05

energia verde/limpa com a qualidade predefinida
nos instrumentos contratuais estabelecidos com o
off-taker.

O ano de 2015 foi repleto de desafios socioeconómicos globais, de eventos e de vicissitudes que
abalaram o mundo, mas também um ano em que o
país anfitrião e a Cabeólica continuaram focalizados
no desenvolvimento da atividade de produção de
energia fiável, sustentável e limpa para as redes
elétricas de 4 ilhas de Cabo Verde, garantindo, assim,
maior previsibilidade ao sistema elétrico do país e
evidenciando o papel crescente do setor privado e das
energias renováveis na economia.
Sentimo-nos privilegiados em apresentar as demonstrações financeiras auditadas referentes a
2015, terceiro ano completo após a Cabeólica ter
atingido o Commercial Operating Date (COD) em
medos de agosto de 2012. O desempenho financeiro
da Cabeólica continuou a ser positivo, pese embora
as vendas terem crescido apenas em 0,4% e a
produção sofrido uma queda de 4,6% em relação a
2014, por motivos justificados no interior do relatório;
mas com um resultado líquido do exercício de
152.767 milhares de escudos.
A empresa manteve-se responsável pelo fornecimento de mais de 20% da energia elétrica consumida no país, continuando no topo a nível mundial em
termos de taxa de penetração de energia eólica, e
prossegue como um modelo de Parceria Público
Privada (PPP) de referência no continente africano e
em posição de liderança a nível da energia eólica na
região oeste africana.
Temos também alguma satisfação em relatar que
em 2015 a empresa distribuiu dividendos aos acionistas, por mérito dos resultados positivos alcançados no exercício de 2014; manteve investimentos ao
nível programado no plano de atividades e orçamento
aprovados; e, continuou a fornecer à Electra uma

O processo de transferência de ações da InfraCo
Africa para a AFC, que começou em 2015, foi concluído no início de 2016. Assim, e conforme previsto
inicialmente, o Project Developer, InfraCo Africa,
deixa de ser acionista e a AFC reforça a sua posição
maioritária na sociedade. Nesse sentido, gostaríamos de agradecer ao Administrador da InfraCo Africa,
o Sr. Alex Katon, pela sua contribuição para Cabeólica
e também apresentar as boas-vindas ao seu substituto, o Sr. Ayotunde Anjorin, que é o Diretor Financeiro
da AFC.
Em termos técnicos e operacionais gostaria de destacar o assinalável comportamento do off-taker (Electra) e dos seus departamentos técnico, comercial e
financeiro, pela capacidade de gestão responsável
relativamente ao despacho da energia e por melhorias e extensões introduzidas nas centrais de
produção e nas redes de transporte e de distribuição
de eletricidade, o que vem permitindo acesso
crescente das populações e das atividades económicas à eletricidade, igualmente à de origem limpa,
mas também a habilidade demonstrada na gestão da
relação comercial. O Conselho de Administração
continua a monitorizar proactivamente o potencial
impacto das reduções de preços de combustível a
nível internacional sobre a Electra e as implicações
para a Cabeólica.
Prevalecem significativas limitações na absorção da
energia eólica, com destaque para a situação no Sal
e em S. Vicente, ilhas onde a taxa de utilização da
energia eólica disponível esteve à volta dos 60% em
2015, devido ao crescimento da demanda abaixo do
esperado e outras razões. Nesse âmbito, a Cabeólica
continua a mani- festar interesse em trabalhar em
estreita colaboração com os principais stakeholders,
sobretudo o Governo e a Electra, no sentido da consolidação de opções técnica e economicamente inovadoras que possam ser implementadas para fazer
face ao desperdício de energia eólica disponível.
Continuamos a acreditar que, num futuro próximo,

06

possamos juntos encontrar soluções práticas para o
problema.
O contexto económico mundial está caracterizado por
enormes incertezas e por fatores que muito influenciam o setor energético, com destaque para o efeito
provocado pelas sucessivas e inesperadas reduções
de preços do barril de petróleo no mercado internacional e pela queda de preços de outras commodities,
com evidente repercussão também na economia
nacional. Todavia, Cabo Verde tem-se mantido firme
na política de redução da dependência de importação
de combustíveis fósseis e de consequente aceleração
da diversificação energética, com ênfase para a
utilização das energias renováveis.
Por isso, e consciente de estar a dar um contributo
significativo à persecução desse objetivo, a empresa
esteve particularmente atenta às possíveis oportunidades de expansão do negócio, e, refere, com satisfação, a missão que o Presidente da Comissão Executiva da AFC (Andrew Alli) e o Administrador Executivo
responsável pelo Investimento (Oliver Andrews) efetuaram ao país no ano passado, num misto de visita
de cortesia e de missão exploratória de desenvolvimento de negócio com o Governo de Cabo Verde,
visando acompanhar as tendências do mercado e
colaborar em projetos, em sintonia com os objetivos a
curto/longo prazos para o setor energético nacional,
mormente o elétrico.
Cabeólica, fruto do seu reconhecimento como uma
empresa de referência no subsetor das Energias
Renováveis no país e na região subsariana, continuou
a gozar de um notável prestígio a nível interno e externo, tendo sido honrado em 2015 com convites para
integrar o Conselho Consultivo do ECREEE e do
MTIDE, e a participar em alguns fóruns nacionais e
internacionais para partilha de experiências e
recomendação das melhores práticas que possam
ajudar na aceleração de iniciativas e de tomadas de
decisão sobre desenvolvimento de projetos de
energias renováveis em outras regiões. A empresa
continuou a investir em campanhas de marketing e
de comunicação que muito têm contribuído para o
aumento da sua visibilidade e para divulgação do
carácter nobre da atividade que desenvolve.
Não deixamos de fazer referência ainda ao
escrupuloso cumprimento das nossas obrigações de

caracter ambiental e social, bem como o facto da
venda dos créditos de carbono ter iniciado em agosto
de 2015, assegurando rendimentos e constituindo
assim um novo marco para a Cabeólica. O Conselho
de Administração aprovou igualmente a venda das
quantidades opcionais dos créditos de carbono.
Neste contexto, felicito aos meus colegas do Conselho de Administração, colaboradores da Cabeólica,
mas também aos consultores e aos auditores externos, pelos esforços realizados, o compromisso
inequívoco e firme crença na capacidade da empresa
em alcançar os objetivos estipulados. Na verdade,
graças ao empenho e à dedicação que o Conselho de
Administração da Cabeólica e a equipa de gestão
têm demonstrado ao longo dos anos, hoje podemos
contar com uma empresa com cada vez maior maturidade, que continua a apresentar contribuições
nobres e de impacto significativo nas iniciativas
nacionais, regionais e mesmo globais de energia
renovável.
Por último, gostaria de agradecer ao Governo de Cabo
Verde, ao nosso estimado cliente (Electra), nossos
acionistas e financiadores pelo encorajamento e
apoio que permitiram à Cabeólica apresentar mais
um ano de resultados notáveis. Estamos ansiosos
para juntos alcançarmos mais!

Batchi Baldeh
Presidente do Conselho de Administração
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ano passado, chegou a criar preocupação, mas
afortunadamente teve pouco efeito devastador e não
chegou a afetar a capacidade funcional nem a estabilidade dos aerogeradores (WT), tenho sido efetivado
apenas paragens programadas das máquinas (WTs)
por motivos de segurança.
Alguns indicadores económicos fazem crer que o país
começa a sentir a recuperação, embora ainda lenta,
dos efeitos da crise económica que vem afetando o
mundo inteiro de há um par de anos a esta parte, e o
país em particular, resultante essencialmente duma
crise financeira alargada. Todavia, em 2015 o crescimento da economia de Cabo Verde continuou a
apresentar nível muito ténue, em torno de 1,5%. Na
mesma senda, parece que as principais economias
diretamente relacionadas com o país vão continuar a
crescer a níveis muito baixos, ao redor de 1 a 2%,
criando ainda maiores incertezas à economia nacional.
Por seu turno, em 2015 a Agência de Regulação
Económica fez sucessivas e significativas reduções
de preços de derivados do petróleo, incluindo dos
utilizados na produção de energia elétrica, como
resultado de reduções constantes do preço do barril
de petróleo nos mercados de referência. Efetivamente, o preço do barril de petróleo atingiu níveis
históricos em 2015, apenas registados no ano de
2003, e mantem-se, inesperadamente, com a
tendência de queda que, segundo alguns analistas,
ainda perdurará por algum tempo.
Paralelamente, o crescimento do consumo de
energia elétrica no país manteve-se a um nível muito
fraco e prevê-se que não deverá ultrapassar os 4%
nos próximos anos. Existem diversos fatores que
contribuem para essa situação, nomeadamente: (i) a
estagnação de projetos de grande impacto no
turismo e na economia das ilhas; (ii) o limitado poder
de compra de alguns segmentos da população; e, (iii)
maior eficiência energética de equipamentos elétricos.
A tempestade FRED, que passou por Cabo Verde no

A potência total instalada nos 4 parques eólicos
(WFs) manteve-se nos 25,5 MW, com todas as máquinas disponíveis, tendo produzido um total de 77.135
MWh, cerca de 4,6% menos do que em 2014. A
principal razão da pequena redução verificada
prende-se com baixos ventos registados, sobretudo
no segundo semestre do ano, mas também com as
mudanças na estrutura produtiva do Off-taker,
mormente com a entrada em funcionamento dos
novos grupos eletrogéneos de maior potência instalados nas centrais elétricas de Santiago e de S. Vicente.
Assim, durante o ano voltou-se a registar um nível
elevado de limitações de potência eólica, impostas
pelo despacho de potência feito pela Electra (Offtaker), mormente por razões que se prendem com a
gestão de carga nos novos grupos, pelo que a empresa tem expressado, junto dos parceiros diretos,
interesse na procura conjunta de soluções técnicas e
de engenharia que possam conduzir à redução da
energia eólica desperdiçada nas WFs. No entanto, a
questão, não obstante a pertinência, ainda não
logrou despertar o interesse de todos os stakeholders.
De notar que no contexto atual, em que o mercado de
tecnologias oferece soluções variadas para a estabilização de redes elétricas e para o armazenamento de
energias de origem renovável, torna-se imperativo
providenciar estudos e consensos no sentido da
capitalização das experiências e aprendizagens
conseguidas, com vista à otimização do despacho da
energia eólica disponível.
Entretanto, e apesar dessas condições serem ainda
algo limitativas para a produção de energias
renováveis, em 2015 cerca de 21,4% do total da
energia elétrica consumida no país foi garantido
pelos parques eólicos da empresa, representando
ligeira diminuição em relação ao ano de 2014.
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A disponibilidade dos aerogeradores manteve-se a
nível muito elevado, superior a 98%, garantido pelo
prestador de serviço de manutenção e disponibilidade, Vestas PT, empresa que prestou um adequado
serviço de manutenção dos WTs, cumprindo, assim, o
plano de manutenção aprovado para o ano em
referência. Todavia, o plano de substituição das torres
meteorológicas não foi concluído.
Destacamos também as melhorias efetuadas pela
Electra nas redes de eletricidade das quatro ilhas; a
cooperação que existiu entre as equipas técnicas das
duas empresas, e à redução verificada do número de
black-outs, fatores que contribuíram para uma maior
estabilidade e qualidade do serviço prestado aos
consumidores de eletricidade no geral e para a
melhoria da relação comercial entre as empresas.
Relevamos igualmente o facto de, à semelhança do
acontecido nos dois anos anteriores, não se ter recorrido à utilização dos mecanismos de garantia durante
todo o ano, graças aos entendimentos comerciais
alcançados com a concessionária.
A empresa atingiu as metas ambientais impostas
para o ano e contribuiu grandemente para o prosseguir do aumento da penetração de energia renovável
na rede elétrica, um contributo também para o
aumento da fiabilidade do sistema elétrico.
Durante 2015 a empresa manteve uma situação
financeira sólida, gerando cash-flow suficiente para
acudir aos compromissos, conforme previstos no
orçamento aprovado para o ano.
A gestão dos recursos humanos decorreu normalmente durante o ano. Entretanto, dentro do princípio
de melhoria constante foi introduzido e concretizado
durante o ano um processo de avaliação de desempenho de todo o quadro de pessoal, a ser consolidado
durante o primeiro trimestre de 2016, considerado
uma ferramenta adicional de estimulo à produtividade, ao brio profissional e à otimização dos resultados. A empresa, por razões ligadas à descontinuidade
geográfica, tem um representante em cada WF, que
têm por principal missão facilitar e promover o diálogo a nível da ilha e ajudar no ajustamento de práticas
e procedimentos, em função das realidades e
experiências locais. Uma vez por semestre a equipa
técnica reúne-se com a equipa de gestão para
avaliação da situação e afinação de procedimentos.

Reportamos com particular satisfação que no decorrer de 2015 a empresa cumpriu atempadamente
com todas as obrigações estatutárias e, ainda, com
todos os compromissos contratuais, legais e fiscais. A
equipa de gestão orgulha-se ainda de ter submetido,
atempadamente, todos os relatórios programados à
Administração e aos Financiadores.
Como reflexo do crescimento da reputação da empresa, esta participou em várias reuniões internacionais,
como ESMAP Knowledge Exchange Forum na Áustria,
na primeira Conferência sobre Energia para o Desenvolvimento dos Países de Língua Portuguesa em
Lisboa, o Fórum de Politicas e Investimentos nas
Energias Renováveis da CEDEAO que se realizou em
Abidjan e evento de lançamento do Climate Neutral
Now, uma iniciativa da UNFCCC, que se realizou em
Nova York. A empresa também recebeu o representante do Banco Africano de Desenvolvimento durante
a visita anual de supervisão à Cabeólica.
Em 2016 a empresa dará continuidade às atividades
programadas e à introdução de melhorias nos
procedimentos com reflexos positivos na vida da
empresa.
A competência, o empenho e dedicação dos colaboradores revelaram-se fundamentais para chegarmos aos resultados atingidos, pelo que fica aqui uma
referência de estímulo, apreço e de felicitações a
todos. Da mesma forma, gostaríamos de agradecer
todo o apoio recebido da Administração e a cooperação conseguida dos nossos parceiros.

Antão Fortes
Administrador Delegado
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Visão, Valores e Marcos Históricos
Visão
Ser uma empresa de excelência e de referência
internacional no setor das energias renováveis, criando valor para os seus stakeholders e fortemente
comprometida com a sustentabilidade.
Valores
Sustentabilidade - promovendo melhoria na
qualidade de vida.
Profissionalismo na prestação de serviços.
Ética e Integridade na condução dos negócios.
Responsabilidade Social - promovendo
educação para um mundo sustentável.

a

Paixão pela energia limpa.
Marcos Históricos

2008 – Assinatura de uma inovadora Parceria Publico-Privado (PPP) entre a InfraCo Africa Limited,
Governo de Cabo Verde e a concessionaria Electra
SARL.
2009 – A empresa Cabeólica, S.A. (Cabeólica) foi
constituída para desenvolver, financiar, construir e
operar quatro parques eólico em Santiago, São
Vicente, Sal e Boa Vista - totalizando uma capacidade
instalada de 25.5 MW - dos quais também é proprietária.
2010 – Africa Finance Corporation e o Finnish Fund
for Industrial Cooperation passaram a participar na
Cabeólica como parceiros estratégicos de referência
e investidores maioritários.
Ainda em 2010, tendo sido garantidos os empréstimos a longo prazo do Banco Africano de Desenvolvimento e do Banco Europeu de Investimento,

Cabeólica assinou um contrato integral de engenharia, fornecimento, construção e instalação com a
Vestas, um dos fabricantes de turbinas eólicas líderes
a nível mundial, para a construção dos parques e
manutenção e disponibilidade das turbinas. A empresa também assinou um contrato de compra e venda
de eletricidade com a Electra para um período de 20
anos.
2011 – O financial close foi atingido e foram iniciadas
as construções dos parques eólicos e concluídas em
Santiago e São Vicente com os respetivos certificados
de takeover assinados no mesmo ano.
Ainda em 2011, Cabeólica consegue o seu primeiro
reconhecimento internacional: recebe o prémio de
Melhor Projeto de Energias Renováveis em África
atribuído pelo Africa Energy Awards.
2012 – Foi concluída a construção dos parques
eólicos de Sal e Boa Vista e assinados os respetivos
certificados de takeover. A empresa alcançou pleno
COD (Commercial Operation Date).
2013 – A Cabeólica assinala o primeiro ano com
todos os quatro parques eólicos em pleno funcionamento. Também durante o mesmo ano, Cabeólica
tornou-se na primeira empresa cabo-verdiana a registar o seu projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima. O ano fica ainda
marcado pela atribuição do Prémio Ashden para os
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento,
com o apoio do Banco Mundial e SIDS e pelo reconhecimento de uma das melhores parcerias público-privadas na África Subsaariana pelo International
Finance Corporation e Infrastructure Journal.
2014 - A Cabeólica foi galardoada 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.
2015 - A empresa continuou a fornecer grande quantidade de energia eólica para as redes de eletricidade, confirmando uma das maiores taxas de
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penetração de energia eólica do mundo. A empresa
procedeu pela primeira vez à venda de créditos de
carbono (CERs).

Governo da Sociedade
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, accountability e o cumprimento de boas práticas a nível de
Governo de Sociedade.
A estrutura e o funcionamento da Sociedade são
regulados pelo código das empresas comerciais,
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.

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;
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.
A 16 de Fevereiro de 2016, a participação na Cabeólica pertencente à InfraCo Africa Limited foi transferida
à AFC, que assim consolida-se como investidor
maioritário, detendo atualmente mais de 50% da
participação no capital da Cabeólica.
Financiadores
Banco Europeu de Investimento
(BEI), financiador de longo
prazo do projeto;

Em virtude do acordo assinado com os financiadores,
a Sociedade está ainda sujeita ao compliance com
um conjunto de regras a nível de reporte de
informação, mas também a nível da sua própria
estrutura e funcionamento.

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

Investidores
Africa Finance Corporation (AFC), uma
instituição financeira de desenvolvimento multilateral, constituído através
de um acordo internacional entre Estados soberanos.
AFC possui como acionistas principais, Estados
Africanos e entidades empresariais, nomeadamente
grandes bancos comerciais, outras instituições financeiras e algumas empresas do sector privado.
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;

Principais Parceiros
VESTAS,
fabricante
das
turbinas eólicas e prestador
de serviço de manutenção das mesmas;
Electra, SARL, é parceira comercial e
operacional na gestão dos parques
eólicos.
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Estrutura Orgânica

Assembleia Geral

Fiscal Único

Conselho de Administração
Chief Executive Officer

Outsourcing

Chief Financial Officer
Assistente Adm. e Financeiro

Head of ESA
Recepcionista

Suporte Informático

Contabilidade
Santiago Site
Manager

ASSEMBLEIA
GERAL

FISCAL
ÚNICO

Presidente da
Mesa

Membro Efetivo

Secretário da
Mesa

Ilídio Cruz

São Vicente
Site Manager

Santiago
Sal SiteSite
Manager

Boa Vista Site
Manager
Manutenção

Órgãos Sociais

Miguel Ramos

Coordenador Técnico

Carlos Maia

Em representação da PwC

Suplente

Nikolai Barbosa
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Presidente do Conselho de Administração
Batchi Baldeh

Administrador, 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

Administrador, Grupo de Investimento
Africa Finance Corporation

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

Tariye Gbadegesin

Vice Presidente Sénior, Indústria Pesada e Telecomunicações
Africa Finance Corporation

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

Helena Teppana

Gestora de Investimento Sénior
Finnish Fund for Industrial Cooperation

Helena Teppana tem vindo a trabalhar no setor das energias renováveis dentro da Finnfund desde 2002. 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.

Alexandre Fontes
PCA
Electra, SARL

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 investimentos, a empresa concessionária de Cabo Verde.

Abraão Lopes

Presidente
Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual

Abraão Lopes possui vasta experiência no sector energético Caboverdiano, tendo já exercido as funções de
Diretor Geral de Energia durante duas décadas. Preside atualmente ao Instituto de Gestão da Qualidade e da
Propriedade Intelectual.
Alex Katon, nomeado pela InfraCo Africa renunciou ao mandato em fevereiro de 2016 e deverá ser substítuido
por Ayotunde Anjorin indicado pela AFC em março de 2016. Ayotunde Anjorin é o Administrador Financeiro da
AFC.
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 Sociedade passa também por uma auditoria externa executada por uma firma internacional, atualmente a
PricewaterhouseCoopers.
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Principais Indicadores
2015

2014

Ambiente & R.H.

Técnico

Finaceiro & Comercial

Principais Indicadores

formandos receberam os respetivos certificados do
Global Wind Association.

Principais Acontecimentos
Venda de créditos de carbono (CERs)
Entre abril e julho de 2015, a empresa completou o
procedimento de verificação de CERs e vendeu com
sucesso CERs referentes ao período 2013-2014 à
Agência Sueca de Energia.
Formação
Em junho de 2015, vários membros da equipa da
Cabeólica participaram em formações de reciclagem
referentes a trabalhos em altura, primeiros socorros e
combate a incêndios, na sequência da qual os

Em dezembro de 2015, vários membros da equipa da
Cabeólica participaram de formações de saúde e
segurança, incluindo formação básica de segurança,
riscos elétricos e consignação elétrica.
Participação em fóruns, conferências e reuniões
importantes
Em janeiro de 2015,
Cabeólica participou
num evento de
energias renováveis
de litros de combustível
organizado
pelo
que o país deixa de
Governo de Cabo
importar todos
Verde, que procurou
os anos
reunir
representantes dos principais
stakeholders para analisar a reforma do setor de
energia renovável no país.

15 MILHÕES

Em junho de 2015, Cabeólica apresentou o caso da
empresa no ESMAP Knowledge Exchange Forum na
Áustria. O evento teve como objetivo auxiliar
pequenos Estados insulares e relevantes parceiros a
compartilhar lições aprendidas referentes a energias
renováveis nos Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento e deliberar sobre os desafios e
potenciais soluções nas expansões dessas fontes de
energia.
Também em junho de 2015, Cabeólica apresentou o
caso da empresa na primeira Conferência sobre
Energia para o Desenvolvimento dos Países de Língua
Portuguesa. O evento teve como objetivo reconhecer
o valor da comunidade de países de língua Portuguesa na área de energia.
Em julho de 2015, Cabeólica tornou-se membro da
Associação Lusófona de Energia Renovável (ALER).
Em setembro de 2015, Cabeólica participou e
apresentou o caso da empresa no Fórum de Politicas
e Investimentos nas Energias Renováveis da CEDEAO
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21,4%

da eletricidade
consumida no país
é produzida pela
Cabeólica

55000

toneladas de gases
efeito estufa evitadas
por ano

17%

aumento de capacidade
instalada de energia
eólica a nível global
em 2015

que se realizou em Abidjan. Durante o Fórum, foi
lançado o Conselho Consultivo Empresarial do
ECREEE (EBAC), do qual Cabeólica é membro.
Em setembro de 2015, Cabeólica participou no
evento de lançamento do Climate Neutral Now, uma
iniciativa da UNFCCC para o cancelamento de
emissões lançado como parte dos esforços associados ao COP21 que foi realizada em Paris no final do
ano.
Em outubro 2015, Cabeólica participou como orador
num seminário intitulado O Envolvimento do Setor
Privado em Cabo Verde: Oportunidades e Desafios,
que foi organizada conjuntamente pela Câmara de
Comércio Portugal / Alemanha e da Associação Lusófona de Energias Renováveis.
Ao longo do ano a empresa participou em várias
reuniões, estudos de diagnóstico e workshops sobre o
sector das energias renováveis em Cabo Verde,
promovida por diversas entidades nacionais e
internacionais.
Ao longo de 2015, Cabeólica recebeu inúmeras
visitas aos parques eólicos, inclusive de representantes de vários países.
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No ano de 2015 a economia global continuou a
apresentar sinais de modesta recuperação e terá
crescido mesmo na ordem dos 3,1% segundo dados
do FMI. Esse crescimento a um ritmo modesto e
pouco homogéneo foi influenciado em parte por
preços baixos do petróleo e de outras commodities.

influenciada pela Arábia Saudita, da produção de
petróleo de xisto pelos EUA e uma conjuntura de
procura moderada por parte das economias emergentes, nomeadamente a China.
Esta queda do preço
de petróleo coloca, a
curto prazo, uma
certa pressão a nível
da competitividade
de eletricidade
da energia eólica.
produzidos no total
No entanto, tendo
pela Cabeólica
em conta a competitividade
numa
perspetiva de longo
prazo, bem como
outros fatores como
sustentabil idad e,
de eletricidade produzida
independência,
pela Cabeólica em
previsibilidade
e
2015 para a rede
impactos ambiennacional
tais, a energia eólica
continua como uma
das apostas dominantes a nível dos novos investimentos em capacidade instalada de eletricidade.

300 GWh

As economias dos países emergentes e em desenvolvimento continuaram a ser os principais impulsionadores do crescimento global, representando cerca
de 70% desse crescimento, mas igualmente a
apresentar um ligeiro abrandamento no ritmo de
crescimento, enquanto que uma modesta recuperação continua nos países mais desenvolvidos, afetada no entanto pelas políticas de consolidação
orçamental na Zona Euro e política monetária mais
restritiva nos Estados Unidos.

77 GWh

No setor de energia em particular, o destaque mais
importante corresponde à queda significativa dos
preços do barril do petróleo nos mercados internacionais. Esta queda resulta essencialmente do efeito
conjugado da manutenção da produção em quantidades anormalmente elevadas por decisão da OPEP,

Capacidade Instalada Acumulada Global 1996-2015 (GW)
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Em concreto, a capacidade instalada de energia
eólica a nível global aumentou 17% no ano de 2015,
de 370 GW para os atuais 432 GW, confirmando a
tendência de crescimento sustentável que se vem
verificando na última década. A nível do continente
africano em particular, destaca-se 483 MW instalados em 2015 na África do Sul.

Capacidade Instalada de Energia Eólica (MW)
África & Médio Oriente
Final 2014

Novos 2015

Final 2015

O forte abrandamento da economia nacional nos
últimos anos é uma consequência da prolongada
crise na Zona Euro e da vulnerabilidade de Cabo
Verde, tendo-se registado uma redução de investimento direto estrangeiro, com especial destaque
para o setor imobiliário turístico, a redução da ajuda
orçamental dos parceiros internacionais tradicionais
e a redução do ritmo de crescimento das remessas
dos emigrantes e do setor do turismo.
Em 2015, se por um lado a modesta recuperação dos
países desenvolvidos contribuiu para uma recuperação a nível das remessas de emigrantes e das
receitas com o turismo, esta última também em
resultado da instabilidade de destinos concorrentes,
por outro lado o stock da dívida atingiu valores superiores a 110%.
Segundo dados do INE, o setor do turismo em particular apresentou um crescimento do número de
hóspedes de cerca de 5%, uma clara recuperação
face à redução na ordem dos 6% em 2014.

No caso de Cabo Verde, em 2015 a economia continuou em desaceleração, com o Banco de Cabo Verde,
o Instituto Nacional de Estatística e o Fundo
Monetário Internacionala estimarem, em média, que
o crescimento do PIB deverá situar-se em 1% a 2% e
a inflação nos 0,1%. O fraco crescimento previsto
continua a dever-se, essencialmente, ao igualmente
modesto crescimento dos principais parceiros do
país, com maior preocupação com o crescimento
anémico das economias Portuguesa e Espanhola que
juntos representam mais de 50% de todas as
relações comerciais de Cabo Verde com o resto do
mundo.

Com o crescimento do setor do turismo e da própria
economia a um ritmo 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.
O setor energético em Cabo Verde foi igualmente
influenciado pela significativa queda dos preços nos
combustíveis e pela diminuição dos preços de eletricidade, esta última em menor proporção.

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

Principais Indicadores

Jan/07 Jun/08 Apr/11 Fev/12 Apr/12 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15
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1000

Preço Combustível em Cabo Verde - 10 Anos
(Euro/KWh excluding VAT)

estudantes participam
no projeto de educação
energética promovido
pela Cabeólica

55%

de penetração de
energia eólica mensal
foi o record da empresa,
alcançado em janeiro
2015 na ilha do Sal

A Cabeólica terá sido responsável pela produção de
cerca de 21,4% da eletricidade consumida no país,
mantendo Cabo Verde como um dos líderes mundiais
a nível de taxa de penetração de energia eólica.
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Infraestruturas
Os 4 parques eólicos da Cabeólica, compostos por 30
Turbinas Eólicas, Modelo V52-850kW da Vestas,
instaladas em Santiago (9,35MW), São Vicente
(5,95MW), Sal (7,65MW) e Boa Vista (2,55MW),
potência total instalada de 25,5MW, apresentaram
normal e pleno funcionamento no decorrer do ano de
2015.
A Vestas, empresa prestadora de serviços de
manutenção, apresentou e implementou o Plano de
Manutenções Preventivas previstas para 2015, bem
como, desenvolveu ações corretivas, quando foram
necessárias, para garantir boa disponibilidade e
desempenho das turbinas eólicas e das subestações
dos parques eólicos.
A Cabeólica continuou a apresentar relatórios de
qualidade da energia à Electra, SARL e à AEB – Água
e Energia da Boa Vista, S.A., correspondente a
energia injetada na rede pelos 4 parques eólicos.

impacto direto e significativo na redução da utilização
de energia e penetração dos parques eólicos, principalmente, em São Vicente. Na Boa Vista, a AEB e o
Governo de Cabo Verde investiram na interligação,
respetivamente, do hotel Iberostar, localizado na
cidade de Rabil, e da localidade isolada de Povoação
Velha, onde passou a permitir acesso a energia
durante 24h.

Performance Operacional
Evolução

Energia Produzida Anual (MWh)

A Cabeólica também realizou inspeções aos parques
eólicos, nomeadamente, os acessos, às subestações
e às turbinas eólicas, que apresentam no geral boas
condições.
Como resultado das inspeções, a Cabeólica realizou,
em novembro e dezembro de 2015, obras de recuperação de passagens de água das chuvas, tais como,
valetas e PHs nos parques eólicos de Santiago, S.
Vicente e Boa Vista. Também, ocorreram
manutenções e substituições de equipamentos situados nas instalações das subestações, nomeadamente, aparelhos de ar condicionado e cancelas,
assim como, instalou-se reservatórios de água para
uso nas subestações dos parques eólicos. No final de
dezembro foi realizada a pintura da parte exterior da
subestação e iniciou-se a recuperação da estrada de
acesso interno ao parque eólico de Santiago.
Em 2015, a Electra, SARL investiu no aumento das
capacidades instaladas das centrais de geração
convencional em Santiago e São Vicente, introduzindo grupos eletrogéneos de maior capacidade, com

Resultados Gerais
Em 2015, os quatro parques eólicos produziram o
total de 77,2 GWh, (Santiago - 41%; São Vicente 25%; Sal - 24%; e Boa Vista -10%), que representa
uma redução de cerca de 5% em relação ao ano de
2014. Esta redução prende-se com uma ligeira queda
na velocidade de vento em todos os parques eólicos,
sobretudo nos meses de fevereiro, julho e outubro e a
redução da energia eólica entregue às redes efetuada
concessionária em Santiago, S. Vicente e Boa Vista.
Em São Vicente registou-se uma redução significativa
de 16,5%, em Santiago e na Boa Vista ocorreram
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reduções de 7% e 6,5%, respetivamente. Entretanto,
no Sal registou-se variação positiva de cerca de 11%.

2015

Energia Produzida Mensal (MWh)

Em 2015, a taxa anual média de penetração dos
quatro parques eólicos foi de 21,4% em relação à
produção total gerada no país (Santiago - 16%, S.
Vicente - 28%, Sal - 32% e Boa Vista - 27%), registando-se redução de 7% em S. Vicente, enquanto nos
restantes parques, praticamente, mantiveram-se
constantes em comparação com 2014.
Parques
Eólicos

Capacidade Energia Velocidade
Disponibilidade
Instalada Produzida de Vento

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
deve adquirir.
O ano de 2015 representa o terceiro ano de plena
atividade dos parques eólicos e reflete uma fase de
estabilidade da atividade operacional e comercial,
após as melhorias conseguidas nos últimos anos.
Efetivamente, neste ano a energia faturada apresenta apenas um ligeiro aumento de 0,4% face ao ano
anterior.

Em 2015, a disponibilidade média anual assegurada
pela Vestas foi de 98,99%. No que tange à energia
disponível registou-se uma redução de 3%.
À semelhança dos anos anteriores, parte da energia
total disponível nos parques eólicos não foi produzida, principalmente, devido às limitações que ocorrem
no despacho de produção.

Vendas Anuais (em milhares de CVE)

20

Vendas Mensais (em milhares de CVE)

em combustíveis fósseis. Note-se que, apesar da
significativa e surpreendente queda dos preços de
petróleo a nível nacional e internacional, que coloca
certamente alguma pressão a curto prazo a nível da
competitividade, continua a persistir uma grande
incerteza quanto à evolução futura e volatilidade
destes preços.
Em 2015 destaca-se ainda o início das vendas de
Créditos de Carbono (CERs) no âmbito do contrato de
compra e venda (ERPA – Emission Reduction
Purchase Agreement) assinado com a Swedish
Energy Agency.

Apesar de constrangimentos ainda enfrentados pela
Electra, SARL a nível de tesouraria, foi possível
manter a dívida vencida dentro de um limite
suportável pela Cabeólica, registando-se mesmo uma
tendência de melhoria no final do ano.
A nível de proporção por parque, notou-se uma
melhoria do parque eólico do Sal e ligeiras deteriorações nos parques eólicos de São Vicente e de
Santiago. No caso dos parques eólicos do Sal e de
São Vicente, isso relaciona-se essencialmente com
restrições técnicas do off-taker e no caso do de Santiago com condições de vento.

Vendas por Parque (em milhares de CVE)

O preço médio de venda efetivo tem-se mantido
sensivelmente ao mesmo nível desde o início da
atividade, confirmando a previsibilidade associada à
Cabeólica e contrariando a volatilidade associada aos
preços dos meios de produção tradicional com base

Performance Financeira
Encontrando-se em fase de operação plena, a Sociedade registou em 2015 uma expectável diminuição
do total do balanço, resultante da depreciação do
investimento e amortização dos empréstimos
obtidos.
O Ativo Fixo Tangível está relacionado essencialmente como valor líquido contabilístico da
construção dos 4 parques eólicos e 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. Apesar do Passivo
ser relativamente elevado quando comparado com o
Capital Próprio, este cenário tem vindo a melhorar de
forma sustentada e apenas 13% do Passivo corresponde a responsabilidades de curto prazo.
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mESC

Tendo em conta que as Vendas e a maior parte dos
gastos operacionais mantiveram-se basicamente ao
mesmo nível em 2015 face ao ano anterior, o aumento dos resultados líquidos reflete, essencialmente, o
efeito conjugado do reconhecimento de outros rendimentos relacionados com Créditos de Carbono (CERs)
e da diminuição dos gastos financeiros, esta última
relacionada essencialmente com a amortização
esperada dos empréstimos.

Resultados

mESC

Em consequência da especificidade desta indústria,
os principais gastos da Sociedade continuam a corresponder a Amortizações e Gastos Financeiros,
representando estas rubricas um total de cerca de
80% do total dos gastos da Sociedade.

Gastos Totais
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Os fluxos de caixa refletem igualmente a fase de
estabilidade da atividade, demonstrando a capacidade de honrar as responsabilidades e de atribuir o
retorno aceitável aos seus investidores.

A equipa tem executado as suas funções a partir da
nova sede da empresa, com os Site Representatives a
executarem as funções principalmente a partir dos
parques eólicos das respetivas ilhas.

Os principais rácios para 2015 e 2014 encontram-se
resumidos na tabela abaixo, refletindo a performance
financeira positiva da Cabeólica.

Ao longo dos anos, através das suas atividades, a
Cabeólica tem vindo a gerar oportunidades de
emprego diretos e indiretos. A empresa detém um
contrato de manutenção de longo prazo com a Vestas
desde o início das operações. Para cumprir as
obrigações de manutenção e disponibilidade, a
Vestas criou uma empresa de direito cabo-verdiano
que emprega 6 colaboradores nacionais, 5 técnicos 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
também tem um contrato de vigilância e segurança
com a empresa Silmac desde 2012. A fim de garantir
as suas obrigações, a empresa de vigilância contratou vários funcionários para asseverar uma vigilância
eficaz dos parques eólicos da empresa.

Principais Rácios
2015

2014

O histórico já existente de performance positiva nos 3
anos de plena atividade comercial e operacional,
indiciam que estão asseguradas as condições para
que a Cabeólica desenvolva de forma sustentável a
sua atividade nos próximos anos.

Recursos Humanos
Em 2015, Cabeólica, de acordo com o seu organograma, continuou a empregar, a tempo inteiro, os dez
colaboradores que constituem todo o quadro de
pessoal, que desempenham os cargos referidos na
secção 1.2. Em relação às atividades operacionais, a
empresa tem-se esforçado para manter colaboradores nacionais 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 quadros
estabelecido no seu Plano de Recursos Humanos.

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.
No total, a Cabeólica é responsável pela criação de
cerca de 40 postos de trabalho locais.

Emprego Criado
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Rácio de Género
Em 2015 a equipa era constituída por 30% de colaboradores do sexo feminino e 70% do sexo masculino. A empresa é orientada para a inclusão total dos
seus colaboradores e para a promoção da diversidade de gênero, sempre que possível.
Gestão de Recursos Humanos
O Manual de Procedimentos Internos da Cabeólica e
o Manual de Avaliação de Desempenho, ferramentas
para a gestão de recursos humanos, permitem que a
Sociedade garanta um alto padrão de profissionalismo, de satisfação e responsabilidade do colaborador.
As orientações internas, incluindo o Código de Conduta, são obrigatórias para todos os colaboradores da
Cabeólica e aos membros da sua Administração, e
exigem ética, cumprimento com a lei, respeito
mútuo, honestidade e integridade.
Formação
A empresa está empenhada em acrescentar conheci-

mento aos. colaboradores, bem como aumentar as
competências, e é por isso que em 2015 a equipa
beneficiou de mais de 560 horas de formação, incluindo 300 horas na área de saúde e segurança,
especificamente orientadas para membros da equipa
técnica que lidam frequentemente com equipamentos elétricos e executam trabalhos em altura. Foram
ainda facultadas formações na área financeira e na
área administrativa, em sistemas de gestão da qualidade

Horas de Formação em 2015
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Saúde e Segurança

Redução de Gases de Efeito Estufa

A Cabeólica tem como objetivo definir e manter
padrões adequados na gestão de saúde e segurança
para garantir o bem-estar dos seus colaboradores e
de outras pessoas que visitam os parques eólicos.
Aos colaboradores e visitantes com acesso aos
parques são fornecidos todos os equipamentos
adequados para a proteção individual.

A energia que a empresa produz não só tem grande
impacto no desenvolvimento e crescimento do país,
como também, através da forma como é produzida,
contribui positivamente para uma importante
questão global.

Adicionalmente, todos os parques eólicos são apetrechados com equipamentos de primeiros socorros e
equipamentos de combate a incêndio, bem como
aparelhos adequados para o uso dos equipamentos
elétricos.
Em 2015 a empresa implementou a prática de
disponibilizar a todos os seus colaboradores exames
médicos gerais, como forma de incentivar e promover
a saúde dos colaboradores. Os colaboradores sujeitos
a maior risco de acidentes de trabalho foram cobertos com seguros facultativos complementares.

Em 2015 a produção de energia eólica pela Cabeólica permitiu uma redução de cerca de 53.000 toneladas de equivalentes de CO2 (CO2e), totalizando cerca
de 211.000 toneladas de CO2e evitadas desde o
início de operação da empresa. A Cabeólica orgulha-se em ser a empresa cabo-verdiana com maior
impacto na redução de gases de efeito estufa, uma
conquista importante na luta global contra as
mudanças climáticas.

CO2e Evitado por Ano

Durante os 5 anos de atividade da empresa não se
registou qualquer acidente ou incidente de trabalho
devido à implementação de políticas e procedimentos de segurança eficazes. A empresa compromete-se a envidar todos os esforços possíveis para
manter esse registo.

Responsabilidade Ambiental
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, assim contribuindo
para a sustentabilidade ambiental e social. Para
além da estrita conformidade com o Plano Ambiental
e Social (ESMP), que serve para orientar a monitorização ambiental, existem três áreas de responsabilidade prioritárias e de maior impacto:
Redução de gases de efeito estufa
Valorização da biodiversidade
Educação ambiental

Em anos anteriores, a Cabeólica registou, com êxito,
o Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
junto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas e assinou um acordo de
compra e venda (ERPA – Emission Reduction
Purchase Agreement) de Créditos de Carbono (CERs)
a vigorar por um período de sete anos. Os procedimentos relativos à venda de CERs decorreram em
2015, ano em que a empresa verificou e vendeu
CERs produzidos durante o período de 2013-2014.
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Valorização da Biodiversidade
Como uma empresa produtora de energia eólica com
uma forte visão de desenvolvimento sustentável,
Cabeólica respeita e promove a importância da
conservação da biodiversidade, um dos principais
objetivos ambientais da empresa. A perda de biodiversidade tem aumentado drasticamente nas últimas
décadas, e isso tem sido evidente também em Cabo
Verde, pelo que a empresa tem envidado esforços
não só para prevenir quaisquer possíveis impactos
nocivos resultantes das suas atividades, como
também para tomar iniciativas importantes com
vista a travar o declínio das populações de algumas
espécies resultante das atividades não relacionadas.
Em relação à avifauna em particular, a empresa tem
anualmente realizado estudos sobre o comportamento de várias espécies de aves a fim de obter dados
para avaliações periódicas de risco de colisão. Devido
à situação extremamente crítica de várias espécies
de aves, como Haliaetus pandion e Aethereus phaethon, entre outras, bem como a ênfase atribuída no
ESMP ao controle da atividade de aves, a empresa
tem consistentemente financiado a monitorização e
recolha de dados por profissionais qualificados, com
o objetivo de analisar e distribuir informações importantes e relevantes. Essas informações estão agora
disponíveis para a comunidade científica e para o
público em geral.

O relatório de monitorização de aves de 2015 revelou
resultados inesperados, mas promissores, que incentiva a empresa a continuar com o compromisso de
estimular potenciais interesses e colaborações que
tenham impacto positivo para a diversidade da
avifauna no país.
A empresa mostrou-se também 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.
Durante a fase de pré-construção, foram identificados
potenciais impactos sobre a osga Tarentola substituta. Essa osga, existente somente na ilha de São Vicente, foi classificada como uma subespécie com dados
insuficientes, mas que devido aos vários estudos
financiados pela Cabeólica, foi elevada para categoria de espécie em baixo risco na lista vermelha da
IUCN. Desde que esta espécie única foi identificada
no parque eólico, a empresa tem realizado todos os
esforços para protegê-la, evitando atividades que
possam ter efeitos prejudicais no seu habitat e
mantendo-se informada sobre os seus comportamentos e estado de saúde dentro e ao redor do parque
eólico. Em 2015, Cabeólica realizou sua quarta verificação de densidade populacional da osga endémica,
em linha com o ESMP, cujos resultados confirmaram
uma densidade saudável da espécie que coexiste
harmoniosamente com as turbinas.

Tarentola substituta
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Educação Ambiental
Em 2015 manteve o programa de educação nas
escolas da Boa Vista, destinado a promover a
consciencialização ambiental em torno da necessidade de conservação das espécies endémicas na
ilha, bem como, informar da importância das
energias renováveis em geral. Esses programas
consistem em palestras em algumas escolas
secundárias, visando alterar comportamentos em
relação as espécies ameaçadas, incluindo o guincho
e rabo-de-junco. Durante esse período, 650 alunos da
Boa Vista assistiram a estas palestras e alguns participaram na comemoração do Dia Mundial das Aves
Migratórias, que incluiu uma visita ao parque eólico
da Cabeólica.

Responsabilidade Social
Devido aos valores corporativos da empresa, bem
como aos de seus investidores e financiadores, a
empresa desenvolveu e apoiou vários programas e
projetos voluntários suscetíveis de ter um impacto
direto no bem-estar social e ambiental.
Em 2015, a empresa lançou um programa piloto,
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, que visa promover as fontes de energias
limpas e a eficiência energética, para crianças em
idade escolar entre 9 e 10 anos, no 4º ano de escolaridade. Tendo sido criado em 2014, o programa piloto
foi lançado nos primeiros meses de 2015 e ampliado
no final do ano para mais 16 escolas na ilha de São
Vicente e 8 escolas na ilha de São Nicolau. O
programa teve feedback positivo dos respetivos
Ministérios, bem como dos estudantes e encarregados de educação.
Para além disso, a empresa também patrocinou um
importante projeto da Universidade de Cabo Verde e
do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos que teve como objetivo a realização de
uma pesquisa abrangente sobre a situação do
Guincho na ilha de São Nicolau, a fim de
compreender a situação geral desse pássaro no País.
Os resultados serão utilizados para atualizar a base
de dados de espécies endémicas de Cabo Verde, bem
como para bases de dados internacionais.
O apoio da empresa às iniciativas voltadas para a
consciencialização a nível ambiental alinha-se com
os valores ambientais e a empresa está empenhada
a continuar esse apoio nos anos vindouros.
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Eventos Subsequentes
Em 16 de Fevereiro de 2016, foi concluída a transferência da totalidade da participação da InfraCo
Africa Limited no capital da Cabeólica à AFC Equity
Investments Limited, uma subsidiaria detida a 100%
pelo atual maior investidor na Cabeólica - Africa
Finance Corporation. Com essa transferência,
também o empréstimo concedido pela InfraCo Africa
Limited passa para o comprador.
Não temos conhecimento de mais nenhum outro
evento subsequente relevante que tenha ocorrido
desde 31 de dezembro de 2015 até à data deste
relatório.

Perspetivas na Atividade
Após cerca de 3 anos desde o início da fase de
operação plena dos parques eólicos, as metas
prioritárias continuam 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.
Tendo em conta (i) a evolução esperada do consumo

de eletricidade para os próximos anos em Cabo
Verde, (ii) os ambiciosos planos do Governo de Cabo
Verde na área de energias renováveis, (iii) a experiência acumulada pela Cabeólica neste mercado e (iv) a
capacidade técnica e financeira dos seus investidores
e parceiros, a expansão da atividade faz parte dos
planos da Cabeólica e dos seus investidores, no
entanto sujeita a uma análise detalhada e prudente
de cada projeto em concreto.

Agradecimentos
Aos nossos financiadores BEI – Banco Europeu de
Investimentos e BAD – Banco Africano de Desenvolvimento e às outras instituições financeiras, da banca e
de seguros, endereçamos o nosso reconhecimento
pela excelência do relacionamento e os nossos
agradecimentos pelo apoio e colaboração prestados
no decorrer de 2015.
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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Tendo sido apurado um resultado líquido positivo de
152.767.002 escudos e tendo em conta que as reservas legais da Sociedade encontram-se acima do
mínimo requerido, o bom desempenho operacional e
financeiro, mas também a necessidade de continuar
a capitalizar a Sociedade, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral, a seguinte
aplicação dos resultados líquidos referentes ao
exercício de 2015:
Transferência de 79% para Outras Reservas –
121.010.682 escudos
Transferência de 21% para Dividendos –
31.756.320 escudos
Praia, 29 de março de 2016
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