Cabeólica Agraciada com mais uma Distinção Internacional
Considerada uma das Melhores Parcerias Público-Privadas da
África Subsariana

Cabo Verde volta a ser notícia no panorama internacional pelas melhores
razões: de entre várias outras entidades, a Cabeólica foi distinguida como uma
das melhores parcerias público-privadas da África Subsariana.

A distinção foi atribuída pelo IFC – International Finance Corporatarion
(organização pertencente ao Banco Mundial) e pelo IJ – Infrastructure Journal
na sua avaliação às melhores PPPs – Parcerias Público-Privadas do mundo
em mercados emergentes.

Na selecção das PPPs, as entidades avaliaram uma ampla gama de critérios
que vão desde os recursos, à inovação financeira e tecnológica, ao impacto no
desenvolvimento estrutural dos países e à replicabilidade dos projectos em
outras regiões. O que contribuiu para a Cabeólica estar entre os melhores
projectos de 4 regiões diferentes do mundo, foi o seu sucesso na
implementação de 4 parques eólicos, com uma produção de 61,6 milhões de
kWh em 2012, representando uma poupança na importação estimada de 20
milhões de litros de diesel e fuel nesse ano. Os números impressionam: em 3
anos o país passa de menos de 2% de capacidade instalada através de fontes
renováveis para 25% com a entrada da Cabeólica.

Com um investimento estimado em cerca de 60 milhões de euros, sendo 45
milhões provenientes de Bancos de Desenvolvimento, e tendo como
fornecedor/instalador estratégico a VESTAS, um player reconhecido a nível
internacional, a Cabeólica tem conseguido cumprir a sua missão de contribuir
para a sustentabilidade ambiental de Cabo Verde através da produção de
energia limpa.

Em 2011 a Cabeólica já tinha sido distinguida, no evento Africa Energy Awards,
em Joanesburgo, com o prémio de Melhor Projecto de Energias Renováveis
em África - Best Renewable Project in Africa Award.

O IFC e o IJ classificam anualmente dezenas de PPPs de serviços públicos,
que produziram um grande impacto numa determinada região do mundo,
incluindo áreas de actuação tão distintas como a das infra-estruturas, educação
e saúde. Estas entidades pretendem valorizar estas parcerias e realçar a sua
importância quando os projectos exigem financiamentos elevados para o
desenvolvimento sustentado de determinados serviços estruturais que
potenciam o crescimento e a inovação tecnológica dos países.
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