
A marca de um milhão de horas de
trabalho sem acidentes deu o mote para
que a ECOVISION celebrasse com os seus
trabalhadores o culminar de um ano de
consolidação e de objetivos superados.

e primeiros socorros, entre outros)
e a sensibilização diária no momento
que antecede o início dos serviços, que
se revelaram de grande sucesso no objetivo
de combate à sinistralidade.

A importância do elemento humano para
a organização e do trabalho de grupo
para a prossecução das suas metas foram
temáticas recorrentes nos diversos momentos
da comemoração no escritório central
e nos seis centros operacionais.

No momento de comemoração foram
igualmente recordados outros objetivos
suplantados em 2017, nomeadamente
na melhoria da recolha de resíduos e
diminuição expressiva – tendencialmente
para zero – do número de reclamações
relacionadas com aquele serviço, tendo
ainda merecido destaque a presença de dois
representantes do cliente e a apreciação
muito positiva formalizada pelo Ministério
da Administração Municipal.

Em 2017, a ECOVISION investiu em medidas
preventivas de segurança, como a formação
(de gestão de risco, operacionalização
de equipamento, condução defensiva

Ecovision investiu
em medidas preventivas
de segurança através
da formação e na
sensibilização diária.

OMÃ

SUMA REFORÇA PRESENÇA EM OMÃ
Contrato de 70 milhões de euros terá duração de 7 anos.
A atuar no mercado omanita desde 2014,
através da ECOVISION, a SUMA reforça a sua
posição naquela parte do globo, tendo ganho
um novo concurso de gestão de resíduos,
com valor de 70 milhões de euros, por um
período que se estende por sete anos, com
possibilidade de renovação por mais dois.
O contrato inclui um diversificado leque
de operações, nomeadamente a gestão
dos resíduos sólidos urbanos na região de
Al Wusta; a gestão de resíduos e limpeza
urbana na Zona Económica Especial de
Duqm; a operação de dois aterros de resíduos

sólidos – um de resíduos perigosos e o outro
de não perigosos; assim como a gestão de
resíduos em diversos campos petrolíferos
espalhados pelo país pertencentes
à Petroleum Development Oman.
A SUMA apresentou‑se a este concurso
em consórcio com a TANMIA, um fundo
estatal de investimento nacional, subsidiário
do Fundo Soberano do Sultanado de Omã.
Tanto a parceria como a intenção
de adjudicação são demonstrativas
da confiança depositada na organização,

bem como do reconhecimento das suas
capacidades e do trabalho que tem vindo
a ser executado, realidade demonstrada
nos elogios recebidos e na posição
alcançada como referência na sua área
de intervenção. É disso testemunho a
apreciação formalizada pelo mais alto
responsável do ministério competente
pela administração municipal, que regista
a “contribuição de excelência e ativa
participação na célere remoção de resíduos”,
na província do Sur, em especial durante as
festividades em que a “cooperação tem tido
grande impacto na população”.
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MÉXICO

MOTA‑ENGIL CONCLUI
OBRAS RODOVIÁRIAS

ANTES DO PRAZO

A MOTA‑ENGIL MÉXICO CONCLUIU OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO
NAS ESTRADAS CARDEL E TUXPAN UM ANO ANTES DO PRAZO PREVISTO.

MEXICO

s trabalhos nas estradas
Cardel – Poza Rica e
Tuxpan – Tampico tinham
conclusão prevista para novembro
de 2018, mas graças à excelente
coordenação das equipas que
intervieram nos trabalhos, foi possível
terminar as secções I e II das referidas
estradas aproximadamente um ano
antes do prazo estabelecido.

O

ANTÓNIO MOTA ACOMPANHOU
A EVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO
O Presidente do Grupo Mota‑Engil,
António Mota, acompanhado pelos
66

diretores da Mota‑Engil México, visitou a
obra nos meses anteriores à conclusão dos
últimos trabalhos para o ajuste da entrega
das secções operacionais e deu a sua
aprovação. Durante a visita, o diretor
de obra, Nuno Ferro, lembrou que
“a conclusão desta importante infraestrutura
rodoviária é o resultado de uma excelente
coordenação e profissionalismo, combinado
com um trabalho de equipa dedicado; só
assim se alcançou a conclusão antecipada
de uma das estradas mais importantes
do Estado de Veracruz ".
OS DESAFIOS DOS PROJETOS
RODOVIÁRIOS
A estrada Cardel – Poza Rica apresenta
uma faixa de rodagem com quatro vias
de trânsito, sendo duas em cada sentido,
ao longo de 138 quilómetros.
Esta dimensão exige uma grande
complexidade de trabalhos que, neste
caso, incluiu 109 estruturas, entre pontes
e viadutos, bem como 334 obras de
drenagem transversal, o que implicou
um grande esforço logístico para

a coordenação entre as diferentes áreas
envolvidas nesta infraestrutura. A extensão
desta seção de estrada permite a ligação
rodoviária com outras cidades de Veracruz.
Por sua vez, a estrada Tuxpan‑Tampico
tem uma extensão de 100 quilómetros,
divididos em três troços, sendo que a sua
longitude exigiu 72 estruturas diversas e
complexas – como pontes e viadutos – além
de 250 obras de drenagem.
Um dos principais desafios na construção
destas estradas foi a questão do relevo
montanhoso do terreno de Veracruz.
Também preocupada com o meio
ambiente, a Mota‑Engil assumiu
o compromisso de realizar várias
avaliações de impacto ecológico, com
o objetivo de proteger a riqueza natural
do Estado em todos os momentos.
Outro desafio enfrentado foi a existência
de fortes chuvas na região, um facto
que foi superado com êxito graças
à competência técnica da equipa de
profissionais da Mota‑Engil México.

1

LIGAÇÕES E RELEVÂNCIA
PARA O FUTURO
Estas auto‑estradas apresentam
uma extensão quase equivalente
à Autoestrada A1, em Portugal. Aliás,
um dos principais benefícios deste
projeto rodoviário reside no facto de
as estradas Tuxpan e Cardel estarem
ligadas através de uma estrada
já existente, o que no seu conjunto
representa um sistema fundamental
de comunicação e transporte para a
região nordeste do país, principalmente
Tamaulipas e todo o Estado de Veracruz.
Este projeto, uma APP (Autopista Público
Privada), contou com o investimento de
204 milhões de USD, o que faz desta obra
rodoviária uma das mais importantes
realizadas no México nos últimos seis anos.
A Mota‑Engil México será responsável por
construir, operar, explorar, conservar e manter
as obras por 30 anos, através das empresas
Concessionária Autopista Cardel – Poza
Rica S.A. de C.V. e a Concessionária
Autopista Tuxpan – Tampico S.A. de C.V.

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA –
UMA PARTE FUNDAMENTAL
DE UM EIXO ESTRATÉGICO PARA
O DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento destas estradas,
aliado à ampliação do porto de
Veracruz, com cinco novos terminais,
faz parte de um plano estratégico
do Ministério das Comunicações e
Transportes do México para posicionar
o estado de Veracruz como um
importante ponto de desenvolvimento
económico, não só a nível nacional,
mas também a nível internacional.
Este objetivo será refletido numa
melhoria abrangente para a população,
já que anteriormente as vias rodoviárias
não possuíam condições adequadas
e seguras para o transporte.
Com este projeto, a Mota‑Engil
consolida‑se como uma das empresas
mais importantes no setor das
infraestruturas rodoviárias no México,
desenvolvendo redes de comunicação
da mais alta qualidade que apostam
no desenvolvimento do país.

2

VISITA DO PRESIDENTE
DO GRUPO
António Mota acompanhou
a evolução da construção.

1
Estrada Cardel‑Poza Rica,
secção II.

2
Estrada Tuxpan‑Tampico,
secção I.

SINERGIA 53 JUNHO 2018

67

AMERICA LATINA

MÉXICO

MOTA‑ENGIL CONCLUI
PRIMEIROS TRABALHOS

EM OBRA DE LUXO

A EMPRESA ESTÁ ENVOLVIDA NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO RESIDENCIAL
RUBÉN DARÍO 225, UM DOS MAIS EXCLUSIVOS DO PAÍS.

e forma a manter‑se na
vanguarda, a Mota‑Engil
México assumiu os primeiros
passos para a consolidação de uma
estratégia de diversificação de negócios
focada no setor imobiliário privado,
e o complexo residencial Rubén Darío
225 foi o primeiro projeto nesse sentido.
Este desafio a nível de construção
privada realizou‑se através de um
concurso em que a Mota‑Engil México
participou em consórcio com as
empresas Abilia e Soto Madaleno.

D
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O terreno onde este empreendimento
foi construído abrange mais de 10.500 m²
e compreende uma área de construção
total de 110.000 m², numa das zonas
mais exclusivas da Cidade do México
– Polanco. O complexo conta com um
ambiente privilegiado devido à sua
proximidade a centros de trabalho
e escolas, espaços de lazer como
o Bosque de Chapultepec, centros
comerciais e de entretenimento, além
da excelente acessibilidade às principais
estradas da capital mexicana.

Um dos aspetos mais relevantes deste
projeto é a combinação entre metal e betão,
que requereu uma elevada coordenação de
trabalhos. Nesta fase, a Mota‑Engil México
concluiu a sua participação na criação
das estruturas nas quais foram utilizados
cerca de 21.500 m³ de betão e gastas
3.400 toneladas de aço, material que compõe
as camadas de compressão de betão no aço,
núcleos, colunas, telhados e corpos inferiores
dos dois edifícios. No total, o investimento
nas estruturas de aço e betão foi de
aproximadamente 9,5 milhões de dólares.

A construção deste empreendimento
residencial envolveu mais de
700 trabalhadores e foi um grande desafio
para todos. Nuno Valente, diretor de obra,
admitiu que "reconhecendo as várias
circunstâncias que tivemos ao longo
do projeto, as soluções de segurança na
produção representaram uma ferramenta
chave para completar o trabalho dentro
dos prazos estabelecidos e considerando
os padrões de qualidade e segurança que
caracteriza a Mota‑Engil México".
Este complexo habitacional de luxo
é composto por 122 apartamentos,

de dimensões entre 250 m² a 500 m²,
distribuídos em duas torres de 30 pisos
cada e que contam com jardins privados
e terraços.
Ambos os edificios incluem áreas públicas,
sendo que na Torre Polanco haverá uma sala
de eventos, ginásio, salão de jogos, piscina e
gabinete de estética, e na Torre Darío haverá
outros espaços de lazer para os moradores.
A participação da Mota‑Engil México
nesta obra começou em setembro de 2016
e a sua intervenção foi concluída
em março de 2018.

As soluções de segurança
na produção representaram
uma ferramenta chave
para completar o trabalho
dentro dos prazos.

NUNO VALENTE
Diretor de obra

MÉXICO

FMAM MÉXICO APOIA
ESTUDANTES DE EXCELÊNCIA
As Bolsas de Excelência consistem num incentivo económico
que permitirá aos filhos dos colaboradores ter um melhor
desenvolvimento académico, profissional e pessoal.
Consciente do importante papel enquanto
agente de mudança social, a Fundação
Manuel António da Mota, no México, criou o
Programa de Bolsas de Estudo, cujo objetivo
é apoiar o desenvolvimento do alto nível
académico dos filhos dos colaboradores.

pretende assim incentivar
as aspirações dos jovens no México,
ajudando‑os a projetar o emprego futuro
e a sua participação na representação
pública e privada através da promoção
de uma educação de excelência.

De acordo com a OCDE, o México ocupa
o primeiro lugar nos níveis de abandono
escolar entre os 15 e os 18 anos, e o
terceiro lugar entre as nações com maior
população juvenil que não estuda nem
trabalha. O México é, desta forma, o país
dos 34 Estados membros da OCDE, que
perde mais jovens na transição do ensino
médio superior para o ensino superior,
cerca de 40%. Além disso, o número de
alunos matriculados nos níveis escolares
seguintes diminui drasticamente até
serem apenas 12% os jovens, entre os
20 e os 29 anos, que se dedicam a estudar.
A Fundação Manuel António da Mota

A primeira geração de bolseiros
de Excelência Mota‑Engil México
é composta por 12 estudantes
extraordinários, dos quais oito são
mulheres, e que frequentam o ensino
médio ou a universidade, distribuindo‑se
a sua área de residência por Nayarit,
Mérida, Tuxpan, San Luis
Potosí e Morelia. Ao longo de um ano
lectivo e desde que mantenha uma média
igual ou superior a 9,0 numa escala
de 10 valores, cada estudante receberá
um incentivo económico que lhe
permitirá ter um melhor desenvolvimento
académico, profissional e pessoal.

FMAM MÉXICO
apoia 12 estudantes do ensino
médio e universitário.

A Fundação Manuel
António da Mota, no
México, criou um Programa
de Bolsas de Estudo cujo
objetivo é apoiar
o desenvolvimento
do alto nível académico
de 12 estudantes do ensino
médio e universitário.
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PERU

MOTA‑ENGIL
COM OBRAS ÍMPARES

NO DESENVOLVIMENTO
DA ECONOMIA PERUANA
GRAÇAS AO PROFISSIONALISMO DAS EQUIPAS DE TRABALHO,
A MOTA‑ENGIL POSICIONA‑SE COMO UMA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS
DE INFRAESTRUTURAS NO PERU.
os últimos meses, a Mota‑Engil
Peru conquistou a adjudicação
de vários projetos de diversas
especialidades, o que permitiu a sua
consolidação como uma das principais
empresas de construção e infraestruturas
no país, com mais de 80% da faturação
no mercado de clientes privados.

N

PERU

A Mota‑Engil Peru
desenvolveu importantes
projetos no setor mineiro
do país nos últimos
30 anos. Os elevados
conhecimentos técnicos
da empresa permitiu
conquistar os clientes
mais exigentes.
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A Mota‑Engil Peru desenvolveu importantes
projetos no setor mineiro do país nos últimos
30 anos. Os elevados conhecimentos técnicos
e a experiência transversal da empresa em
diferentes fases de construção permitiu
conquistar os clientes mais exigentes e
alcançar a consolidação enquanto empresa
líder no mercado peruano.
Quellaveco é um projeto da mina de cobre
localizada no sul do Peru e conta com um
investimento entre 4.000 a 5.000 milhões de
dólares. A construção da Bocatoma, destinada
a captar, as águas do Rio Titire, e da barragem
no Rio Vizcachas, antes da confluência com
o Rio Chilota, tem o prazo de execução de

27 meses e contará com a colaboração
de mais de 400 funcionários.
Também um dos projetos mais recentes
é o da elevação da Barragem de Rejeitos
e os trabalhos complementares da fase IV,
que incluem as fundações da barragem,
o sistema de drenagem, plinto e a cortina
de injeções, assim como a construção do
muro da barragem e a instalação de PVC
com a instrumentação geotécnica.
SEGURANÇA COMO FATOR ESTRATÉGICO
DA NOSSA COMPETITIVIDADE
Um dos pontos fortes que contribuíram
para a concessão destes trabalhos foi
o desempenho da empresa a nível da
segurança. Na Mota‑Engil Peru, a segurança
revela‑se um pilar do modelo de gestão
ao envolver os trabalhadores e criando
uma cultura de cuidados que se reflete em
níveis mais elevados de satisfação em todas
as áreas de trabalho, sendo isso também
um sinal de sucesso empresarial que gera
um bem‑estar comum.

INFRAESTRUTURA
MINEIRA
1. BARRAGEM VIZCACHAS E
BOCATOMA TITIRE – QUELLAVECO

US$67,8 Milhões

2. BARRAGEM DE REJEITOS E
TRABALHOS COMPLEMENTARES
FASE IV – LAS BAMBAS

US$59,1 Milhões

MODERNIZAÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS
PORTUÁRIAS
E ENGENHARIA
DE PONTES
1. TERMINAL PORTUÁRIO GERAL
DE SAN MARTÍN (EM CONSÓRCIO)
1

US$129 Milhões

2. PONTES ARICA E QUEBRADA SECA

US$6,7 Milhões

3. PONTE DA INDEPENDÊNCIA

US$4,8 Milhões

1
Barragem de Rejeitos e obras
complementares – fase IV – Las Bambas.

2
Puerto San Martin – Nova
obra de MEP.

2

Nos últimos meses, o projeto Las Bambas
destacou‑se como modelo a seguir
relativamente aos níveis de segurança,
tendo a Mota‑Engil Peru sido reconhecida
pelas 5.000.000 horas trabalhadas sem
registo acidentes graves no ano de 2017.
Da mesma forma, outro dos projetos de
sucesso é o da ampliação da barragem
de Rejeitos Fase VI‑A, que recebeu uma
congratulação do cliente Antamina no
final do trabalho, também graças aos
zero acidentes incapacitantes.
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4

3

A empresa foi também reconhecida
durante a 33ª Convenção de Mineração de
Pérumin, pelo compromisso demonstrado
em cada um dos trabalhos desenvolvidos
para a empresa mineira Cerro Verde, o que
representa uma oportunidade para fortalecer
o vínculo de confiança estabelecido com o
cliente e posiciona a MEP como uma das
principais empresas que executam obras de
infraestrutura de mineração no Peru, graças
à competitividade e ao profissionalismo com
que a empresa trabalha.
Tendo em conta o profissionalismo com
que a Mota‑Engil realiza cada um dos
projetos, a MEP conseguiu integrar o
consórcio construtor do Porto de San Martin,
responsável pela execução das obras de
modernização do Terminal Portuário Geral,
uma obra extremamente importante que
consiste em expandir a capacidade do porto
de modo a apoiar o crescimento sustentado
dos serviços portuários locais e internacionais.
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Por outro lado, no âmbito do
desenvolvimento das infraestruturas
rodoviárias, a MEP consolida a sua
posição de liderança com a execução
das obras das novas Pontes de Arica
e Quebrada Seca, cujos trabalhos
melhoraram a circulação de veículos,
proporcionando também mais
segurança rodoviária.
Também a capacidade de resposta da
equipa da Mota‑Engil Peru em situações
de emergência tem sido exemplar, já que
em 45 dias se concluíram os trabalhos
na Ponte da Independência, de modo
a reparar os danos provocados pelo
fenómeno oceano‑atmosférico El Niño.

5

O projeto Las Bambas
destacou‑se como modelo
a seguir relativamente aos
níveis de segurança, tendo
a Mota‑Engil Peru sido
reconhecida no ano 2017.

3
Ponte da
Independência 1.

4

Com todos esses projetos, a MEP
continua a posicionar‑se como uma das
principais empresas de infraestrutura
no Peru, trabalhando com uma larga
competitividade e profissionalismo.

Ponte Arica
e Quebrada Seca 2.

5
Obra do Puerto
de Paita.

PERU

MOTA‑ENGIL
DISTINGUIDA EM RANKING

DOS MELHORES
ADVOGADOS DO PERU

CESAR CANORIO VICUÑA INTEGRA A GC POWERLIST 2018, UMA INICIATIVA
DO THE LEGAL 500, QUE DISTINGUE OS MELHORES ADVOGADOS DO PERU.
de infraestruturas públicas, a constante
inter‑relação com engenheiros e
profissionais de outras áreas qualificadas
dentro da empresa, e o facto de integrar
uma equipa multidisciplinar. Todas essas
experiências ajudam‑me a repensar
constantemente as formas de melhor
servir a empresa e de inovar”.

Cesar Canorio Vicuña ingressou na
Mota‑Engil Peru no final de 1999,
depois de um percurso académico na
Universidade de Lima e na Yale School
of Management, tendo agora sido
reconhecido por parte do The Legal 500,
que analisa criteriosamente o trabalho
de escritórios de advocacia em todo o
mundo, sendo incluído na GC Powerlist

que pretende reconhecer os melhores
profissionais nesta área.
O advogado admite ter “muito orgulho de
pertencer ao Grupo Mota‑Engil” e destaca
alguns trabalhos que lhe proporcionam
maior realização tais como “a negociação
de contratos de construção com grandes
clientes de mineração e concessionárias

Ao longo dos últimos anos, Cesar
Canorio Vicuña implementou uma
série de importantes melhorias na área
jurídica da empresa. Ainda assim,
considera que tem um “desafio diário
junto daqueles que compõem a empresa
para que alterem a sua perceção da área
jurídica interna, e compreendam que
evitar problemas legais é sempre muito
melhor e menos dispendioso do que uma
intervenção corretiva após a ocorrência”.
Dada a experiência profissional, as
qualificações, e o histórico de sucesso
de Cesar Canorio Vicuña, a Mota‑Engil
Peru conta com um Departamento
Jurídico interno eficaz, organizado e
capaz de apoiar os mais altos objetivos
da empresa.
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PERU

GRUPO MOTA‑ENGIL APOIA
CONCURSO INTERNACIONAL
DE PIANO
A iniciativa acontece desde 2011 e é já um dos eventos
culturais mais importantes da América do Sul.
A Fundação Manuel António da Mota e a
Mota‑Engil Peru apoiaram a quarta edição
do Concurso Internacional de Piano Federico
Chopin. Esta iniciativa, organizada a cada
dois anos pelo Conservatório Nacional de
Música do Peru, a Embaixada da Polónia em
Lima e a Sociedade Filarmónica o Concurso
Internacional de Piano Federico Chopin, é
a mais prestigiada competição de piano na
América do Sul, e tem lugar já desde 2011.
A Cerimónia de Entrega de Prémios
e o Concerto dos Vencedores do IV

Concurso Internacional de Piano
Federico Chopin realizou‑se no
Auditório do Colégio Santa Úrsula.
Este concurso é uma importante
iniciativa cultural patrocinada pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros
da República da Polónia, pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros do Peru e
pela Universidade de Música Frederick
Chopin, em Varsóvia, e tornou‑se num
dos eventos musicais mais importantes
e aguardados da região.

4ª EDIÇÃO DO CONCURSO
Internacional de Piano
Federico Chopin.

Este concurso é uma
importante iniciativa
cultural.

PERU

COLABORADORES MOTA‑ENGIL
EM AÇÕES DE VOLUNTARIADO
O projeto “Building Smiles” consiste na construção
de um espaço comunitário e na organização de diversas
atividades para as famílias.
“BUILDING SMILES”
Contou com mais de 40
voluntários da Mota‑Engil Peru.
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A Mota‑Engil Peru, a Fundação Manuel
António da Mota e a organização Techo
Peru, uniram‑se para promover
a iniciativa de voluntariado "Building
Smiles", que consistiu na construção
de um espaço comunitário para
os residentes da AA.HH (Humedales
de Ventanilla), localizado no distrito
de Ventanilla.

Mais de 40 voluntários da Mota‑Engil Peru
participaram de forma ativa, apoiando
nas diferentes tarefas de construção,
implementação e adaptação do módulo,
bem como na organização de workshops
de nutrição e orientação para os pais.
No final do dia foi realizada uma distribuição
de presentes, o que trouxe muita alegria às
mais de 260 crianças da comunidade.

ARUBA

CONCESSÃO EM ARUBA

AVANÇA A BOM RITMO
O GRUPO MOTA‑ENGIL MARCA AGORA PRESENÇA
NA ZONA DO CARIBE COM UMA CONCESSÃO RODOVIÁRIA EM ARUBA
NO VALOR DE 91 MILHÕES DE DÓLARES.

ARUBA

A Mota‑Engil concluiu
com êxito a entrada do
sócio financeiro InfraRed,
com uma posição de 85%
na concessão do projeto
Watty Vos Boulevard.

Face ao crescimento do turismo em Aruba
nos últimos anos, o governo local estudou
a forma de otimizar a ligação entre
o Aeroporto Internacional Reina Beatrix
e a zona hoteleira a Norte da ilha, e decidiu
construiur uma circular externa ao centro da
capital Oranjestad. Trata‑se do projeto Watty
Vos Boulevard, uma concessão rodoviária
de 22 anos e meio, que é também a primeira
PPP em ilhas de pequena dimensão com
um modelo de contrato de DBFM (design,
construction, financing and maintenance).
A Mota‑Engil Aruba ganhou este concurso
internacional, tendo concluído o Financial
Close em fevereiro do ano passado.
A obra é constituída por 21 km de
estradas, entre construção nova (7 km),

reabilitação e adaptação de estradas
existentes, 15 km de ciclovias, duas
passagens superiores e 18 rotundas.
O volume de terraplenagem é de
180.000 m³, com 121.500 ton. de inertes
de granulometria extensa para camadas
de bases e sub‑bases, e 53.500 ton.
de misturas betuminosas.
Com um prazo de construção de 30 meses,
os trabalhos seguem a bom ritmo, com
a a Mota‑Engil Aruba a mostrar estar
adiantada face ao cronograma de execução
da obra, apresentando já um avanço
de 41% no final de fevereiro de 2018.
Com esta obra, a Mota‑Engil entra num
novo mercado, ampliando a sua atividade
na América Latina.
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REPÚBLICA DOMINICANA

MOTA‑ENGIL AVANÇA

COM PROJETO JUAN BOSCH
A CIDADE DE JUAN BOSCH É UM PROJETO HABITACIONAL AMBICIOSO
UMA VEZ QUE TEM COMO OBJETIVO FACILITAR O ACESSO A CASAS
DIGNAS PARA MILHARES DE FAMÍLIAS.

ontinuando com a estratégia
de expansão na América
Latina, a Mota‑Engil entrou no
mercado da República Dominicana com a
adjudicação de dois lotes do megaprojeto
Juan Bosch, localizado no Município de
Santo Domingo Este. Desenvolvido pelo
Governo e com o apoio do presidente
Danilo Medina, esta iniciativa visa dar
resposta às necessidades habitacionais
da população.

C

´
REPUBLICA
DOMINICANA

O objetivo é criar
um modelo de cidade
ecologicamente
sustentável com
infraestruturas modernas
e tudo o que é necessário
para desenvolver uma
vida agradável.
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Este contrato é o primeiro projeto
urbano para a promoção e construção
de habitações de baixo custo promovido
pelo Fideicomiso VBC RD do Ministério
da Presidência, a ser realizado no âmbito
de uma parceria público‑privada.
O grupo Mota‑Engil é responsável pela
conceção, construção, promoção e venda
das unidades habitacionais através de
um sistema de concessão.
Uma parte do trabalho foi iniciada
em dezembro de 2016 (Lote 02-04-01
do STAGE 1C) com avanços
consideráveis na fase de construção
e venda imobiliária, estando prevista

a conclusão dos 504 apartamentos
até final deste ano, devendo o valor total
de vendas chegar aos 17,7 milhões
de dólares.
A área restante do complexo residencial
(Lote 01-02-04 do ESTÁGIO 2A) está
ainda em fase de execução do projeto,
mas a venda de imóveis já começou e
estima‑se que os 1.176 apartamentos
somem cerca de 42,9 milhões de dólares.
A CIDADE DE JUAN BOSCH
A cidade de Juan Bosch é outro projeto
habitacional ambicioso que o Governo
da República Dominicana iniciou com
o objetivo de facilitar o acesso a casas
dignas para dezenas de milhares
de famílias dominicanas. Com uma
área de três milhões de m² em Santo
Domingo Este, a cidade de Juan Bosch
é o primeiro grande projeto urbano que,
graças a um modelo de fidúcia, permitirá
a construção de moradias acessíveis
em parceria com o setor privado.
O objetivo é criar um modelo de cidade
ecologicamente sustentável com

infraestruturas modernas e tudo o que
é necessário para desenvolver uma
vida agradável. A cidade de Juan Bosch
terá casas confortáveis para cerca de
cem mil pessoas com infraestruturas
para instalação de áreas educacionais,
de saúde, culturais, desportivas e
comerciais, com inúmeras áreas verdes.

A experiência da Mota‑Engil noutros
países da América Latina ajudou a
empresa a entrar no mercado da República
Dominicana com a construção destes dois
importantes lotes logo na fase inicial do
projeto. No final de toda a construção, o
projeto terá 25 mil unidades habitacionais
distribuídas por 10 lotes/blocos.

LOTE 02-04-01
DE LA ETAPA 1C (CATEGORIA B)
TOTAL DE EDIFÍCIOS:

43 (504 Apartamentos)
VALOR DO TERRENO:

US$1,3 Milhões

VENDAS TOTAIS ESTIMADAS:

US$17,7 Milhões

TEMPO PREVISTO DE
CONCLUSÃO DA OBRA:

dezembro de 2018

LOTE 01-02-04
DE LA ETAPA 2A (CATEGORIA C)
DATA PREVISTA PARA INÍCIO
DA CONSTRUÇÃO:

Aguarda projeto de
execução
TOTAL DE EDIFÍCIOS:

102 (1.176 Apartamentos)
VALOR ESTIMADO DE
CONSTRUÇÃO:

US$33 Milhões

VALOR DO TERRENO:

US$3,2 Milhões

VENDAS TOTAIS ESTIMADAS:

US$42,9 Milhões

PRAZO ESTIMADO DE
CONSTRUÇÃO:

12 meses
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PANAMÁ

MOTA‑ENGIL

NO CANADÁ E PANAMÁ
ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO NO
CONTINENTE AMERICANO.

Mota‑Engil tem desenvolvido,
ao longo dos últimos anos,
diversas incursões por novos
mercados, identificando oportunidades
que têm feito desta região uma peça
fundamental no desenvolvimento do
Grupo Mota‑Engil, já que, em 2017,
alcançou um valor recorde de faturação
de 960 milhões de euros.

A

PANAMA ´

MOTA‑ENGIL NO CANADÁ
Em linha com uma estratégia de
diversificação, o Grupo decidiu abrir
uma delegação no Canadá.

O Panamá registou
em 2017 uma taxa de
crescimento de 5,4%,
e, de acordo com as
projeções dos principais
organismos internacionais
de referência, deverá
registar em 2018 um valor
idêntico, a maior taxa de
crescimento das economias
da região LATAM.
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O Canadá é o país membro do G7
com maior expetativa de crescimento
da economia nos próximos anos,
e lançou em 2016 um forte programa
de investimento em infraestruturas
no país.
A delegação, a operar desde janeiro,
tem focado a sua atividade no
levantamento de oportunidades de
negócio com vista a estabelecer futuras
parcerias, estando a identificar projetos
na área das infraestruturas. Com
esse propósito, esteve recentemente
o representante da Mota‑Engil Canadá,

Pedro Quelhas, com o apoio da
Mota‑Engil África e a Mota‑Engil Peru,
na conferência anual mineira PDAC,
considerada a mais relevante convenção
mineira a nível mundial, que nos
últimos anos atraiu mais de 25 mil
especialistas de 125 países.

Mais recentemente, no âmbito da sua
estratégia de exploração do mercado,
a Mota‑Engil marcou presença na visita
oficial do Primeiro‑Ministro Português,
António Costa, ao Canadá.
MOTA‑ENGIL ABRE ESCRITÓRIO
NO PANAMÁ
A Mota‑Engil América Latina abriu no
início de 2018 o seu escritório na Cidade
do Panamá.
A localização estratégica do Panamá
e a sua integração na economia
mundial tornaram este mercado o de
maior crescimento na América Latina
e reforçaram a sua posição como o
principal centro de logística regional.
De facto, o Panamá registou em 2017
uma taxa de crescimento de 5,4%, e, de
acordo com as projeções dos principais
organismos internacionais de referência,
deverá registar em 2018 um valor
idêntico, a maior taxa de crescimento
das economias da região LATAM.

1

Os investimentos públicos e privados
devem permanecer elevados em áreas
importantes como transporte e logística,
mineração, serviços financeiros
e turismo.
Atualmente, a Mota‑Engil Panáma
encontra‑se em fase de estudo de
oportunidades que possam dar início
a projetos na área das infraestruturas.
Com um objetivo de excelência, o Grupo
Mota‑Engil entra em mais um mercado,
procurando estar na vanguarda do setor
da construção.

1
Paulo Medeiros,
representante da Mota‑Engil Panamá.

2

2
Pedro Quelhas (à direita),
representante da Mota‑Engil Canadá.
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COLÔMBIA

CONSTRUINDO
UM NOVO HORIZONTE

PARA A COLÔMBIA

A MOTA‑ENGIL ESTÁ A DESENVOLVER TRÊS IMPORTANTES PROJETOS
NA CIDADE DE BARRANQUILLA.

uma visita a Barranquilla,
na Colômbia, o Presidente
do Grupo Mota‑Engil, António
Mota, foi conhecer os projetos que
a empresa tem em curso nesta cidade.
Acompanhado pelo Presidente da
Câmara, Alejandro Char, e por alguns
responsáveis da Mota‑Engil Colômbia,
António Mota pôde verificar no terreno
o trabalho concluído na primeira etapa
do Grande Malecón del Rio Magdalena,
que inclui a "Unidade Funcional 1 e 2".
Este projeto – composto por uma vasta
frente para o rio, vias de acesso, espaços
de lazer e de desporto, áreas pedonais e
espaços comerciais – representa uma
obra chave a nível de infraestruturas, já
que permite uma ligação rodoviária entre
a cidade e a artéria fluvial no país.

PROJETOS RELEVANTES
PARA UM DESENVOLVIMENTO
DE NÍVEL MUNDIAL
Barranquilla é uma cidade de grande
importância, uma vez que é o principal
centro económico da região caribenha da
Colômbia. Por isso, e a fim de impulsionar
o desenvolvimento e a abertura ao mundo,
em 2016 a Mota‑Engil Colômbia abraçou
o projeto "Construção do Cais, corredor
verde e Avenida del Río nas margens
do rio Magdalena, Unidade Funcional
1 – Barranquilla". Mais tarde, no mesmo
ano, a empresa viu adjudicada a obra
para realizar os trabalhos da segunda fase
"Unidade Funcional 2 Fase A – Fase B".
A duração destas obras é de 18 e 24
meses, respetivamente, e representam um
investimento de 68 milhões de dólares.

Para além desta visita, António Mota
também foi conhecer o trabalho da
Mota‑Engil implementado em consórcio
que irá resolver o escoamento a céu
aberto na cidade, um problema que aflige
Barranquilla há varios anos.

Estes duas obras incluem a criação
de áreas verdes, espaços abertos
para eventos culturais, sanitários
e iluminação LED, e ficam próximas
do Centro de Exposições do Caribe
Puerta de Oro, que coloca a cidade

N

A duração destas obras
é de 18 e 24 meses,
respetivamente,
e representam um
investimento de
68 milhões de dólares.
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de Barranquilla ao nível das principais
cidades mundiais.
A Mota‑Engil Colômbia, em linha com
o que tem sido feito por onde tem
passado, tem vindo a desenvolver
soluções técnicas de grande inovação
na área de geotecnia, através da
implementação dos melhores sistemas
de contenção e de um sistema de
ancoragem com tensores articulados.
UMA SOLUÇÃO DE VANGUARDA
NUMA INFRAESTRUTURA FLUVIAL
O projeto Arroyo Carrera 65, que conta

com um investimento de 30 milhões
de euros e um prazo de execução de
16 meses (finalizando em julho 2018),
é talvez um dos mais importantes na
cidade, contando com uma extensão
de 2,5 km e atravessando as localidades
de Montecristo, Modelo, Prado e
Boston, onde estão localizadas grandes
indústrias, universidades, centros
comerciais e edifícios residenciais.
Procurando um trabalho de melhoria
contínua e constante inovação,
a Mota‑Engil implementou um processo
construtivo que nunca tinha sido
utilizado nos trabalhos de canalização
na cidade e que consiste numa
Box‑Culvert rectangular de 3,60 m
por 4,00 m com recurso a soluções
de paredes e lajes pré‑fabricadas.
A implementação destes importantes
projetos reafirma a presença do Grupo
Mota‑Engil no mercado colombiano,
onde a empresa mantém o compromisso
de enfrentar com sucesso cada novo
desafio, garantindo um elevado grau
de competitividade e inovação.

UNIDADE
FUNCIONAL 1 E 2
INVESTIMENTO:

US$68 Milhões
DURAÇÃO:

18 e 24 meses
ARROYO
CARRERA 65
INVESTIMENTO:

30 Milhões €
DURAÇÃO:

16 meses
1
Grande Malecón del Rio Magdalena.

2
António Mota acompanhado por responsáveis
da Mota‑Engil América Latina e Colômbia.
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PESSOAS

PORTUGAL

ACADEME: A EVOLUÇÃO

A PARTIR DA PARTILHA
DE CONHECIMENTO
AS SESSÕES DE FORMAÇÃO BASEIAM‑SE NA METODOLOGIA
INTERNACIONAL LEAN CONSTRUCTION & LAST PLANNER SYSTEM.

o ano de 2017, sob orientação
conjunta da Comissão Executiva
da Mota‑Engil, da Direção
Corporativa de Recursos Humanos e da
Unidade de Engenharia, foi dado início a um
projeto considerado estratégico para apoiar
o crescimento do negócio da Construção,
o qual consistiu no desenho de um programa
de reforço e valorização de uma competência
crítica para o setor: Planeamento e
Programação Física de Trabalhos de Obra.

N

Eduardo Pimentel, Membro da Comissão
Executiva do Grupo, reforça que “é necessário
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que se comece a incutir na empresa
uma atitude mais exigente perante o
planeamento” porque isso gera “um forte
incremento de produtividade”.
Enquadrado na Escola de Negócios da
Mota‑Engil – AcadeME – o programa de
reforço e valorização desta competência
foi iniciado através de um conjunto
de sessões de partilha de conhecimento
que incluíram Responsáveis de Produção,
responsáveis da área Comercial e
Planeamento, e ainda representantes
das três Regiões do Grupo. Deste encontro

É necessário
que se comece
a incutir na empresa
uma atitude mais
exigente perante
o planeamento
porque isso gera
um forte incremento
de produtividade.

EDUARDO PIMENTEL
Membro da Comissão Executiva
do Grupo

resultou a opinião unânime de que esta
temática do Planeamento assume uma
importância significativa para a melhoria
dos resultados económicos das obras,
com especial pertinência num contexto
competitivo como aquele a que se assiste
hoje no setor da Construção.
O programa incluiu a dinamização
de um Workshop, orientado para a
Gestão de Topo da Mota‑Engil, e teve
como objetivo analisar o estado da arte
atual na empresa e definir um conjunto
de passos em matéria de Planeamento
e Programação Física de Trabalhos de
Obra. Esta abordagem constitui um fator
de elevada importância, como refere
Mário Barros, Administrador da MEES,
que destaca o modo como "o planeamento
é crucial e decisivo para o bom
desempenho da empresa".
Como resultado do Workshop, foi definido
um plano de atividades que incluem a
dinamização de sessões de formação, com
o objetivo de sensibilizar e alertar para a
importância e impacto que o Planeamento
e Programação Física de Trabalhos de Obra
tem nos resultados do negócio.

Foi com este mote que desde o final do ano
de 2017, a Direção Corporativa de Recursos
Humanos e a Unidade de Engenharia têm
desenvolvido um conjunto de sessões
de formação em cada Região.
Estas iniciativas encontram‑se direcionadas
para os mais altos quadros das áreas de
Produção e Comercial e, segundo Roberto
Charron, orador convidado, lembra que
o objetivo desta intervenção é "ajudar os
profissionais‑chave da fase de produção
dos trabalhos a perceberem que existe uma
forma mais eficaz de planear, explicando
quais os princípios básicos do Last Planner
System e como é que eles se integram".
Assentes na interatividade e na
experiência, estas sessões de formação
baseiam‑se na metodologia internacional
Lean Construction & Last Planner System,
nas quais os participantes são desafiados a
simularem a construção de uma habitação,
assumindo os diferentes papéis inerentes
à gestão de uma obra real, tais como o
de subempreiteiro, de gestor de projeto,
de fiscal de obra, entre outros, perceber
que tipo de comportamentos normalmente
caracterizam a atividade de planeamento

e identificarem formas mais eficazes de
programar e atuar num cenário de obra.
Para Ismael Gaspar, Responsável da
Unidade de Engenharia, "há ilações que
se devem retirar porque é necessário haver
uma mudança de atitude quanto
à necessidade de planeamento".
Também Santos Pato, Membro da Direção
Executiva da Região África, lembra que
"apesar de ser algo que toda a gente tem
presente, depois na prática nem sempre
é fácil cumprir, por isso este trabalho teve
a grande virtude de mostrar às pessoas
aquilo que toda a gente acha que é
evidente, mas que depois fica na gaveta".
As formações tiveram lugar em
Portugal, Polónia e África do Sul, com o
envolvimento de dezenas de quadros com
elevada responsabilidade no Grupo. Este
primeiro projeto de formação especializada
terá continuidade, dando seguimento
à estratégia de melhoria de processos
e evolução permanente da Organização,
no sentido de estar, a cada momento,
entre as mais eficientes, inovadoras
e competitivas à escala global.
SINERGIA 53 JUNHO 2018
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PORTUGAL

FMAM RECEBEU EXPOSIÇÃO

"GERMANO SILVA – O PORTO
NO CORAÇÃO"
A INICIATIVA HOMENAGEOU UMA DAS MAIS ILUSTRES FIGURAS
DA CIDADE DO PORTO.

1

A sala de exposições da Fundação Manuel
António da Mota recebeu a exposição
"Germano Silva – O Porto no Coração",
que decorreu de 25 de novembro a 28 de
fevereiro de 2018, numa iniciativa que contou
com a colaboração da Cooperativa Árvore
e do Jornal de Notícias. Esta mostra foi uma
devida homenagem ao jornalista, escritor
e estudioso, e também uma das mais ilustres
figuras da cidade do Porto.
No dia da inauguração, a exposição contou
com a visita do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, que apreciou
atentamente a mostra. A cerimónia contou
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também com intervenções de Artur
Santos Silva, David Pontes e do próprio
homenageado, a que se seguiu uma atuação
do Rancho Folclórico do Porto e a visita
à exposição por parte das centenas
de pessoas presentes.
Germano Silva conhece o Porto como poucos,
e esta mostra reuniu no espaço da Fundação
Manuel António da Mota um diverso espólio
– cartas, obras de arte, livros, fotografias,
cartões e uma miríade de objetos – que a
insaciável curiosidade e o espírito de viajante
e colecionador de Germano Silva permitiram
colecionar ao longo de uma vida.

No dia da inauguração,
a exposição contou com
a visita do Presidente
da República, Marcelo
Rebelo de Sousa.

1
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
durante a visita à exposição.

PORTUGAL

FMAM E MOTA‑ENGIL UNIDAS
NO APOIO AOS COLABORADORES
O Grupo Mota‑Engil multiplica os donativos recebidos.

Cada contribuição feita
pelos colaboradores do
Grupo Mota‑Engil, em
qualquer parte do mundo,
será multiplicada para o
triplo pelo Grupo Mota‑Engil.

A Mota‑Engil e a Fundação Manuel
António da Mota desenvolveram uma
iniciativa que tem como objetivo ajudar
os colaboradores do Grupo Mota‑Engil
perante acontecimentos pessoais ou
familiares que os coloquem em situação
de particular vulnerabilidade social
e económica.

Mota‑Engil, e servirá para ajudar
outros colegas.
A par de outros programas já em curso,
a Fundação Manuel António da Mota
reforça assim a sua atuação no domínio
da responsabilidade social interna.

Trata‑se de uma ação de solidariedade
social interna denominada "Fundo 1+2",
em que cada contribuição feita pelos
colaboradores do Grupo Mota‑Engil,
em qualquer parte do mundo, será
multiplicada para o triplo pelo Grupo

PORTUGAL

“WELCOME BABY”
KIT BEBÉ
A iniciativa pretende dar as boas‑vindas aos bebés
dos Colaboradores Mota‑Engil.
No início deste ano, a Fundação Manuel
António da Mota e o Grupo Mota‑Engil
implementaram o "Welcome Baby".
Esta iniciativa, integrada no âmbito da
ação de Responsabilidade Social Interna
da empresa, teve origem num projeto que
envolveu a Fundação Manuel António
da Mota e a Mota‑Engil Engenharia.

(pais ou mães) e dar as boas‑vindas aos
seus bebés que nasçam a partir do dia
1 de janeiro de 2018, a oferta contém um
saco de passeio, um porta‑documentos,
um cartão de boas‑vindas e vales de
desconto/cheques oferta em produtos
que poderão ser levantados na rede de
Farmácias Portuguesas.

KIT BEBÉ
Para felicitar os colaboradores
do Grupo Mota‑Engil.

Com o objetivo de felicitar os
colaboradores do Grupo Mota‑Engil
SINERGIA 53 JUNHO 2018
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PORTUGAL

FMAM E HABITAT INAUGURAM
MAIS DUAS REABILITAÇÕES
O objetivo é ajudar famílias em situação
de carência habitacional.

OS TRABALHOS MOBILIZARAM
dezenas de voluntários nacionais
e internacionais.

Ao abrigo do protocolo entre a Fundação
Manuel António da Mota e a delegação
portuguesa da Habitat for Humanity
International, no dia 16 de janeiro foram
inauguradas mais duas obras de reabilitação
de casas no concelho de Amarante.
Os trabalhos mobilizaram dezenas de
voluntários nacionais e internacionais

e beneficiaram duas famílias em situação
de carência habitacional.
No âmbito deste Protocolo, a Fundação
já contribuiu para a reconstrução de
várias habitações que se encontravam
sem condições de conforto, segurança
e salubridade.

PORTUGAL

1ª BIENAL DE ILUSTRAÇÃO SOLIDÁRIA
DA AJUDARIS
A exposição itinerante conta com trabalhos de ilustradores
de mais de 30 países.
A Associação Ajudaris, a Fundação Manuel
António da Mota e a Câmara Municipal
de Amarante, inauguraram no dia 6 de
janeiro, na Casa das Artes do Porto, uma
mostra dos trabalhos que foram a concurso
na 1ª Bienal Internacional de Ilustração
Solidária. Esta exposição itinerante, que
conta com 60 quadros de ilustradores
de 32 países, seguiu depois para o Mosteiro
de Santa Clara‑a‑Velha, em Coimbra.

Esta iniciativa decorre na sequência
da primeira exposição e cerimónia
de entrega de Prémios da 1ª Bienal
Internacional de Ilustração Solidária,
que decorreu no Museu Amadeo
de Souza‑Cardoso, em Amarante,
com o patrocínio da Câmara
Municipal e da Fundação Manuel
António da Mota.

Esta exposição itinerante, que conta com 60 quadros
de ilustradores de 32 países, seguiu depois para
o Mosteiro de Santa Clara‑a‑Velha, em Coimbra.
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1ª BIENAL INTERNACIONAL
de Ilustração Solidária.

9ª EDIÇÃO

2018
DISTINÇÃO
PORTUGAL SUSTENTÁVEL
POR UM PORTUGAL MAIS SUSTENTÁVEL

28
Países

Com mais de 70 anos de história, a Mota-Engil conta com um percurso empresarial
de excelência em Portugal e no Mundo. Orientado por uma estratégia global
e diversificada de sucesso, o Grupo exerce atividade em 28 países, afirmando-se
com a competência e inovação que o fizeram líder nacional no setor da construção
e uma referência a nível internacional.

Em 1987, a publicação “O Nosso Futuro Comum” coroou
o trabalho desenvolvido pela Comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, consagrando em
definitivo a expressão “desenvolvimento sustentável”
como sendo o modelo de desenvolvimento “que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade
das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades”.
Com uma visão crítica do modelo de desenvolvimento
até então adotado, “O Nosso Futuro Comum” alertava
para problemas, novos ao tempo, como o aquecimento
global, fazendo apelo a uma nova relação entre o homem
e o meio ambiente e definindo um conjunto de metas
a serem concretizadas a nível internacional. O conceito
e as preocupações em torno do desenvolvimento sustentável
entravam assim definitivamente na agenda mundial.
Seguir-se-iam em 1992 a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento mais conhecida
por Rio 92 e, vinte anos mais tarde, a Conferência Rio+20,
tendo no ano 2000 sido aprovada pela ONU a Declaração
do Milénio, consagrando os Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM) para vigorarem até 2015.

Em 2015, é aprovada pela ONU a Agenda 2030
que integra os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que sucedem aos 8 Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio (ODM).
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
e as suas 169 metas constituem um guia para as ações
a empreender pela comunidade internacional até 2030,
comprometendo os governos, a sociedade civil e o setor
privado na prossecução de uma demanda comum em
torno do futuro das pessoas, do planeta, da paz e da
prosperidade coletivas.
O que está em causa é, nada mais nada menos, que
o futuro da humanidade, a preservação da sua casa
comum – o nosso planeta –, numa gigantesca tarefa
e numa luta que urge travar sem demora, e a que
Portugal, o estado e a sociedade civil, não podem
virar costas.
Em 2018, na sua 9ª edição, o Prémio Manuel António da
Mota irá distinguir as instituições que contribuam com
os seus projetos para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

Cada um de nós pode fazer a diferença,
concorra por um Portugal Mais Sustentável!
Toda a informação poderá ser
consultada em:
www.fmam.pt

promotor:

mecenas:

parceiro de
comunicação:

uma iniciativa
integrada nos:

Um Mundo de Inspiração
53

JUNHO 2018

WWW.MOTA-ENGIL.COM

EUROPA

AMÉRICA
LATINA

PORTUGAL
Rua do Rego Lameiro, nº 38
4300-454 Porto
Rua Mário Dionísio, nº2
2799-557 Linda-a-Velha
ESPANHA
Calle Julián Camarillo nº10,
2ª planta, despacho 205
28037 Madrid
POLÓNIA
Ul. Wadowicka 8 W
30-415 Kraków
REPÚBLICA CHECA
Kavčí Hory Office Park
Building A, Silver Tower,
5th floor
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4, 140 00

ÁFRICA
REINO UNIDO
Suite 301, Churchill House
120 Bunns Lane
Mill Hill, London
NW7 2AS

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
nº 61-63
Bairro da Maianga
Luanda

IRLANDA
Railway House, Station Rd,
Loughrea, Co. Galway
H62 VN56

MOÇAMBIQUE
Edifício Millennium Park,
14º/15º Andar
Avenida Vladimir Lenine, n.º 174
1100 Maputo

Unit 3, 4075 Kingswood
Road, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Co.
Dublin
D24 KF85

MALAWI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379
Lilongwe 3
ÁFRICA DO SUL
66 Wierda Road East
Sandton 2146
Johannesburg
CABO VERDE
Rua S. Vicente, nº 63, 1º andar
Palmarejo 721
Plateau, Praia
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho, nº 1011
C.P. 167 São Tomé
ZÂMBIA
DG Office Park
1 Chila Road, Kabulonga
P.O. Box: 320337 Woodlands
Lusaka

AMÉRICA LATINA
ZIMBABUÉ
7, Routledge Street
Milton Park
Harare
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo,
Kampala
RUANDA
KG 415 Avenue,
Gate nº6, Gacuriro
P.O Box 2179
Kigali
GUINÉ CONACRI
Immeuble N’Afanta Kaké,
Avenue William Tubman
Rue KA-032
Almamya, Kaloum
Conakry
COSTA DO MARFIM
Rue de la Cannebière, Cocody
Danga Résidence Santa Maria 4
éme étage 01 B.P. 7361 ABJ 01
TANZÂNIA
1403 Bains Singh Avenue, Masaki,
Dar es Salaam

MÉXICO
Av. Horacio 804
Col. Polanco IV Sección
Del. Miguel Hidalgo
11550 Ciudad de México
PERU
Av. Nicolás Ayllón 2634
Código Postal 15022
BRASIL
Rua Santa Catarina, 894
Bairro Lourdes
Belo Horizonte M/G
CEP: 30170 - 080
COLÔMBIA
Carrera 11 # 87 - 51
Edificio Porvenir
Ofi. 301
Bogotá DC

CHILE
Av. Vitacura 2736
Oficina 504
Las Condes, Región
Metropolitana
Santiago de Chile
C.P. 7550000
ARUBA
Koningstraat 86, unit 5
Oranjestad

“A MOTA-ENGIL CONTINUARÁ A APOIAR

REPÚBLICA
DOMINICANA
Avenida Winston
Churchill, esquina Calle
Andrés Julio Aybar
Torre Acrópolis, Piso 11
Santo Domingo Distrito
Nacional
Código Postal 10148

PARAGUAI
Dr. Toribio Pacheco N°
4588 c/ Legión Civil
Extranjera
Edificio Alto Pacheco
2° Piso,
Asunción
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EUROPA

ÁFRICA

CAMARÕES
Rue Koloko à Bonapriso,
Immeuble 4 Étages (Apt. 300),
BP 4155 Douala

www.mota-engil.com

O DESENVOLVIMENTO DE ANGOLA
COMO SEMPRE O TEM FEITO”
MANUEL MOTA EM ENTREVISTA

MOTA-ENGIL ELEGE
ÓRGÃOS SOCIAIS
PARA O MANDATO 2018-2021

www.facebook.com/motaengil

linkedin.com/company/mota-engil

www.youtube.com/motaengilsgps

GLAN AGUA
VENCE NOVO CONTRATO
NO REINO UNIDO

MOTA-ENGIL
NA ALTA VELOCIDADE
EM ESPANHA E NO METRO DE PARIS

