RELATÓRIO &
CONTAS 2014

2

BENEFÍCIOS PARA A ECONOMIA
Redução da vulnerabilidade e dependência no abastecimento de energia:
A dependência energética coloca os países numa posição vulnerável, devido à volatilidade
no preço dos combustíveis importados, bem como a incerteza da sua disponibilidade futura.

RELATÓRIO
DE GESTÃO

2

Relatório & Contas 2014 - Relatório de Gestão 05

1. RELATÓRIO DE GESTÃO

1.1 – Mensagem do Presidente do Conselho
de Administração

É uma profunda honra e privilégio apresentar aqui o
Relatório Anual e Demonstração Financeira auditada
da Cabeólica referente ao ano de 2014. Gostaria de
começar por mencionar alguns acontecimentos que
merecem destaque e que, de certa forma, tiveram
impacto na vida da empresa. Refiro-me, em primeiro
lugar, com alguma mágoa, à demissão do anterior
PCA, Dr. Adesola Adeduntan, e de dois administradores, Kudzayi Hove da Africa Finance Corporation
(AFC) e Petri Isotalus da Finnfund, todos por motivos
pessoais e por terem abraçado novos desafios profissionais. Expressamos-lhes os nossos agradecimentos, e desejamos-lhes os melhores sucessos nas
realizações futuras. Também gostaríamos de dar as
boas vindas ao Sr. Taiwo Adeniji, enquanto administrador da AFC. Todavia, e não obstante a lacuna deixada, estamos orgulhosos por termos sabido manter a
estabilidade da empresa e cumprir normalmente
com todos os seus compromissos. O Conselho de
Administração continuou, assim, muito focalizado e
determinado na observância dos seus deveres
estatutários, e naqueles impostos pelas prerrogativas
dos acordos com investidores, financiadores e
entidades reguladoras.
O ano de 2014 representa o segundo ano de
operação comercial plena, e os dados dos últimos
três anos permitem perceber claramente uma empresa com crescente desempenho operacional e financeiro e fortemente comprometida em alcançaros
seus objetivos societários.
A Cabeólica fechou mais um ano de bom desempenho, tendo conseguido um nível de receitas bastante
razoável, com as operações comerciais a garantirem
um fluxo de caixa relativamente robusto e suficiente
para suprir as necessidades de tesouraria e capaz de
permitir à empresa proceder à distribuição de
dividendos a seus acionistas. Esse desempenho é
particularmente valorizado por ter acontecido num

ano do crescimento económico relativamente fraco e
de desafios intensos, consequência sobretudo duma
conjuntura de prolongamento das crises internacionais e os seus efeitos na economia do país. O segundo semestre do ano ficou também caraterizado por
profundas e surpreendentes reduções no preço do
barril de petróleo no mercado internacional, que
conduziram a significativas baixas de preços de
combustíveis para a produção de eletricidade no país,
e que mereceram um acompanhamento ativo da
parte da empresa, visando monitorar o impacto em
termos de preços de geração de eletricidade de
outras fontes primárias.
A estratégia assumida pela empresa de colaboração
proactiva com o comprador único (o off-taker, isto é, a
Electra), bem como a de otimização da qualidade do
produto comercializado, aspeto fundamental e que
valoriza o seu papel preponderante no desenvolvimento do ambicionado mercado de energia elétrica,
têm correspondido e evidenciam ser o caminho certo
para responder à sustentável cobertura da procura de
energia elétrica limpa no país. A Cabeólica continuou
assim a contribuir de forma decisiva para a
prossecução dos objetivos de cobertura essencialmente de origem renovável, em linha com o desiderato da política do Governo para o sector energético.
Além disso, em termos de relação comercial com o
off-taker, relevamos o facto das duas empresas
terem sabido gerir de forma satisfatória os momentos mais críticos de gestão de tesouraria.
O assinalável impacto da produção eólica no balanço
energético nacional foi ainda mais acentuado no ano
transato, tendo os parques eólicos da empresa
produzido um pouco mais que 80.000 (oitenta mil)
MWh, o que representou cerca de 24% do total de
energia elétrica distribuído pela concessionária (i. é, a
Electra) no país em 2014, e um acréscimo de aproximadamente 8% em relação ao ano de 2013.
No entanto, as limitações de potência eólica permaneceram a um nível bastante elevado, mormente nas
ilhas de Barlavento, com destaque para a ilha do Sal,
onde os desperdícios de disponibilidade eólica mantiveram-se num nível expressivo, situação que apela ao
desenvolvimento de soluções mais eficazes concertadas entre os principais intervenientes diretos e que

conduzam à maximização da utilização dos
excedentes de energia eólica. Neste sentido, a
Cabeólica continuará a colaborar com o Governo de
Cabo Verde e a Electra, fornecendo qualquer apoio
complementar necessário.
Por seu turno, ainda não foi durante o ano transato
que a empresa viu emitida a Convenção de Estabelecimento, pelo que o Conselho de Administração
prosseguirá o diálogo com as entidades competentes
no sentido da sua emissão. É de realçar, porém, o
facto de Cabo Verde ter-se tornado membro da AFC
no decorrer de 2014.
A Cabeólica continua a merecer a perceção global
de uma empresa modelo no ramo das energias
limpas, tendo os seus parques eólicos sido alvos de
várias visitas de estudo e de trabalho por parte de
ilustres entidades, técnicos, políticos, diplomatas,
jornalistas, etc, tanto nacionais como estrangeiros,
de vários países da região, nomeadamente da Comunidade Económica dos Estados da África do Oeste
(CEDEAO) região, o que muito dignifica e orgulha a
todos os parceiros.
Enche-nos também de particular orgulho o facto da
empresa ter sido galardoada, em 2014, com o
prémio de melhor projeto de energia limpa, na 1ª
Gala Green Project Award em Cabo Verde, na categoria de Energias Renováveis e Eficiência Energética,
também por ser o primeiro prémio atribuído à empresa a nível nacional, após ter já alcançado algumas
distinções honrosas a nível internacional.
Todavia, também entendemos a atribuição dessas
distinções como recompensa pelo cumprimento dos
compromissos com as obrigações de caráter contratual, ambiental e social, e como estímulos para uma
maior persistência na contribuição que vem dando
para as ambiciosas metas de desenvolvimento das
energias renováveis no país. Queremos também
(SwedishEn
destacar o acordo alcançado com o SEA (SwedishEnergyAgency), em Novembro, para aquisição e venda
dos créditos de carbono a acumular até o horizonte
de 2020, acordo esse que merece particular
destaque por ser o primeiro do género em Cabo Verde
e por acontecer numa conjuntura em que os preços
atribuídos no mercado mundial a cada tonelada de

CO2 poupado/evitado
extremamente baixos.

encontram-se

a

níveis

A empresa participou ativamente em alguns fóruns
nacionais e internacionais, eventos considerados
muito úteis por serem de aprendizagem e de troca de
experiências, em que especialistas da área, autoridades governamentais, investidores, promotores e
fabricantes de tecnologias se encontram com o
objetivo de melhor compreenderem as políticas
nacionais e regionais em constante mudança no
sector energético, as fontes e instrumentos de financiamento disponíveis, as inovações tecnológicas, e a
avaliação comparativa do desempenho de Cabo
Verde em relação ao alcançado nos vários mercados
energéticos.
Considero que a relação entre os membros do Conselho de Administração e as interações com a equipa
de gestão continuaram a funcionar na perfeição, e
que ficou caracterizada pela comunicação fácil entre
os seus membros e com a equipa de gestão e por
entendimentos mesmo nas matérias que poderiam
ser consideradas mais sensíveis. Foi assim possível
realizar todas as reuniões programadas pelo Conselho de Administração para 2014, bem como proporcionar as necessárias condições para a realização
atempada das reuniões ordinárias da Assembleia
Geral.
Aproveito o ensejo para agradecer aos colegas
admnistradores, à equipa de gestão, colaboradores e
a todos que tiveram um papel nos excelentes resultados alcançados em 2014, pelo empenhamento
inabalável e pelo excelente trabalho. Deixo ficar a
convicção de que, juntos, continuaremos a levar a
Cabeólica a patamares cada vez mais altos para, nos
anos vindouros, corresponder às expectativas dos
nossos credores, dos nossos acionistas, do nosso
estimado cliente e do Governo de Cabo Verde.

Batchi Baldeh
Presidente do Conselho de Administração
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1.2 – Mensagem do Administrador Delegado

semestre, consequência de uma redução substancial
da velocidade do vento nesse período; o bom sincronismo operacional com o off-taker (Electra, SARL;
Concessionária) na absorção da produção eólica; e o
contínuo funcionamento dos parques eólicos.

É com particular orgulho que, neste momento de
apresentação do relatório e contas da empresa referente ao exercício de 2014, anunciamos mais um ano
de desempenho bastante positivo da empresa, em
que os resultados alcançados superaram ligeiramente as projeções, não obstante as vicissitudes do
ambiente económico nacional e internacional.
O ano de 2014 foi reconhecidamente difícil a nível
mundial, caracterizado pelo perpetuar das crises
económicas e sociais que atingiram vários países do
globo nos últimos anos e que, certamente, não
deixaram de ter incidência particularmente negativa
em Cabo Verde, onde, para além dos efeitos da crise,
surgiram fenómenos agravantes como a quase total
ausência de precipitações a nível de todo o país e a
erupção vulcânica na ilha do Fogo, com início em
novembro, que destruiu algumas povoações e todas
as suas infraestruturas.
Essas situações certamente contribuíram para a
estagnação da economia do país, com impacto
perverso na geração de empregos e na redução da
pobreza. As projeções de crescimento do PIB apontavam para uma taxa de aumento de apenas 1,5% para
2014, valor bastante reduzido e que, apesar de não
dispormos de dados oficiais do crescimento da procura de energia elétrica em 2014, pela correlação próxima que existe entre a procura de eletricidade e o
crescimento das atividades económicas, deixa perceber que durante o ano houve igualmente crescimento
muito tímido da procura de eletricidade no país.
A Cabeólica, apesar das adversidades conjunturais,
teve um desempenho citável no exercício de 2014, o
que fica a dever-se a vários fatores, com destaque
para: as excelentes condições de vento registadas
durante o primeiro semestre do ano, em que os níveis
de produção alcançados acabaram por compensar as
relativamente mais fracas produções do segundo

Com efeito, realçamos e registamos que a cooperação institucional com a concessionária do serviço
de distribuição de eletricidade funcionou normalmente e, ainda, que o comportamento das redes de
distribuição de energia elétrica foi bastante satisfatório, a nível das 4 ilhas em referência, o que permitiu uma redução substancial do nível de avarias registado nas redes elétricas nos últimos anos, e em que o
número de blackouts devido a eventos de redes
reduziu significativamente, caindo mais de 60% nos
últimos dois anos, fruto de melhorias constantes que
estão sendo levadas a cabo nas redes elétricas das 4
ilhas.
Os parques eólicos produziram um total de 80.900
MWh, resultando num acréscimo em relação a 2013
de 8%. O aumento é mais assinalável no caso da Boa
Vista, onde se registou um acréscimo de produção de
59% em relação a 2013, por força das melhorias
introduzidas pela AEB no despacho da energia elétrica produzida na ilha. Nos parques eólicos das ilhas de
São Vicente e de Santiago registaram-se aumentos
mais tímidos, de cerca de 5% cada, mas o parque do
Sal manteve-se ao mesmo nível de 2013, com um
aumento insignificante, de apenas 0,2%.
Contudo, essas melhorias não significaram necessariamente uma correspondente redução no nível de
restrições de potência eólica e, consequentemente,
de desperdícios de energia disponível, fato que ficou
a dever-se essencialmente às limitações ocorridas no
despacho da produção eólica, com particular
destaque para o parque eólico do Sal, onde as
limitações mantiveram-se expressivas. Nessa ilha, a
utilização da energia disponível continuou muito
moderada, portanto, com desperdícios bastante
elevados. Com as melhorias de despacho eólico
introduzidas, o parque da Boa Vista ganhou muito
maior eficiência em 2014, em comparação com
2013. Nessas circunstâncias, a energia eólica total
desperdiçada nas 4 ilhas ronda os 25% das disponibilidades, praticamente mantendo o mesmo valor do
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ano transato. O parque eólico de Santiago continua
destacadamente com o melhor aproveitamento,
praticamente sem desperdícios.
A continuidade das limitações de potência eólica é
também reveladora de que o comportamento do
mercado da energia elétrica no país continua sendo
caracterizado por evoluções de procura muito
tímidas, com taxas de crescimento bastante moderadas, mormente nas ilhas de Barlavento, razão pela
qual continua-se a colocar com acuidade a situação
prevalecente de desperdício das disponibilidades
renováveis: Cabeolica está disponível a reforçar sua
colaboração com a Electra e o Governo de Cabo Verde
na busca de soluções inovadoras e sustentáveis para
o aumento da penetração de energia eólica.
Desde meados de 2014 que vem acontecendo significativas reduções do preço do barril de petróleo nos
mercados de referência, que originaram constantes
baixas dos preços internos dos derivados do petróleo
nas revisões bimestrais de preços regulados de
combustíveis, mas que mantinham os custos com os
combustíveis para a produção de eletricidade acima
dos preços de venda à rede da energia de origem
eólica.
O plano anual de manutenção acordado com o
prestador de serviço de manutenção e disponibilidade, Vestas, foi cumprido com sucesso e as
disponibilidades das máquinas estiveram sempre a
nível superior ao contratualizado, numa média de
99%, motivo para também realçarmos o bom desempenho da prestadora de serviços e de toda a sua
equipa residente que, com profissionalismo, soube
corresponder às exigências. Adicionalmente, registou-se a reparação de todas as manifestações de
corrosão surgidas nas interfaces das fundações com
as torres, que tinham sido objeto de preocupação
manifestada à Vestas.

cumprimento do plano de mitigação de impactos
ambientais e no de obrigações sociais. Em novembro,
pela primeira vez na história de Cabo Verde, foi
assinado um contrato de venda de créditos certificados de carbono a uma instituição internacional.
É com particular satisfação que também destacamos, como acontecimento relevante do ano, a
mudança dos escritórios da empresa, em Agosto
passado, da Achada Santo António para um espaço
de maior dignidade e visibilidade, situado no
emblemático edifício BAICenter, na Av. Cidade de
Lisboa, no centro da Praia.
Concluímos enfatizando que os resultados operacionais e financeiros alcançados mais uma vez não
teriam sido possíveis sem uma contribuição dedicada, competente e muito profissional de toda a equipa
da Cabeólica, pelo que ficam aqui expressos os
nossos sinceros agradecimentos e o encorajamento à
contínua melhoria do desempenho, como símbolo do
nosso compromisso com um padrão de qualidade de
nível mundial.
A nossa apreciação é extensível aos órgãos sociais da
empresa, pelo estímulo, colaboração e suporte que
nos dispensaram, mas também a todos aqueles que,
direta ou indiretamente, colaboraram com a empresa
durante o ano transato.

Antão Fortes
Administrador Delegado

Os parques da Cabeólica continuaram a merecer
interesse de várias entidades que visitaram o país,
pelo que muitos incluíram a visita aos parques,
mormente ao da Praia, nos programas de delegações
que visitaram o país ao longo do ano.
A empresa manteve o seu empenho elevado no
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1.2 – História da Sociedade

Desde meados dos anos 90, Cabo Verde tem procurado formas de aumentar a sua taxa de penetração de
energia eólica que, até recentemente, representava
menos de 2% do total da capacidade instalada,
apesar das condições serem excecionais para a
produção desse tipo de energia no País.
Desta forte aspiração surgiu uma dinâmica Parceria
Público-Privada (PPP) estabelecida em 2008 entre a
Infraco Africa Limited, uma empresa de desenvolvimento de infraestruturas com sede no Reino Unido, o
Governo de Cabo Verde e a Electra – Empresa de
Electricidade e Água, SARL (Electra, SARL), a empresa concessionária local. Em 2010, ainda em fase de
desenvolvimento do projeto, a parceria foi alargada
para incluir dois investidores maioritários e parceiros
estratégicos fundamentais: a Africa Finance Corporation (AFC), uma instituição financeira de desenvolvimento pan-africana, baseada na Nigéria, e a Finnish
Fund for Industrial Cooperation (Finnfund), uma
instituição de desenvolvimento industrial finlandesa.
A PPP possuía como metas o desenvolvimento de
quatro parques eólicos em Cabo Verde, com uma
capacidade total instalada de 25,5 MW, distribuídos
pelas ilhas de Santiago (9,35 MW), São Vicente (5,95
MW), Sal (7,65 MW) e Boa Vista (2,55 MW). A PPP
tinha como objetivos estratégicos a redução da
dispendiosa e poluente produção de eletricidade com
base em produtos petrolíferos, a atração do investimento privado e o alívio da pressão sobre o setor
público no financiamento exclusivo do setor energético de Cabo Verde. Ao criar uma produtora independente de energia para produzir eletricidade para a
rede nacional usando o vento - um recurso natural,
não-poluente, renovável e localmente abundante, o
projeto apresentou-se como uma solução para
mitigar os problemas resultantes da procura crescente de energia, funcionando também para reduzir a
importação dos altamente voláteis, financeiramente
penalizantes
e
ambientalmente
poluentes
combustíveis fósseis.

dos os empréstimos a longo prazo do Banco Africano
de Desenvolvimento e do Banco Europeu de Investimento, a Cabeólica assinou um contrato integral de
construção, engenharia e aquisição com a Vestas, um
dos líderes a nível mundial no fabrico de turbinas
eólicas. O contrato garante a construção de quatro
parques eólicos equipados com 30 turbinas eólicas
V52-850 kw, assim como as respetivas subestações,
estradas de acesso e linhas de transmissão.
As obras de construção foram iniciadas em Dezembro de 2010 e foram concluídas em Julho de 2012, e
subsequentemente, em Agosto de 2012, o Commercial Operation Date foi conseguido e as linhas de
transmissão foram transferidas para a Electra, SARL
em Agosto de 2013.
Com a sua conclusão, a Cabeólica tornou-se na
primeira PPP de energia eólica de escala comercial
na África subsaariana e o principal ator na iniciação
de uma importante mudança no setor energético
nacional. Desde a entrada em produção dos parques
eólicos, a Empresa tem trabalhado, em estreita
colaboração com o off-taker, para rapidamente
atingir níveis altos de produção, e atualmente está
contribuindo com cerca de 24% da produção total de
eletricidade produzida no País.
Ao longo da sua ainda curta vida, a Cabeólica tem
sido reconhecida como um projeto marcante e já
recebeu diversos prémios devido ao seu trabalho
pioneiro, resultando numa alta taxa de penetração de
energia eólica em Cabo Verde.
A Cabeólica encontra-se atualmente em plena fase
operacional, que deverá continuar durante no mínimo
20 anos.

Cabeólica, SA (Cabeólica) foi constituída em 2009
para desenvolver, financiar, construir e operar os
quatro parques eólicos, dos quais também é proprietária. Em 2010, tendo sido assinado um Power
Purchase Agreement com a Electra, SARL e garanti-
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1.3 – Principais Acontecimentos
Prémios e Reconhecimentos Atribuídos
“O Projecto implementado pela
Cabeólica contribui grandemente
para os objetivos preconizados na
politica ambiental de Cabo Verde
que passa pela redução de emissões
de gases de efeito estufa.”
Moises Borges

Em Maio de 2014, Cabeólica recebeu o
premio Green Project Awards Cabo Verde,
na categoria de Energias Renováveis e
Eficiência Energética, em reconhecimento das realizações da Empresa.
Contrato para compra e venda de RCEs

Diretor Geral do Ambiente

Em Outubro de 2014, Cabeólica assinou
um contrato de longa duração para a
compra e venda de Reduções Certificadas de Emissões.
“Com a capacidade de energia
eólica a Electra consegue fazer uma
melhor gestão da sua produção.”
Osvaldo Nogueira,
Chefe de Energias Renováveis ELECTRA

Antão Fortes,
CEO da Cabeólica

Em Novembro de 2014, Cabeólica patrocinou a primeira Feira de Energias
Renováveis em Cabo Verde, que foi
coorganizada pela Direção-Geral de
Energia e pelo Centro da CEDEAO para as
Energias Renováveis e Eficiência
Energética com o objetivo de conscientizar a população sobre energias
renováveis e soluções de eficiência
aplicáveis a Cabo Verde.

Formação
Em Fevereiro 2014 toda a equipa técnica
da Cabeólica, bem como o CEO e a HESA,
participaram numa formação de reciclagem referente a equipamentos de segurança e trabalhos em altura.
Participação em fóruns, conferências e
reuniões importantes

“Neste momento a Cabeólica já
produz cerca de 24% daquilo que são
as necessidades de energia elétrica
no País todo”

iniciativa da AFC, para discutir formas de
colmatar a necessidade de resolver a
infraestruquestão do financiamento das infraestru
turas em África.

Em Fevereiro de 2014, Cabeólica patrocinou e participou no African Innovation
Summit
coorganizado
por
várias
entidades, incluindo o Governo de Cabo
Verde e o Banco Africano de Desenvolvimento, e que teve como objetivo apoiar
ideias e empresas inovadoras em prol da
transformação
socioeconómica
em
África, assim como fomentar conexões
entre empreendedores e potenciais
investidores através de redes profissionais.
Em Março de 2014, Cabeólica participou
no 'AFC Live', uma cimeira de investimentos em infraestruturas realizada em
Lagos, Nigéria. O evento atraiu mais de
500 ministros, investidores, ONGs e
empresários do continente e de outras
partes do globo, que se reuniram, sob

Ainda em Novembro de 2014, Cabeólica
participou na missão comercial Mission
for Growth que foi realizada devido ao
acordo entre o antigo presidente da
União Europeia e o Presidente de Cabo
Verde durante uma cimeira, e que teve o
objetivo de promover a cooperação industrial entre Cabo Verde e a União Europeia.
Em Dezembro de 2014, Cabeólica participou numa visita de estudo à Alemanha,
organizada pelo Ministério alemão da
Economia e Tecnologia, e que teve como
objetivo a transferência de conhecimentos sobre tecnologias alemãs na área de
energias renováveis para decisores em
Cabo Verde.
Ao longo de 2014, Cabeólica recebeu
inúmeras visitas importantes aos quatro
parques eólicos, incluindo de vários
comissários da CEDEAO e representantes
de alto nível da União Europeia.
Mudança de sede
Em Agosto de 2014 a Cabeólica concluiu
a mudança de sua sede para o centro da
Praia, de onde já opera.
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1.4 – Governo da Sociedade

A Cabeólica possui uma estrutura societária sólida e
equilibrada, constituída por instituições nacionais e
internacionais de elevada reputação e que exigem o
cumprimento de elevados padrões de transparência
e de boa governação.
Investidores

Africa Finance Corporation (AFC), uma instituição financeira de desenvolvimento pan-africana, com sede na Nigéria
e que possui como acionistas principais, bancos centrais e
comerciais de vários países do continente africano;
Finnish Fund for Industrial Cooperation (Finnfund), uma
instituição de financiamento de desenvolvimento industrial com sede na Finlândia e que possui como acionista
principal o Estado da Finlândia;
InfraCo Africa Limited, uma instituição de desenvolvimento de infraestruturas com sede no Reino Unido e que
possui como acionistas e financiadores vários países da
União Europeia;

Em resultado da elevada reputação dos investidores e
parceiros envolvidos, bem como dos valores e
princípios sólidos partilhados pela liderança, a
Cabeólica estabeleceu, desde a sua constituição, um
compromisso forte com a transparência, a prestação
de contas e o cumprimento de boas práticas a nível
de Corporate Governance.

A estrutura e o funcionamento da Sociedade são
regulados pelos estatutos e pelo acordo de desenvolvimento e investimento assinado entre os investidores, sendo a gestão operacional da Sociedade
guiada pelo manual de procedimentos internos, que
estabelece as boas práticas para as principais áreas
de atuação da Sociedade.

Em concordância com os estatutos, o acordo de
desenvolvimento e investimento e o Código de
Empresas Comerciais, a Sociedade apresenta os
seguintes órgãos sociais:

Electra – Empresa de Eletricidade e Água, SARL (Electra,
SARL), a empresa concessionária local e que possui como
acionista principal o Estado de Cabo Verde;
Estado de Cabo Verde

Adicionalmente, os principais parceiros envolvidos no
projeto também correspondem a instituições de
reconhecida reputação.

Parceiros

Assembleia
Geral

Fiscal
Único

Presidente da
Mesa

Membro Efectivo

Miguel Ramos

Hermínio Afonso
(Em representação da PwC)

Banco Europeu de Investimento (BEI), financiador de longo
prazo do projeto;
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), financiador de
longo prazo do projeto;

Secretário da
Mesa

Suplente

VESTAS, fabricante das turbinas eólicas e prestador de
serviço de manutenção das mesmas;

Ilídio Cruz

Armando Rodrigues

Electra, SARL, é parceira comercial e operacional na
gestão dos parques eólicos.
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O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente do Conselho de Administração

Batchi Baldeh
Vice Presidente Sénior, Energia
Africa Finance Corporation
Batchi Baldeh possui mais de 27 anos de experiência no
setor de energia,tendo servido como consultor para diversas
entidades, nomeadamente Governos, o Banco Mundial e a
União Europeia e também atuado como especialista em
Gestão de Energia e Serviços Públicos em várias transações
a nível de empresas e de project finance.

Administradores

Taiwo Adeniji

Helena Teppana

Tariye Gbadegesin

Administrador, Grupo de Investimento
Africa Finance Corporation

Gestora de Investimento Sénior
Finnish Fund for Industrial Cooperation

Sócia
Propel Solutions

Taiwo Adeniji é um especialista em investimentos com
mais de 23 anos de experiência. Atualmente, um
Administradorpara a área de Investimentos da Africa
Finance Corporation, sua experiência anterior de
trabalho inclui 13 anos ao serviço do Banco Africano
de Desenvolvimento.

Helena Teppana tem vindo a trabalhar no setor das
energias renováveis dentro da Finnfund desde 2002.
Ela é portadora de um MBA em finanças, possui
bastante experiência em várias técnicas de geração de
energia, bem como os aspetos legais relacionados
como financiamento de projetos.

Tariye Gbadegesin é uma especialista em gestão e
investimento, com mais de 15 anos de experiência no
sector financeiro. Ela possui ampla experiência em
private equity e no sector bancário, e fez parte da
equipa fundadorada Africa Finance Corporation. Tariye
é detentora de uma licenciatura em Economia do
Amherst College e um MBA da Harvard Business
School.

Alexandre Fontes

Alex Katon

Abraão Lopes

PCA e PCE
Electra, SARL

Director Executivo
InfraCo Africa

Presidente
Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual

Alexandre Fontes já exerceu funções como Administrador do Banco Africano de Desenvolvimento e
Presidente do Ecobank Cabo Verde. A sua experiência
profissional inclui presidir entidades como Cabo Verde
Investimentos, agência governamental de promoção
de investimentosa empresa concessionária de Cabo
Verde.

Alex Katon possui mais de 15 anos de experiencia a
nível de Produtores Independentes de Energia (IPP),
incluindoa criação de novas empresas IPP em
mercados emergentes. Ele possui a qualificação
profissional de ACA e é licenciado em Economia /
Contabilidade.

Abraão Lopes possui vasta experiência no sector
energético Caboverdiano, tendo já exercido as funções
de Diretor Geral de Energia durante duas décadas. Ele
atualmente preside o Instituto de Gestão da Qualidade
e da Propriedade Intelectual.
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A composição do Conselho de Administração reflete
a participação dos investidores no capital da Sociedade, garantindo, entretanto, em qualquer circunstância, um mínimo de participação de 1 membro do
Estado de Cabo Verde e 1 membro da Electra, SARL.
Este órgão reúne-se trimestralmente.
A nível da Gestão, a estrutura da Sociedade apresenta a seguinte composição:

Conselho de Administração

Chief Executive Officer

Outsourcing

Assistente Adm. e Financeiro

Project Manager

Head of ESA

Chief Financial Officer

Recepcionista

Suporte Informático

Contabilidade

Santiago Site
Manager

São Vicente
Site Manager

Santiago
Sal SiteSite
Manager

Boa Vista Site
Manager
Manutenção

No sentido de assegurar maior transparência no
reporte de informação e o adequado rigor e supervisão das atividades da Sociedade, encontra-se igualmente em funcionamento uma Comissão de
Finanças e Administração.
A Sociedade passa também por uma Auditoria Externa por uma firma internacional.
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1.5 – Enquadramento Económico

8%

No ano de 2014 a economia global
apresentou um tímido crescimento,
refletindo uma tendência de recuperação
da crise económica a um ritmo entretanto mais lento do que inicialmente previsto.

Aumento da produção de
eletricidade em 2014

16%
Aumento da capacidade
instalada de energia eólica a
nível global em 2014

42%
Contribuição do parque
eólico de Santiago para as
vendas totais da Cabeólica

O desempenho no grupo das economias
mais desenvolvidas continua condicionado essencialmente pela persistência de
vulnerabilidades no setor financeiro e
políticas de consolidação orçamental na
Zona Euro e ao fraco desempenho da
economia do Japão que terá mesmo
caído em recessão técnica no último
trimestre de 2014. Neste grupo de economias, destaca-se os EUA, que apresentam um desempenho mais favorável,
com a economia a crescer acima do
esperado, enquanto as economias dos
países do sul da Europa, incluindo Portugal e Espanha, principais parceiros
económicos e comerciais de Cabo Verde,
continuam estagnadas sofrendo os
efeitos das medidas de austeridade
excecionais.

As economias dos países emergentes e
em desenvolvimento continuaram a ser
os principais impulsionadores do crescimento global, apesar de um crescimento
mais desacelerado e mais focado na
procura interna. As tensões geopolíticas
na Europa de Leste, afetando o investimento externo na região, os desafios que
enfrentam alguns exportadores de
petróleo e de outras commodities e o

persistente abrandamento da economia
chinesa, têm contribuído para um enfraquecimento do desempenho global das
economias emergentes.

Um outro destaque importante da economia mundial, e do setor de energia em
particular, é a redução dos preços do
barril do petróleo nos mercados internacionais, registando mesmo uma queda
muito acentuada no último trimestre de
2014. Esta queda resulta em parte do
efeito da procura relacionado com o
desempenho abaixo do esperado das
economias emergentes, mas sobretudo
do efeito da oferta pelo aumento significativo da produção de petróleo de xisto
pelos EUA e pela decisão da OPEP,
liderada pela Arábia Saudita, em não
reduzir os níveis de produção.

Apesar da queda recente do preço do
petróleo, a energia eólica já se estabeleceu firmemente como uma das apostas
dominantes a nível dos novos investimentos em capacidade instalada de eletricidade. Apesar da contenção de investimentos a nível dos países da União
Europeia por questões regulatórias, a
estagnação da procura e a restrição
orçamental, a China, os Estados Unidos e
o Brasil registaram investimentos importantes e contribuíram significativamente
para o crescimento da capacidade instalada de energia eólica a nível mundial.
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Capacidade Instalada Acumulada Global 1996-2014
(Gw)
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Fonte: Global Wind Energy Council

Em concreto, a capacidade instalada de energia
eólica a nível global aumentou 16% no ano de 2014,
de 318 GW para os atuais 370 GW, confirmando a
tendência de crescimento sustentável que se vem
verificando na última década.

Capacidade Instalada de Energia Eólica (MW)
África e Médio Oriente
Novos 2014

Final de 2014

487
550
10
255
171
26
113

300
60
560
0
0
0
14

787
610
570
255
171
26
126

1.612

934

2.545

Final 2013

Marrocos
Egipto
África do Sul
Tunísia
Etiópia
Cabo Verde
Outros
Total

No caso de Cabo Verde, em 2014 a economia continuou em desaceleração, com o Banco de Cabo Verde,
o Instituto Nacional de Estatística e o Fundo
Monetário Internacional a estimarem, em média, o
crescimento do PIB e da Inflação em cerca de 1,5% e
0,8%, respetivamente. O fraco crescimento previsto
continua a dever-se, essencialmente, à continuidade
da crise na Zona Euro, uma vez que Portugal e
Espanha juntos representam mais de 50% de todas
as relações comerciais de Cabo Verde com o resto do
mundo.

Principais Indicadores
Crescimento Real do PIB
Inflação(%)

5,0
4,5

Fonte: Global Wind Energy Council

Esta tendência também foi registada no valor dos
novos contratos, com o valor dos contratos de eletricidade com base em energia renovável a nível mundial
a aumentar cerca de 13% quando comparado com
2013.

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Contratos Celebrados a nível Mundial
Valor dos Negócios (mil milhões de USD)
Número
Valor

0,5

2013

2014

% Variação
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2013
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-3%
13%

0,0
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Fonte: FMI – Fundo Monetário Internacional e BCV – Banco de Cabo Verde

Fonte: PwC - Power and Renewable Deals 2014
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Em consequência da prolongada crise na Zona Euro e
da vulnerabilidade de Cabo Verde, registou-se uma
redução de investimento direto estrangeiro, com
especial destaque para o sector imobiliário turístico,
a redução da ajuda orçamental dos parceiros internacionais tradicionais e a estagnação do crescimento
das remessas dos emigrantes e do sector do turismo.
A esta conjuntura vieram ainda contribuir negativamente o mau ano agrícola e a erupção vulcânica na
ilha do Fogo, ambos com impactos a nível da inflação
e do desemprego.

O setor energético em Cabo Verde foi igualmente
influenciado pela ligeira queda local dos preços nos
combustíveis, pelo ligeiro aumento da produção de
eletricidade com base em energias renováveis e pela
manutenção do preço da eletricidade para os
consumidores, determinada pela agência reguladora.

Preço Médio da Eletricidade ao Consumidor Final
(CVE/Kwh)

35

Para o crescimento da economia do país nos últimos
anos, destaca-se entretanto a contribuição de um
programa ambicioso do Governo de investimentos
públicos em infraestruturas recorrendo a empréstimos concessionais. Entretanto, em consequência
disso, a dívida pública apresenta-se elevada e com
uma tendência de crescimento, sendo previsto que o
stock da dívida tenha atingido a barreira dos 100% do
PIB em 2014.

30

O setor do turismo em particular apresentou uma
estagnação ao contrário do crescimento a 2 dígitos
nos últimos anos e de cerca de 5% em 2013, indicando os dados do INE que durante o ano de 2014 registou-se uma redução do número de hóspedes em
cerca de 6%. Para além da crise na Zona do Euro
(mercado emissor), os receios na região oeste-africana relacionados à epidemia do ébola e o défice
estrutural do país a nível de oferta de serviços turísticos complementares ao modelo “sol e praia”
contribuíram decisivamente para esta estagnação.

A Cabeólica tem orgulho de ter sido responsável pela
produção de cerca de 24% da eletricidade consumida
no país, mantendo portanto a taxa de penetração de
energia eólica de Cabo Verde em segundo lugar a
nível mundial, atrás apenas da Dinamarca.
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Fonte: ARE – Agência de Regulação Económica

Top de Penetração da Energia Eólica

35%
30%
25%

Com o setor do turismo estagnado (número de visitas
de turistas superior ao número de habitantes desde
2012) e a economia com um crescimento lento,
porém com importantes investimentos na produção e
distribuição de energia elétrica, o consumo de
energia elétrica no país manteve a tendência do ano
anterior de crescimento tímido.

20%
15%
10%
5%
0%

Dinamarca

Cabo Verde

Portugal

Espanha

Fonte: European Wind Energy Association, Cabeólica

2

Relatório & Contas 2014 - Relatório de Gestão 17

1.6 - Investimentos

O ano de 2014 foi um ano de operação plena dos 4
(quatro) parques eólicos da Cabeólica, compostos de
30 (trinta) Turbinas Eólicas da Vestas, Modelo
V52-850kW instaladas em Santiago (9,35MW), São
Vicente (5,95MW), Sal (7,65MW) e Boa Vista
(2,55MW), com uma potência total instalada de
25,5MW.

Em Novembro, Cabeólica investiu na configuração de
um painel no sistema de monitoramento SCADA que
permite aos operadores das centrais elétricas da
Electra, SARL, nas operações dos parques eólicos,
visualizarem os parâmetros essenciais ao suporte de
tomadas de decisões no despacho instantâneo.

A Vestas continuou a implementação das
manutenções programadas de acordo com o Plano
de Manutenção apresentado no início de 2014, por
forma a manter a fiabilidade e disponibilidade das
turbinas eólicas. A Vestas também realizou as
manutenções elétricas nas subestações dos parques
eólicos.

As garantias das turbinas eólicas de Santiago e São
Vicente terminaram a 28 de Dezembro de 2013,
enquanto as de Sal e Boa Vista terminaram em
Fevereiro e Julho de 2014, respetivamente.

Em Julho de 2014, Cabeólica realizou obras de
recuperação das estradas de acesso (São Vicente e
Boavista) e beneficiação de equipamentos situados
nas instalações das subestações de todos os parques
eólicos, nomeadamente, aparelhos de ar condicionados e cancelas. Na Boa Vista foram executadas obras
de pintura da parte exterior da subestação.
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1.7 – Performance Operacional

Evolução

A taxa anual média de penetração dos quatro
parques foi de 24% em relação à produção total
gerada no país em 2014. A maior variação da taxa de
penetração foi registada na Boa Vista, que passou de
23% em 2013 para 29% em 2014, enquanto nos
restantes parques, praticamente, mantiveram-se os
mesmos níveis, Santiago 17%, São Vicente 35% e Sal
31%.

Energia Produzida
(MWh)
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60.000
50.000
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20.000

Capacidade
Instalada
(MW)

Energia
Produzida
(MWh)

Velocidade
de Vento
(m/s)

Disp.
(%)

Santiago
S. Vicente
Sal
Boavista

9,35
5,95
7,65
2,55

33,898
22,211
16.640
8.130

8,6
10,0
8.9
8,9

99,5%
99,0%
98,7%
99,1%

Total

25,50

80.878

9,1

99,1%

10.000

2012
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Resultados Gerais
A energia total produzida pelos parques eólicos em
2014 foi de 80,9GWh, sendo o de Santiago
responsável por 42%; São Vicente, 27%; Sal, 21%; e
Boa Vista, 10%, o que representa uma variação positiva de 8% em relação ao ano de 2013. Este aumento
prende-se, essencialmente, com melhorias na
exploração dos parques eólicos, principalmente na
Boa Vista, onde se verificou um aumento de 59% em
relação à energia produzida em 2013, e também
devido às boas condições de velocidade de vento.
Em São Vicente e Santiago registaram-se variações
positivas de 5% cada, enquanto no Sal a energia
produzida não registou praticamente nenhuma
variação (0,2%).

A energia total disponível aumentou cerca de 7%
devido às boas condições de velocidade de vento
(máximas em fevereiro e mínimas em agosto).
Entretanto, à semelhança dos anos anteriores, no ano
de 2014 nem toda a energia eólica disponível nos
parques foi produzida, essencialmente devido às
limitações ocorridas no despacho da produção.
Destaca-se o fato do parque eólico de Sal continuar a
registar as limitações mais significativas, bem como
a melhoria significativa registada no desempenho do
parque eólico da Boa Vista.
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Energia Disponível
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A disponibilidade média anual assegurada pela
Vestas foi de 99,1%.
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1.8 - Performance Comercial

A Cabeólica possui um contrato de compra e venda
de energia (PPA – Power Purchase Agreement) com o
off-taker – Electra, SARL – que deverá vigorar por
vinte anos a partir de 2012 e que proporciona as
condições e garantias necessárias para a venda de
energia durante esse período, nomeadamente os
preços a serem considerados durante o período e as
quantidades mínimas de energia que a Electra, SARL
deverá adquirir.

Vendas Mensais
(em milhares de CVE)
160.000,00

2013
2014

140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00

A atividade comercial da Cabeólica guia-se, assim,
essencialmente, pelo referido contrato, salvaguardando sempre a possibilidade novos contratos de
fornecimento associados a novos investimentos.

O ano de 2014 representa o segundo ano de
operação plena, tendo em conta que em 2012 os
parques do Sal e da Boa Vista ficaram completamente operacionais apenas em Fevereiro e Julho,
respetivamente.
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Apesar de constrangimentos enfrentados pela
Electra, SARL a nível de tesouraria, devido à cooperação existente entre a Cabeólica e Electra, SARL, foi
possível manter a dívida vencida dentro de um limite
suportável pela Cabeólica.
A nível de proporção, os parques eólicos de Santiago
e São Vicente, representando 60% da capacidade
instalada da Cabeólica, respondem pela maior
porção da atividade, representando cerca de 70% das
vendas em 2014. Para isso muito contribuíram as
restrições técnicas no parque do Sal.

Vendas por Parque
(%)

A energia faturada à Electra, SARL em 2014 apresenta um aumento de 5% face ao ano anterior e traduz o
crescente desempenho comercial da Sociedade nos
últimos 3 anos de operação.
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Em 2014, em resultado do trabalho de cooperação
com a Electra, SARL no sentido de maximizar a penetração da energia eólica, o preço médio de venda
efetivo manteve-se ao mesmo nível de 2013 e,
conforme os anos anteriores, há uma estimativa
credível de que a energia faturada pela Cabeólica é
comercialmente favorável em comparação com a
produção de energia através dos métodos convencionais atualmente existentes em Cabo Verde.
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1.9 – Performance Financeira

“Nos Somos Energia é um projeto da
Cabeólica que se integra perfeitamente nos nossos currículos
escolares. É um projecto que pela
sua forma lúdica de abordar a
energia limpa se integra na logica de
defesa do ambiente.”
Fernanda Marques
Ministra de Educação e Desportos

“A Cabeólica é uma empresa
prestigiada cujo resultado tem dado
confiança ao Governo de Cabo Verde
de que o caminho a ser traçado pela
energia renovável é o futuro do Pais.”
António Baptista
Diretor Geral de Energia de 20122014.

“A Cabeólica é o primeiro grande
projeto de energia eólica desenvolvido na região da CEDEAO, dai a
importância como um case study
para a região.”
Jansenio Delgado
Especialista de Energia Renovável,
Centro para as Energias Renováveis
e Eficiência Energética da CEDEAO

Os investidores da Sociedade asseguraram a solidez financeira inicial da
Cabeólica com a entrada de fundos
durante os exercícios de 2010 e 2011, no
montante total de cerca de EUR 18 000
000, que foram registadas como Capital
Próprio e Passivo de longo prazo. No
âmbito dos acordos de financiamento de
longo prazo com o Banco Europeu de
Investimentos (BEI) e com o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), nos
montantes máximos de EUR 30 000 000
e EUR 15 000 000, respetivamente, foi
efetivamente recebido um total de cerca
de EUR 43 000 000.
A nível do Balanço, o Ativo Fixo Tangível
representa a rubrica mais expressiva e
está relacionado essencialmente ao valor
líquido contabilístico da construção dos 4
parques eólicos, incluindo faturas do
construtor Vestas, gastos de financiamento durante a fase de construção e
outros estudos e gastos diretamente
imputáveis à construção dos referidos
parques. O Ativo Fixo Intangível está
relacionado, essencialmente, com as
linhas de transmissão e aos gastos de
desenvolvimento do projeto.

O Passivo da Sociedade é constituído
essencialmente pelo remanescente dos
financiamentos obtidos dos investidores
e dos financiadores, sendo que apenas
11% do passivo corresponde a responsabilidades de curto prazo. Este cenário
reforça a análise de solidez financeira da
empresa, minimizando o fato do Capital
Próprio apresentar um valor relativamente reduzido.
Em 2014 registou-se uma diminuição do
total do balanço, resultante da
diminuição do ativo não corrente devido a
amortizações do ativo fixo e da
diminuição do passivo não corrente em
resultado da amortização esperada dos
empréstimos obtidos, refletindo a fase de
operação plena da Sociedade.
O aumento das Vendas, EBITDA, EBIT e
Resultado Líquido refletem a boa performance financeira registada em 2014.

2013
2014

mESC

Activo
Activo não Corrente
Activo Corrente

2014

2013

5.803.587
987.157
6.790.745

6.139.877
974.189
7.114.066

Resultado
Líquido

EBIT

EBITDA

Vendas

Capital Próprio
Capital Social
Instrumentos C.P., Reservas,
Resul. Transitados
Resultado do periodo

3.468

3.468

45.097

155.450

70.221
118.786

-87.240
71.678

Passivo não Corrente
Passivo Corrente

5.942.426
729.532
6.671.959

6.429.814
612.574
7.042.388

Capital Próprio + Passivo

6.790.745

7.114.066

Passivo

Efetivamente, a boa performance operacional resultou das boas condições
meteorológicas, da disponibilidade técnica dos parques eólicos devido à qualidade dos equipamentos e eficiência da
manutenção, bem como de uma estreita
cooperação com o off-taker na operação
dos parques.
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Fluxos de Caixa
(Milhões de Escudos)

mESC

Rendimentos
Vendas
Outros Rendimentos e Ganhos
Ganhos Financeiros
Total

2014

2013

1.154.924
1.417
7.615
1.163.956

1.100.782
1.479
7.749
1.110.010

1500
1000
500
Financiamento
Operacional

Total

-500

Gastos
Gastos com Operação,
Manutenção e outros
Amortizações e Depreciações
Gastos Financeiros
Total

-206.564

-258.656

-340.041
-547.130
-1.093.735

-339.970
-598.623
-1.197.250

949.777
609.736
70.221

843.604
503.634
-87.240

Resultados
EBITDA
EBIT
Resultado antes Imposto

Investimento

Em consequência da especificidade desta indústria,
que se caracteriza por um investimento inicial elevado e custos variáveis insignificantes, os principais
gastos da Sociedade correspondem a Amortizações e
Gastos Financeiros, representando estas rubricas um
total de cerca de 80% do total dos gastos da Sociedade.

-1000

Os principais rácios para 2014 e 2013 encontram-se
resumidos na tabela abaixo, refletindo a performance
financeira positiva da Cabeólica.

Principais Rácios

2014

2013

Liquidez Geral

1,35

1,59

56,17

98,25

1,74

1,59

Saldo de Clientes x 365 / Vendas com IVA

80

90

Rentabilidade do Activo

9%

7%

Activo corr. (circulante) / Passivo Corr.

Estrutura de Capital
Passivo / Capital Próprio

Cobertura do Serviço da Dívida
Cash flow operacional / Serviço da Dívida *1

Prazo médio de Cobrança (meses)

O aumento dos resultados líquidos em 2014, reflete,
essencialmente, o efeito conjugado do aumento das
vendas e da diminuição dos gastos financeiros, esta
última relacionada essencialmente à amortização
esperada dos empréstimos.

Os resultados operacionais positivos refletiram-se
igualmente em fluxos de caixa operacionais positivos,
demonstrando a capacidade de geração de fluxos de
caixa suficientes para honrar todas as responsabilidades e para atribuir o retorno expectável aos seus
investidores.

2013
2014

-1500

Resultado Operacional / Activo
*1

- Relacionado apenas com os empréstimos dos financiadores

Considerando a performance positiva registada nos
primeiros 2 anos de plena atividade comercial e
operacional, estamos convictos de que estão asseguradas as condições para que a Cabeólica desenvolva
de forma sustentável a sua atividade nos próximos
anos.
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1.10 – Performance Ambiental

55.000
Toneladas de emissões de
gases evitadas pela Cabeólica em 2014.

80,9
GWh de eletricidade produzida pela Cabeólica em 2014
para a rede nacional.

O nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável se reflete na visão da
empresa, orientando suas atividades
ambientais e sociais. A Cabeólica é a
principal
produtora
de
energias
renováveis na matriz energética de Cabo
Verde, produzindo quantidades substanciais de energia limpa para as redes
nacionais. Com o passar dos anos, a
empresa continua empenhada em
aumentar a sua participação e
contribuição para a sustentabilidade
ambiental e social. Acreditamos firmemente na importância do bem-estar do
nosso meio ambiente e comunidade, e
esta crença constitui um aspeto importante dos nossos valores corporativos.
Alguns dos objetivos ambientais e sociais
alcançados durante o ano de 2014 estão
descritos abaixo.
Monitoramento Ambiental

5%
Aumento de energia faturada pela Cabeólica em
2014.

A preocupação da Cabeólica para com o
ambiente teve início durante a fase de
pré-construção, quando foram realizados
diversos estudos, a fim de, em primeiro
lugar, identificar, de forma responsável e
em coordenação com todas as agências
relevantes, as localizações dos seus
quatro parques eólicos e, em segundo
lugar, melhor estruturar o seu Plano de
Gestão Ambiental e Social (ESMP) de
acordo com as necessidades referente às
áreas de intervenção e arredores. Estas
medidas foram tomadas com o objetivo
de reduzir o quanto possível o impacto
ecológico da empresa.

O ESMP, que se estende por um período
de 20 anos, inclui os potenciais impactos
ambientais e sociais previstos durante as
fases de construção, operação e desativação do projeto, e as medidas de
mitigação a serem tomadas, a fim de
minimizar ou, idealmente, impedi-los. O
ESMP inclui também medidas de melhorias sociais e ecológicas, bem como um
plano de gestão da conservação, os quais
visam ir além das obrigações diretas da
empresa e fornecer benefícios positivos
globais para a sustentabilidade ambiental de Cabo Verde.
Durante o ano de 2014, os quatro
parques eólicos continuaram em pleno
funcionamento, injetando energia elétrica nas redes locais. Os principais impactos ambientais previstos para todas as
quatro localizações, resultantes dessas
atividades, foram identificados como
sendo os relacionados com a fase de
operação. Ao longo do ano, a Cabeólica
realizou o monitoramento dos indicadores primários, a fim de garantir uma
boa implementação das medidas do
ESMP. Os fatores sob monitorização
continuam em conformidade com as
diretrizes ambientais e sociais, que são:
qualidade do ar; fauna e flora, vegetação
e habitats; solo, gestão de resíduos;
paisagem; saúde e segurança; desenvolvimento de recursos humanos; e
formação e estimulação económica e
social.
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Os resultados do monitoramento destes indicadores
são todos os anos apresentados num Relatório de
Acompanhamento Anual.
Para além da monitorização geral da fauna e flora
dentro e perto das imediações dos parques eólicos e
das medidas ambientais implementadas a fim de dar
cumprimento à ESMP da empresa, a Cabeólica procurou manter suas interações sociais positivas, a fim de
tornar-se um participante ativo no desenvolvimento
da comunidade. A Cabeólica está empenhada em
aumentar a sua participação e contribuição para a
sustentabilidade ambiental e social ao longo dos
anos.
Biodiversidade
A preservação da biodiversidade local dentro e em
torno de seus parques eólicos tem sido um dos principais objetivos ambientais da Cabeólica. Devido ao
estado crítico de certas espécies, resultantes de
impactos antropogénicos e da predação excessiva,
Cabeólica tem atribuído elevada atenção à preservação da biodiversidade local que habita dentro e nos
arredores dos nossos parques eólicos, incluindo
várias espécies de aves. Desde a fase de conceção
dos seus parques eólicos, a Cabeólica tem tido conhecimento de áreas importantes de nidificação de aves
situadas perto do parque eólico da Boa Vista. Ao
longo da última década, as aves nestas áreas têm
visto os seus números diminuírem drasticamente
devido à fraca reprodução e à forte predação por
parte de seres humanos e gatos selvagens. Portanto,
a empresa tem envidado esforços não só para prevenir contra quaisquer possíveis impactos nocivos resultantes das suas atividades nas aves, como também
para tomar iniciativas importantes com vista a travar
o declínio das populações. Tivemos o grande prazer
de verificar que estes esforços têm resultado em zero
colisões afetadas pelas atividades da Empresa,
enquanto os estudos efetuados tem gerido dados
importantes referentes ao comportamento da avifauna local, que estão agora disponíveis para a comunidade científica e para o público em geral.
Em 2014, dois estudos importantes foram solicitados
pela empresa e desenvolvidos por peritos, como
parte do nosso plano de mitigação e conservação das

aves. Durante quarto anos consecutivos, a empresa
financiou um relatório anual sobre o comportamento
das aves, composto de monitoramentos detalhados
realizados com várias espécies de aves cabo-verdianas ameaçadas. Estes relatórios são distribuídos
todos os anos às partes interessadas relevantes,
como a Direção Geral do Ambiente e ONGs que
trabalham na preservação de aves, a fim de estimular
potenciais colaborações que possam gerar resultados positivos para a diversidade global da avifauna do
País. Em 2014 constitui-se uma colaboração importante entre Cabeólica e vários outros parceiros para a
construção e montagem de vários postos de nidificação artificiais na ilha de Boa Vista para o Guincho e
outras aves evitarem a predação excessiva por parte
dos seres humanos e gatos selvagens. Em 2015
esperamos recolher resultados positivos decorrentes
dessa iniciativa.
Em 2014, a Cabeólica ainda solicitou de uma empresa independente a realização de uma modelagem
pós-construção dos riscos de colisão provenientes de
espécies de aves vulneráveis a fim de certificar que
tais riscos continuam baixos, de acordo com as
modelagens concluídas no passado. A análise de
risco de colisão faz parte de nossa avaliação
contínua, que serve para ajudar a empresa a avaliar
os riscos de potenciais impactos, e assim modificar
as estratégias de mitigação e de conservação, consoante as indicações dos potenciais riscos de impacto. Esse exercício concluiu, à semelhança das anteriores modelagens, que os riscos de colisão das
espécies de aves vulneráveis com as turbinas eólicas
são extremamente baixos.
Outrossim, a Cabeólica tem-se mostrado ativa na
promoção e sensibilização da importância dos endemismos e da saúde ecológica em geral, a fim de
aumentar as probabilidades de sobrevivência dessas
espécies de aves. A empresa está empenhada em
continuar o seu programa de monitoramento e
conservação em 2015.
Redução de CO2
Como a energia eólica não provoca emissões de
gases, tais como gases de efeito estufa, este tipo de
produção de energia desempenha um papel central
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na luta contra as alterações climáticas, através da
redução das emissões de CO2 que seriam produzidas
pela geração convencional de eletricidade. Ao longo
de toda a vida útil dos parques eólicos, a Cabeólica
visa assim reduzir substancialmente as emissões de
gases com efeito de estufa (GEE) no País. No esforço
global para deter a mudança climática, as reduções
de CO2 decorrentes das atividades da empresa
ajudam Cabo Verde, enquanto país, a alinhar-se com
as suas responsabilidades relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

Em 2014, a Cabeólica contribuiu para a redução das
emissões de gases em cerca de 55 mil toneladas em
CO2 equivalente (CO2e). No final de 2014, a quantidade total de CO2 evitado pela empresa ao longo dos
seus anos de operação foi estimada em cerca de
157.600 CO2e.

2012

2013

54.577

51.602

42.438

CO2e Evitado (toneladas)

2014

No ano transato, a Cabeólica registou, com êxito, o
Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
junto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança Climáticas e em 2014 assinou um Acordo
de Compra e Venda de Redução de Emissões para a
venda de Reduções Certificadas de Emissões (RCEs)
ao longo de um período de sete anos. Os procedimentos relativos à venda de RCEs iniciarão em 2015.
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1.11 – Recursos Humanos

Em 2014 a equipa era constituída por 30% de colaboradores do sexo feminino e 70% do sexo masculino. Os Procedimentos Internos da Cabeólica e o seu
Manual de Avaliação de Desempenho servem como
as principais ferramentas para a gestão de recursos
humanos, permitindo que a Sociedade garanta um
alto padrão de profissionalismo, de satisfação e
responsabilidade do colaborador. Com as suas ferramentas de gestão, a empresa se compromete a criar
o ambiente mais adequado possível para garantir o
empenho e a capacitação dos seus colaboradores.

30%

70%

Homem
Mulher

A Cabeólica terá ainda contribuído para o emprego
indireto através dos vários contratos de prestação de
serviços celebrados com empresas locais para
serviços como assessoria jurídica, informática,
contabilidade, auditoria, marketing, seguros, vigilância dos parques e serviços de limpeza, entre outros.

Postos de Trabalho Criados
em 2014
30

A equipa tem vindo a executar as suas funções a
partir da nova sede da empresa, no centro da cidade
da Praia, desde Agosto de 2014, com os Site Representatives a executar as funções principalmente a
partir dos parques eólicos das respetivas ilhas.

A Cabeólica é detentora de um contrato de
manutenção de longo prazo com a empresa Vestas,
que, para este fim, criou uma empresa local com 5
técnicos locais e um supervisor, alinhando-se, assim,
com o objetivo da Cabeólica na capacitação de técnicos nacionais e na retenção no País dos conhecimentos adquiridos sobre operações de parques eólicos. A
Cabeólica é também detentora de um contrato de
vigilância e segurança em regime de 24 sob 24 horas
com a empresa Silmac, que, para este fim, contratou
vários colaboradores nacionais.
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Em 2014, Cabeólica, de acordo com o seu organograma, continuou a empregar, a tempo inteiro, os dez
colaboradores que constituem todo o quadro pessoal,
que desempenha os cargos referidos na secção 1.4.
Em relação às atividades operacionais, a empresa
tem se esforçado para manter colaboradores locais
tanto nos cargos administrativos como nos cargos
técnicos, a fim de contribuir para o desenvolvimento
local, bem como para deter o know-how técnico no
país. O número de colaboradores necessários para
maximizar a eficácia da empresa foi determinado ao
comparar a dimensão, práticas e objetivos da empresa com os padrões da indústria, resultando num
número ideal de quadro estabelecido no seu Plano de
Recursos Humanos.

Direto

Indireto

Vários cursos de formação exigidos para os colaboradores da Cabeólica foram efetuados em 2014,
administrados por formadores de qualidade. As
formações realizadas este ano incluíram formações
técnicas essenciais para a operação de parques
eólicos, segurança e saúde, além da utilização de
software de gestão e procedimentos técnicos. A
Cabeólica irá providenciar formações ao longo da
vida da empresa, a fim de aumentar a qualificação
profissional e maximizar o desempenho dos colaboradores.
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110

247

340

Horas de Formação

2012

2013

2014

Aos colaboradores com acesso aos parques eólicos e
às turbinas, foram fornecidos equipamentos adequados de proteção individual, em consonância com as
suas respetivas atividades individuais de trabalho,
incluindo roupas especializadas. Os colaboradores
com capacitação para subir nas turbinas também
receberam arnês e equipamentos completos de
prevenção de quedas. Todos os equipamentos são
sujeitos a inspeções periódicas.
Todos os parques eólicos são equipados com equipamentos de primeiros socorros e equipamentos de
combate a incêndio, bem como aparelhos adequados
para o uso dos equipamentos elétricos.
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1.12 – Responsabilidade
Social

1.13 – Eventos
Subsequentes

Como parte de nosso objetivo de apoio ao desenvolvimento de nossa sociedade, Cabeólica, em 2014,
apoiou iniciativas suscetíveis de ter um impacto
direto na comunidade. A empresa manteve o seu
programa de educação ambiental nas escolas e
comunidades locais, destinado a promover a
consciencialização ambiental em torno da necessidade de conservação das espécies locais e a
importância das energias renováveis em geral.

Não temos conhecimento de nenhum evento subsequente relevante que tenha ocorrido desde 31 de
Dezembro de 2014 até à data deste relatório.

Adicionalmente, a Cabeólica também patrocinou
vários eventos importantes e relevantes, como o
Salão de Energias Renováveis, que teve lugar na
capital cabo-verdiana em Novembro de 2014 e que
procurou fomentar a consciencialização em torno das
soluções de energias renováveis e eficiência energética aplicáveis a Cabo Verde. Outro evento foi a Africa
Innovation Summit, que foi coorganizado pelo Governo de Cabo Verde e pelo Banco Africano de Desenvolvimento, com o objetivo de apoiar ideias e empresas inovadoras em prol da transformação socioeconómica em África, e de ajudar a estabelecer pontes
entre empreendedores e potenciais investidores
através de redes profissionais.

Ainda no ano de 2014, a Cabeólica embarcou num
projeto empolgante para criar um programa educacional dedicado à promoção das fontes de energias
limpas e da eficiência energética, para crianças em
idade escolar entre 9 e 10 anos, no 4º ano de escolaridade, criado pela Cabeólica e pelo ECREEE – Centro
para as Energias Renováveis e Eficiência Energética
da CEDEAO, contando com o apoio do Ministério da
Educação e do Desporto e da Direção Geral de
Energia. Tendo sido montado em 2014, o programa
piloto está programado para ser lançado nos
primeiros meses de 2015.
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1.14 – Perspetivas

1.15 – Agradecimentos

Decorridos cerca de 2 anos desde o início da fase de
operação plena dos parques eólicos, as metas
prioritárias estão obrigatoriamente relacionadas com
a gestão e a monitorização eficiente da operação e
manutenção dos parques eólicos, numa perspetiva
de maximizar as taxas de penetração na rede e de
assegurar a elevada qualidade dos parâmetros da
energia produzida.

Aos nossos financiadores BEI – Banco Europeu de
Investimentos e BAD – Banco Africano de Desenvolvimento e às outras instituições financeiras, da banca e
de seguros, os nossos agradecimentos por todo o
apoio e colaboração prestado bem como pela
excelência do relacionamento.

Apesar de alguns desafios conjunturais enfrentados
pelo sector das energias renováveis, nomeadamente
a redução recente do preço do petróleo nos mercados
internacionais, a aposta forte nas energias renováveis
a nível mundial e em Cabo Verde em particular é hoje
uma realidade. Efetivamente, vislumbram-se
oportunidades importantes para a Cabeólica, relacionadas, nomeadamente, com: o aumento esperado do
consumo de eletricidade para os próximos anos em
Cabo Verde e os ambiciosos planos do Governo de
Cabo Verde na área de energias renováveis, onde,
tendo em conta a experiência acumulada neste
mercado, a Cabeólica estará certamente bem
posicionada para as oportunidades de investimento
que vierem a surgir.

Ao nosso parceiro Electra, SARL e a todos os nossos
fornecedores de bens e serviços, particularmente a
VESTAS, os nossos agradecimentos pela valiosa
cooperação técnica e comercial.

Ao nosso Auditor e Fiscal Único uma palavra de
apreço pelo rigor dos serviços prestados.
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1.16 – Proposta de Aplicação de Resultados

Tendo sido apurado um resultado líquido positivo de
70.221.190 escudos e tendo em conta que as reservas legais da empresa encontram-se acima do
mínimo requerido, o bom desempenho operacional e
financeiro, mas também a necessidade de capitalização da empresa, o Conselho de Administração
propõe à Assembleia Geral, a seguinte aplicação dos
resultados líquidos referentes ao exercício de 2014:
- Transferência de 59% para Outras Reservas –
41.772.820 escudos
- Transferência de 41% para Dividendos –
28.448.370 escudos
O Conselho de Administração propõe ainda à Assembleia geral, pelas mesmas razões, a transferência dos
Resultados Transitados no montante total de
24.974.747 escudos para Outras reservas.
Praia, 20 de Março de 2015

O Conselho de Administração

Batchi Baldeh,
Presidente do Conselho de Administração

Tariye Gbadegesin, Administrador

Helena Teppana, Administradora

Taiwo Adeniji, Administradora

Alex Katon, Administrador

Alexandre Fontes, Administrador

Abraão Lopes, Administrador
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BENEFÍCIOS PARA O AMBIENTE
Redução da emissão de gases de efeito de estufa:
As energias renováveis são provavelmente a forma mais eficaz de travar o aquecimento
global e melhorar a qualidade do ar que respiramos, permitindo com a substituição de
centrais térmicas convencionais por energia limpa, a redução de gases de efeito de estufa
emitidos ao nosso ambiente.

BENEFÍCIOS PARA A ECONOMIA
Preços de eletricidade competitivos:
Apesar do custo inicial de investimento nas energias renováveis ser elevado, as energias
renováveis, e a eólica em particular, fornecem eletricidade a preços acessíveis uma vez que
estas possuem custos variáveis insignificantes e com o avanço da tecnologia estas se
tornam cada vez mais eficientes.

RELATÓRIO
DE AUDITORIA
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3. RELATÓRIO DE AUDITORIA

BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
Criação de novos postos de trabalho:
Novos postos de trabalho com mão de obra qualificada, na fase inicial relacionados com o
desenvolvimento e construção e, após o COD, relacionados com a operação e manutenção.
Adicionalmente, o número de postos de trabalho a serem criados no país pelo setor das
energias renováveis pode ser ainda maior se se considerar os planos do Governo a nível de
formação, consultoria, fabricação e instalação.

PARECER DO
FISCAL ÚNICO
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4. PARECER DO FISCAL ÚNICO

