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Mota-Engil sobe mais de 30% e lidera
ganhos em Lisboa
A construtora é o título que mais sobe desde o início do ano na
bolsa, animada pelo maior otimismo para a atividade em Portugal
e Angola. Os analistas acreditam que a empresa é uma boa
oportunidade para quem quer exposição aos emergentes.

Foi o título mais "castigado" em 2018, mas a recuperação dos

mercados emergentes e as melhores perspetivas para a atividade em

Portugal estão a suportar uma forte recuperação das ações da Mota-

Engil. Em pouco mais de dois meses, a empresa dispara 34% e os
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analistas consideram que os títulos ainda têm potencial para estender

os ganhos. 

 

Depois de ter perdido mais de metade do seu valor em 2018, a Mota-

Engil sobe 34,5% este ano, a valorização mais expressiva na bolsa

lisboeta. Além do maior otimismo para os mercados emergentes, aos

quais a empresa mantém uma elevada exposição, a empresa tem

bene�ciado também com a contratação de mais obras em Portugal,

bem como da forte subida dos resultados em 2018.

"A recuperação tem por base a perspetiva de recuperação das obras

públicas em Portugal, a recuperação de Angola e pagamento de

dívidas, além da ‘performance’ operacional da empresa que anunciou

o crescimento da sua carteira, para mais de 5,5 mil milhões de

euros", explica Pedro Lino, administrador da Dif Broker. Também

João Queiroz, do Banco Carregosa, destaca que apesar de 2018 ter sido

um ano desa�ante para as multinacionais, a Mota-Engil conseguiu

"registar valores máximos históricos de encomendas e de volumes de

negócios com valores de redução do endividamento". 
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A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins comunicou, na última

sexta-feira, que fechou 2018 com um resultado líquido de 24 milhões

de euros, o que compara de forma favorável com os 2 milhões de

euros alcançados no ano anterior. Já as receitas atingiram uns

inéditos 2.818 milhões de euros, com a companhia a adiantar que vai

voltar a distribuir dividendos. 

 

Para Pedro Lopes, a recuperação da empresa tem sido liderada pela

melhoria na América Latina e África, mercados que representam

cerca de dois terços das suas receitas e que continuarão a ser

determinantes para a atividade da empresa. 

 

"O facto de ter uma grande exposição a economias e mercados com

elevado potencial de crescimento - onde existirão nos próximos anos

grandes necessidades no setor da construção – deverá ser o principal

catalisador de crescimento da receita", explica o analista da Orey

Financial. "Vemos a Mota-Engil como uma boa oportunidade de

investimento para aqueles que procuram uma exposição única aos

mercados emergentes", defendem os analistas do BPI, numa nota de

análise. 

 

Já Albino Oliveira, da Patris Investimentos, lembra que "este título é

uma pequena capitalização num setor de atividade extremamente

cíclico, características usualmente favorecidas em períodos de subida

nos índices de ações, como tem sido observado desde o início do ano".

 

Fundos reforçam

A suportar as ações tem estado também a entrada de grandes

investidores. Só desde novembro, três grandes fundos internacionais

entraram ou reforçaram a sua aposta na empresa. A Cobas AM  
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passou a deter, em janeiro, uma participação de 2,082% na Mota-

Engil, segundo dados reportados pela empresa à CMVM. 

 

Já no �nal de 2018, a 11 de dezembro, o Norges Bank tinha reforçado a

sua posição na construtora de 2,41% para 3,6%. Exatamente um mês

antes, a Azvalor adquiriu uma participação representativa de

2,04219%.   
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