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Apesar
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produção,
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a eletricidade
em todo o omundo
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uma
das principais
a perceber que a progressão
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para um crescimento amigo
em África. Esta joint venture
do ambiente e de
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umbaixas
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importante
pLQHYLWiYHOEHQpÀFR
na redução dessa lacuna.
e já está em curso.
Andrew Alli,
Presidente
e CEO Nações
da AFC, Unidas,
Secretário Geral,
referindo-se
Ban Ki-moonem janeiro de 2018 à joint
venture
2016 que constituiu a grande empresa
de eletricidade africana, Anergi
(Edison Energy Asset Company)
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1.1

Mensagens da PCA
e do Administrador Delegado
Mensagem da Presidente do Conselho de Administração
Iniciámos a função de Presidente do Conselho de Administração da Cabeolica nos meados do ano de 2017, mas não
deixa de ser com enorme satisfação e orgulho que assumimos a apresentação do Relatório e Contas da empresa
relativos ao exercício de 2017, agrado reforçado também
pelo facto de termos contribuído para a criação desta estimada empresa. Assim, e na senda do balanço, correspondente aos primeiros 5 anos de operação contínua dos 4
parques eólicos da empresa, feito no relatório do ano de
2016, temos a destacar que foi mais um ano em que a
empresa consegue anunciar continuidade de desempenho
global com resultados satisfatórios e muito encorajadores.
(PÀQDLVGHPDUoRGRDQRWUDQVDWRGDGRTXHWLQKDIHFKDGRXPFLFORGHDQRVVHPSUHDSURGX]LUHQHUJLDOLPSDÀivel e de qualidade, a Cabeolica entendeu oportuno realizar
uma Conferência Internacional de alto nível, subordinada
ao tema: “- Modelo de PPPs e a Contribuição da Cabeolica na prossecução dos objetivos de Cabo Verde para as
energias renováveis”, evento que objetivou: (i) celebrar o Vº
Aniversário da empresa, um marco histórico que convinha
destacar; (ii) também contar um pouco da sua história; e,
(iii) manter os seus principais parceiros neste negócio inIRUPDGRVGRVVXFHVVRVHGHVDÀRVGRSHUFXUVRMiUHDOL]DGR
no desenvolvimento da atividade de produção de energia
eólica em larga escala no país.
Com efeito, a empresa conseguiu ter juntos os stakeholders principais (Administração do Estado; Empresas do
ramo; Regulador, Acionistas/Investidores; Financiadores),
com o objetivo de auscultar a apreciação que fazem da
estratégia perseguida e da consolidação conseguida pela
empresa na produção de eletricidade e no tecido empresarial nacional.
Ficou evidenciado que o sucesso da empresa tem acontecido, em muito, devido ao seu forte comprometimento
com a produção de energia segura e sustentável, que por
sua vez contribuiu para o reforço e melhoria da capacidade de produção de eletricidade no país, aumentando a penetração de energias renováveis na matriz energética, em
consonância com as orientações de política energética do
país, e em estrito cumprimento das obrigações ambientais
a que está sujeita. Ficou ainda demonstrado e reforçado
que a empresa também tem sabido zelar pela sua viabiOLGDGH FRPHUFLDO H SHOD VXD LQWHJULGDGH ÀQDQFHLUD DSUHsentando resultados satisfatórios, a corresponder com as
expectativas do sector energético do país e a criar valores
para os seus investidores/acionistas.
A empresa tem conseguido adicionar mais valias ao mercado energético do país; assegurar capacidade para cumprir
com as inúmeras responsabilidades; proporcionar retorno

adequado aos investidores; e, passar a ser um ponto de
referência para novas iniciativas a nível das energias renováveis no país e no exterior, nomeadamente na sub-região.
O excelente desempenho da empresa foi notado e comunicado pelos seus stakeholders, como evidenciam as visitas
que recebeu de delegações nacionais e estrangeiras.
2017 foi também um ano de alterações a nível do Conselho
de Administração da empresa, em que os Investidores proFHGHUDPjVXEVWLWXLomRGHSDUWHVLJQLÀFDWLYDGRV$GPLQLVtradores. Queremos aqui relevar o facto de muitos desses
Administradores terem trabalhado na criação da empresa,
na qualidade de históricos representantes dos investidores, por terem abraçado o projeto desde a sua fase inicial
de concessão e desenvolvimento, às fases de construção
e operação comercial, e contribuído, com profundo conhecimento técnico, vasta experiência e muita persistência, para o sucesso operacional alcançado pela empresa.
Referimo-nos a Batchi Baldeh, ex PCA e representante da
AFC; Helena Teppana, Administradora e representante da
Finnfund; Tariye Gbadeguesin, Administradora em representação da AFC; Abraão Lopes, Administrador em representação do Governo, e Taiwo Adeniji, representante da
AFC, embora este último tenha passado a fazer parte do
conselho de administração alguns anos depois da empresa ter sido criada.
A todos endereçamos uma palavra de reconhecimento e
de agradecimento pelo serviço prestado e pela dedicação
à empresa e pelos feitos conseguidos, e formulamos os votos de maiores sucessos no futuro.
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..Edison Energy Asset Company (Anergi Asset Company), uma holding detida em 50% pela
AFC e 50% pela Aldwych Holdings Limited cuja missão é a criação de um sector energético
DIULFDQRFRPUREXVWH]ÀQDQFHLUDFDSD]GHDWDFDUHVXSULUDVQHFHVVLGDGHVGHHQHUJLD
HOpWULFDGRFRQWLQHQWHHGHFRQWULEXLUGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDSDUDRDFHVVRGRVDIULFDQRVj
eletricidade.

Durante o ano transato foi também concretizada a transferência das participações na sociedade pertencentes à AFC
e AFC Equity Investments, uma subsidiária detida em 100%
pela AFC, para a Edison Energy Asset Company (Anergi Asset Company), uma holding detida em 50% pela AFC e 50%
pela Aldwych Holdings Limited cuja missão é a criação de
XPGHXPVHFWRUHQHUJpWLFRDIULFDQRFRPUREXVWH]ÀQDQceira, capaz de atacar e suprir as necessidades de energia
HOpWULFDGRFRQWLQHQWHHGHFRQWULEXLUGHIRUPDVLJQLÀFDWLYD
para o acesso dos africanos à eletricidade.
Outro importante desenvolvimento desse ano foi o acordo
entre os Investidores para reduzir a taxa de escalonamento
anual a aplicar às tarifas, nos termos do previsto no PPA,
a partir de 1 de janeiro de 2017. Essa decisão foi tomada
a pedido do Governo de Cabo Verde e da Electra, e seguiu
um processo de ampla consulta entre investidores, credores e a empresa. Uma decisão similar foi tomada pelos
investidores em 2016, mas a decisão deste ano abrange
XP KRUL]RQWH GH ORQJR SUD]R &RQWXGR HVVD GHFLVmR ÀFD
ainda sujeita à satisfação de algumas condições prévias,
a serem acordadas entre os principais parceiros. Entretanto, e conforme estipulado no CTA, a efetiva aplicação da
taxa reduzida apenas poderá acontecer após a obtenção
do consentimento dos Financiadores.

tabelecidos, mas também de procedimentos de segurança
de pessoas e bens, o que leva a empresa a reportar mais
um ano isento de qualquer incidente ou acidente no exercício da atividade. Continuaremos a analisar os programas
nas áreas de responsabilidade social, de biodiversidade e
de educação para o ambiente, que possuem o potencial
de reforçar ainda mais a empresa e cujos resultados no
passado têm sido encorajadores.
Nessa responsabilidade de conduzir os mais recentes destinos da empresa temos logrado contar com a colaboração
de uma equipa dinâmica e muito empenhada, pelo que
aproveitamos da ocasião para também reconhecer e agradecer a enorme contribuição que temos recebido desses
colegas da Administração. Estendemos ainda o nosso reFRQKHFLPHQWRHDJUDGHFLPHQWRDRVDFLRQLVWDVDRVÀQDQciadores, aos parceiros e prestadores de serviços e a toda
a equipa de gestão pelo enorme apoio e dedicação.
Continuaremos fortemente apostados num futuro promissor para a empresa e para o país.
Kudzayi Hove
Presidente do Conselho de Administração

Com essa medida, de positiva implicação tarifária, a empresa demonstra o seu compromisso em trabalhar com
os parceiros na criação de um ambiente propício para o
desenvolvimento do negócio, bem como em benefício das
partes contratantes, dos consumidores de eletricidade no
geral e da economia do país. Esta medida revela igualmente, o comprometimento da empresa para com as boas praticas na produção e comercialização de energia eólica e
no aumento da incorporação de renováveis no consumo
GHHQHUJLDHOpWULFD$&DEHyOLFDPDQWHPVHDVVLPÀUPHH
determinada em continuar a corresponder, na plenitude e
de forma satisfatória, às expectativas e às exigências contratuais para o fornecimento de energia às redes de eletricidade.
0DQLIHVWDPRVVHUDLQGDJUDWLÀFDQWHVXEOLQKDUTXHRVUHVXOtados satisfatórios de 2017 foram conseguidos, como vem
sendo hábito, num contesto de escrupuloso respeito pelas
regras e pelo cumprimento dos parâmetros ambientais es-
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Mensagens da PCA
e do Administrador Delegado
Mensagem do Administrador Delegado
O ano de 2017 revelou-se de efetiva retoma do crescimento económico do país, embora ainda considerado moderado, com o PIB a crescer em cerca de 4%, conforme dados
WUD]LGRVDS~EOLFRSRUPHLRVRÀFLDLVWHQGrQFLDGHDFHOHUDomRGDHFRQRPLDTXHMiYLQKDVHQGRYHULÀFDGDGHVGHRVÀnais do ano de 2016, quando rondava os 3,8%, impactado
por evidente recuperação de atividades económicas. Esse
IDFWRWHUiLQÁXHQFLDGRLQFUHPHQWRQDSURFXUDGHHOHWULFLGDde, embora ainda modesto. A principal razão desse crescimento é atribuída ao incremento das atividades ligadas ao
turismo, atividade económica muito promissora e na qual
tem sido feito a grande aposta para o desenvolvimento económico do país. Em sentido contrário, foi um ano de seca
extrema, dado que o período normalmente considerado de
chuvas, que é coincidente com o período de menores ventos (meados de junho a princípios de outubro), foi despido
de qualquer pluviosidade, resultando em enorme escassez
de água, com efeitos desastrosos para a agricultura e a
FULDomRGHJDGRHH[LJLQGRUHFXUVRVÀQDQFHLURVS~EOLFRV
suplementares para acudir às situações mais críticas.
No entanto, e não obstante a procura de eletricidade ter experimentado crescimento, o volume de negócios da empresa observou apenas um aumento muito ligeiro em relação
a 2016. Esse crescimento mínimo traduz, essencialmente,
a estabilidade dos níveis de produção de energia eólica,
GHYLGRDRVYHQWRVPHQRVIDYRUiYHLVYHULÀFDGRVHPDOJXQV
meses tradicionalmente ventosos do primeiro semestre do
ano, pese embora a relativa melhoria no segundo semestre, mas também às limitações de potência eólica imposWDVSHOR2IIWDNHUHTXHFRQWLQXDUDPDWHUXPSHVRVLJQLÀcativo, com destaque, e conforme tem sido reportado, para
o caso da ilha do Sal.
Efetivamente, ao longo do ano de 2017 os 4 parques eólicos produziram e entregaram à rede de distribuição de
eletricidade cerca de 75.300 MWh, valor sensivelmente
igual à quantidade entregue no ano de 2016. Em termos
RSHUDFLRQDLVFRQWLQXRXVHDYHULÀFDUGHFUpVFLPRVQRQtYHO
de contribuição da energia eólica no mix de produção de
eletricidade nas 4 ilhas. A quota de incorporação de energia eólica passou a ser de 17% em 2017, abaixo da média
dos últimos anos de aproximadamente 20%. Nesses termos, calcula-se que para responder ao crescimento da procura de eletricidade terá havido maior recurso aos meios
convencionais de produção. A opção pela maior utilização
da energia de origem térmica estava sendo suportada e
encorajada, desde meados de 2015, pelas circunstâncias de preço baixo do barril de petróleo nos mercados de
referência. No entanto, convém ressaltar que o preço do
petróleo e seus derivados esteve numa tendência altista
durante todo o ano de 2017, situação que tende a repor

a competitividade das energias alternativas em relação à
energia convencional, e que levará, certamente, a um novo
redirecionar para maior utilização das energias renováveis.
Santiago foi a ilha que mais contribui para a redução da
taxa de penetração de eólica, mas Sal manteve-se como
a ilha com o mais elevado desperdício de energia eólica
disponível. Todavia, e mesmo em circunstâncias em que
a energia total disponível no ano de 2017 foi 5% inferior
ao ano de 2016, o total da energia eólica disponível não
utilizada rondou, em média, os 25%, inferior aos 28% de
GHPRQVWUDQGRPDLRUHÀFLrQFLDQDXWLOL]DomR6DQtiago continua sendo a ilha com melhor aproveitamento,
cerca de 98%, o Sal com o pior 54%, e S. Vicente, com
PHOKRURXVLJQLÀFDWLYDPHQWHVREUHWXGRQRVHJXQGR
semestre.
Em termos de garantia de manutenção e de disponibilidade dos parques eólicos realçamos que a partir de 1 de
janeiro de 2017 deu-se início ao período de extensão do
contrato de prestação de serviços de manutenção e de disponibilidade dos parques eólicos, por um período adicional
de 7 anos. A extensão do contrato de SAA assinado com a
Vestas deveu-se a uma preferência permitida nos termos
do contrato inicial de 5 anos, tendo para o efeito contado
com o consentimento dos Financiadores. A extensão do
6$$FRQÀUPDDFRQÀDQoDGDHPSUHVDQRGHVHPSHQKRHÀFLHQWHHSURÀVVLRQDOGRSUHVWDGRUGHVHUYLoRVD9HVWDV'H
referir ainda que a aposta na continuidade no prestador
GHVHUYLoRVIRLVROLGLÀFDGDWDPEpPSHORVUHJLVWRVGHDOWDV
taxas de disponibilidade de todos os aerogeradores insta-
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lados nos parques eólicos, taxa que tem estado superior
aos 99%, em média, por ano e por parque.
Foi igualmente o primeiro ano de operação após o término,
QRÀQDOGHGDVJDUDQWLDVUHODWLYDVjERDH[HFXomR
de todas as obras de construção civil nos parques eólicos.
 VHPHOKDQoD GR TXH IRL YHULÀFDGR QR SHUtRGR GH FLQFR
anos coberto pela garantia, não se registou qualquer inFLGHQWHDVVLQDOiYHORTXHYDLFRQÀUPDQGRDUREXVWH]GDV
obras realizadas. Por seu turno, no início do ano a Vestas
conseguiu concluir a instalação do Met Mast (MM - mastro
meteorológico) da Boa Vista, terminando a renovação dos
MMs dos 4 parques, à exceção do MM de Santiago que,
devido a desencontros havidos entre a Vestas e a empresa
que subcontratou para o fornecimento e instalação da torre
meteorológica, viu a instalação adiada para início de 2018.
A instalação dos novos MMs, cujo processo de substituição
foi motivado por acentuada corrosão nos mastros inicialPHQWHLQVWDODGRVGHYHUiÀFDUFRQFOXtGDQRWULPHVWUHGH
2018, com a conclusão da instalação em Santiago.
Em termos de relação com parceiros e prestadores de serviços a empresa continuou a privilegiar a aproximação e
o diálogo e a procurar honrar todos os seus compromissos nos prazos estabelecidos, com destaque para as resSRQVDELOLGDGHVOHJDLVHÀVFDLVHDJDUDQWLURVSDGU}HVGH
TXDOLGDGHHGHHÀFLrQFLDSHUDQWHRFRPSUDGRU$VUHODo}HV
técnicas e comercias com o comprador, a concessionária
do serviço público de transporte e de distribuição de energia elétrica, Electra SARL, foram mantidas a um nível muito
satisfatório. Com efeito, as concertações periódicas entre
DVGXDVHPSUHVDVSDUDDÀQDomRGHSURFHGLPHQWRVHHVWUDtégias de interesse comum; as trocas regulares de informações técnicas; o fornecimento periódico de reportes sobre
eventos de redes, contribuição da Cabeólica para um melhor controlo e gestão das redes, com efeito na redução da
frequência e tempo de eventos nas redes de distribuição
de energia elétrica das 4 ilhas; e, sobretudo, o facto de não
ter havido qualquer recurso à garantia bancária por incumSULPHQWRGHFDUiFWHUÀQDQFHLURGXUDQWHWRGRRDQRIRUDP
igualmente fatores de reforço de maturidade operacional e
FRPHUFLDOHGHFRQÀDQoDHQWUHDVGXDVHPSUHVDV

 7RGDYLD HVVHUHVXOWDGRQmR p MXVWLÀFDGRSHOD HYRlução das vendas, que apenas registaram ligeiro aumento,
PDV SHOD UHGXomR GH FXVWRV YHULÀFDGR QR SHUtRGR PRUPHQWHFRPRVHQFDUJRVÀQDQFHLURV
Algumas novidades inovadoras foram, entretanto, anunciadas pela administração do sector energético, com destaque para a preparação do Plano Diretor para o Sector EléWULFRTXHGHYLDWHUVLGRFRQFOXtGRHDSUHVHQWDGRHPÀQDLV
de 2017, mas que deverá ser apresentado em março/abril
GH(VVHLQVWUXPHQWRGHYHUiGHÀQLUDOJXPDVPRGDlidades de concurso para o fornecimento de potência adicional à concessionária. A Cabeólica já tinha manifestado
interesse numa eventual extensão da capacidade instalada no parque da Praia e vai manter-se expectante quanto
às oportunidades de investimento que possam aparecer.
Entretanto, continuará comprometida com a procura de soluções para um melhor aproveitamento da energia eólica
disponível, aspeto que considera ser de interesse para a
empresa e para o país. A empresa tem ainda ativamente
participado no processo de instalação e de desenvolvimento de um centro de despacho centralizado da concessionária, que espera ser uma mais valia para a otimização do
sistema, a entrar em operação num futuro muito próximo.
É com particular orgulho que destacamos, a somar aos
prémios que a empresa tem vindo a receber de entidades
e instituições nacionais e estrangeiras e, a referir ao longo
dos anos de operação comercial, um novo prémio, atribuído à Cabeólica, em 2017, pela organização do evento ilhas
inteligentes, nas ilhas Canárias – Espanha.
Por último, aproveitamos o ensejo para agradecer a contriEXLomRGHGLFDGDUHVSRQViYHOHPXLWRSURÀVVLRQDOGHWRGD
a equipa da Cabeólica, o apoio e encorajamento dos órgãos
sociais da empresa e a colaboração dos nossos parceiros.
Antão Fortes
&KLHI([HFXWLYH2IÀFHU

Manter a segurança de pessoas e bens nos 4 parques eólicos a nível máximo foi sempre um imperativo para a empresa, pelo que regozija-se de continuar a anunciar mais
um ano isento de acidentes ou incidentes. Da mesma forma, a empresa atribui particular atenção ao programa de
conservação da biodiversidade e de educação ambiental,
programas que estão dando frutos e que, estamos convictos, trarão benefícios no futuro. O plano de monitorização
ambiental foi seguido em todos os detalhes.
'HVWDFDPRV DLQGD R HVIRUoR GH ÀQDQFLDPHQWR UHDOL]DGR
pela empresa na construção de Ecopoints nos 4 parques,
infraestruturas cuja necessidade se fazia sentir para resSRQGHU DR GHVDÀR GH DUPD]HQDPHQWR GH UHVtGXRV UHVXOtantes da operação dos parques e de derivados das manutenções, mas também de peças de reserva para garantia
de cabal cumprimento do plano de manutenção anual,
conforme programado pela prestadora de serviços.
O resultado líquido alcançado pela empresa no ano de
2017 registou um acréscimo assinalável em relação a
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1.2

2017 em Números
PRINCIPAIS INDICADORES
Operacional

Capacidade Instalada (MW)

2016

2017

72%

75%

Taxa de Penetração
Estimada (Cabo Verde)

2016

2017

20%

17%

2016

2017

9.1

8.9

Produção
(MWh)

Vendas (mESC)

2016

2017

75 426

75 291

2016

2017

1 180 223

1 182 978

Resultado Operacional EBIT (mEsc)

2016

2017

619 068

624 547

Resultado Líquido do
Periodo (mESC)

2016

2017

144 530

177 869

Rácio Cobertura do
Serviço da Dívida*

Ambiental & Social

2017

25,5

Energia Produzida /
Disponivel (%)

Velocidade Média
do Vento (m/s)

Financeiro

2016

25,5

2016

2017

1.90

1.82

Prazo Médio de Cobrança
(dias)

2016

2017

42

42

Multas/Defaults
Contratuais (número)

2016

2017

0

0

CO2 Equivalent Evitados
(toneladas)

2016

2017

51 429

51 473

Acidentes de Trabalho Envolvendo
Saúde (número)

2016

2017

0

0

Formação para
Colaboradores (horas)

2016

2017

315

228

Programas de
Estágio (dias)

2016

2017

5

6

* Considerando apenas empréstimos dos financiadores
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1.3

Cabeólica em Resumo
Visão, Valores e Principais Marcos

VALORES

VISÃO

Sustentabilidade
promovendo melhoria na qualidade de vida.

Ser uma empresa de excelência e de referência nacional
e internacional no sector das energias renováveis, criando
valor para os seus stakeholders e fortemente comprometida com a sustentabilidade.

3URÀVVLRQDOLVPR
na prestação de serviços.
Ética e Integridade
na condução dos negócios.
Responsabilidade Social
promovendo a educação para um mundo sustentável.
Paixão pela energia limpa.

PRINCIPAIS MARCOS

2008 Assinatura de uma inovadora Parceria Público-Privada
(PPP) entre a InfraCo Africa Limited, o Governo de
Cabo Verde e a concessionaria Electra SARL.

2013 A Cabeólica assinala o primeiro ano com todos os

quatro parques eólicos em pleno funcionamento
e torna-se na primeira empresa cabo-verdiana a
registar o seu projeto no âmbito do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo da UNFCCC.

2009 A empresa Cabeólica, S.A. (Cabeólica) foi constituída

SDUDGHVHQYROYHUÀQDQFLDUFRQVWUXLUHRSHUDUTXDWUR
parques eólicos, 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, a Cabeólica
assinou um contrato de compra e venda de
eletricidade (PPA) com o Off-taker, Electra, e contratos
com a Vestas, para a construção dos parques eólicos
(EPC) e a manutenção das turbinas (SAA).

2011 2 ÀQDQFLDO FORVH IRL DWLQJLGR H IRUDP LQLFLDGDV DV

construções dos parques eólicos e concluídas em
6DQWLDJRH6mR9LFHQWHFRPRVUHVSHWLYRVFHUWLÀFDGRV
de takeover assinados no mesmo ano.

2012 Foi

concluída a construção dos parques eólicos
do Sal e da Boa Vista e assinados os respetivos
FHUWLÀFDGRV GH WDNHRYHU $ HPSUHVD DOFDQoRX SOHQR
COD (Commercial Operation Date).

2014 A empresa atinge o seu recorde contribuindo com

cerca de 24% da eletricidade consumida em Cabo
Verde, fazendo de Cabo Verde um dos países com
a maior taxa de penetração de energia eólica no
mundo.

2015 A Cabeólica procedeu pela primeira vez à venda de
créditos de carbono (CERs).

2016 A

participação na Cabeólica pertencente à InfraCo
Africa Limited foi transferida à AFC EquityInvestments,
subsidiária a 100% detida pela AFC, que, assim,
consolida-se como investidor maioritário.

2017 As

participações na Cabeólica pertencentes à AFC
e à AFC Equity Investments são transferidas para a
Edison Energy Asset Company, uma holding detentora
de participações em empresas na área da produção
de eletricidade em África e detida em partes iguais
pela AFC e pela Aldwych Holdings Limited.
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1.4

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 assume um
compromisso forte com a ética, transparência e accountability, bem como em aplicar os mais altos padrões a nível
de Governo de Sociedade.
A estrutura e o funcionamento da empresa são regulados
pelo código das empresas comerciais, pelos estatutos e
pelo acordo de desenvolvimento e investimento assinado
entre os investidores. A gestão operacional da empresa e o
sistema de controlo interno em vigor são guiados pelo manual de procedimentos internos, que estabelece as boas
práticas para as principais áreas de atuação da empresa,
bem como pelo código de ética aplicável a todos os colaboradores.
(PYLUWXGHGRDFRUGRDVVLQDGRFRPRVÀQDQFLDGRUHVDHPpresa está ainda sujeita ao compliance com um conjunto
de regras rigorosas a nível de reporte de informação, mas
também a nível da sua própria estrutura e funcionamento.
3RUÀPHPVLQWRQLDFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVQRVHFWRUH
em particular a nível de PPPs e Project Finance, a empresa
possui respostas estratégicas à gestão de risco nomeadamente importantes instrumentos contratuais em vigor,
investidores institucionais transparentes e altamente experientes e uma atitude proativa por parte das estruturas de
JHVWmRHGHÀVFDOL]DomRQRVHQWLGRGHLGHQWLÀFDomRUHSRUte e mitigação dos principais riscos.

Investidores
EDISON ENERGY ASSET COMPANY
Edison Energy Asset Company, uma holding detentora de
participações em empresas na área da produção de eletricidade em África, com uma capacidade instalada total
de cerca de 1,8 GW e detida em partes iguais pela Africa
Finance Corporation (AFC) e pela Aldwych Holdings Limited.

ELECTRA

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

Financiadores
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO

%DQFR(XURSHXGH,QYHVWLPHQWR %(, ÀQDQFLDGRUGHORQJR
prazo do projeto.

BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO

%DQFR$IULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %$' ÀQDQFLDGRUGH
longo prazo do projeto.

Principais Parceiros
VESTAS

FINNFUND
VESTAS, fabricante das turbinas eólicas e prestador de serviço de manutenção das mesmas.
Finnish Fund for Industrial Cooperation (Finnfund), uma instiWXLomRGHÀQDQFLDPHQWRGHGHVHQYROYLPHQWRLQGXVWULDOFRP
sede na Finlândia e que possui como acionista principal o
Estado da Finlândia.

ELECTRA

ESTADO DE CABO VERDE
Electra, SARL, parceira comercial e operacional na gestão
dos parques eólicos.
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A 4 de dezembro de 2017, as participações na Cabeólica pertencentes à AFC e à AFC Equity Investments foram transferidas para a Edison Energy Asset Company, que assim se assume como investidor maioritário, detendo uma participação
de 57% na Cabeólica.

ESTRUTURA DO CAPITAL PRÓPRIO

56,8%
Edison Energy Asset Company

3,7%
Electra, SARL

37,2%
Finnish Fund for Industrial Cooperation

2,3%
Estado de Cabo Verde

2PRGHORGHJRYHUQRGHVRFLHGDGHDGRWDGRUHÁHWHRHPSHQKDPHQWRGDHPSUHVDHPDSOLFDUDVPHOKRUHVSUiWLFDVDQtYHO
de transparência e separação de funções entre a gestão e a supervisão das atividades da empresa. A gestão é assegurada por um Conselho de Administração composto por 7 membros não executivos, incluindo um comité de administração e
ÀQDQoDVFRPGRVPHPEURV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRVVXLDUHVSRQVDELOLGDGHÀQDOSHODHVWUDWpJLDIRUPXODomR
GHSROtWLFDVHWRPDGDGHGHFLVmRFRPDXWRULGDGHHVSHFtÀFDGHOHJDGDDXPDGPLQLVWUDGRUGHOHJDGRSDUDRSHUDo}HVFRUrentes da empresa, apoiado por uma equipa de gestão.
O Conselho de Administração reúne-se trimestralmente. Em 2017 foram realizadas reuniões em 30 de março, 30 de junho
29 de setembro e 24 de novembro.
$ÀVFDOL]DomRpDVVHJXUDGDSRUXPDDXGLWRULDH[WHUQDHXPDIXQomRGH)LVFDOÓQLFRDPEDVDWULEXtGDVjÀUPDLQWHUQDcional de auditoria PricewaterhouseCoopers, existindo ainda uma Assembleia Geral de Acionistas e uma Assembleia de
Investidores que asseguram o accountability perante os acionistas e investidores.

Parque eólico de São Vicente

| 12

Relatório e Contas Cabeólica 2017

ESTRUTURA ORGÂNICA

Assembleia
Geral

Conselho de
Administração

Fiscal Único
Atividades em regime de Outsourcing

Manager
of ESA

Assistente Adm.
e Financeiro

Consultoria
Jurídica

Rececionista

Santiago Site
Manager

Informática

Contabilidade

Technical
Manager

São Vicente
Site Manager

Marketing

Sal Site
Manager

Boa Vista Site
Manager

Manutenção

ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA
GERAL
Presidente da
Mesa
Miguel Ramos

FISCAL
ÚNICO
Membro Efetivo
PricewaterhouseCoopers
representada
por Carlos Maia

Secretário da
Mesa

Suplente

Ilídio Cruz

Armando Rodrigues
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O Conselho de Administração
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
KUDZAYI HOVE
Nomeação: AFC/Edison Energy Asset Company
Kudzayi Hove é a CEO da Amayi Foods Limited, uma empresa nigeriana de processamento de alimentos. Antes
de criar a Amayi, liderou o sector de investimentos na AFC, onde supervisionou o investimento da AFC na Cabeólica e outros projetos. Possui mais de 18 anos de experiência em banca e private equity e possui licenciatura da
Clark University e MBA da Wharton School, University of Pennsylvania.

ADMINISTRADORES
AYOTUNDE ANJORIN
Nomeação: AFC Equity/Edison
Energy Asset Company
Ayotunde Anjorin é o Administrador Financeiro da AFC, tendo anteriormente desempenhado funções de Vice-Presidente Sénior e
UHVSRQViYHOSHODViUHDVGHÀQDQoDVHRSHUDo}HV$QWHVGD$)&
trabalhou na Standard Chartered Nigéria onde desempenhou
funções a nível nacional e regional. É licenciado em contabilidaGHHpXPFRQWDELOLVWDDXGLWRUFHUWLÀFDGRFRPPDLVGHDQRV
GHH[SHULrQFLDQDiUHDÀQDQFHLUDDSyVDFHUWLÀFDomRDEUDQJHQGRUHSRUWHGHLQIRUPDomRÀQDQFHLUDFRQWURORLQWHUQRJHVWmRGH
risco, operações bancárias e reengenharia de processos.

ELUMA OBIBUAKU
Nomeação: AFC/Edison Energy
Asset Company
Eluma Obibuaku possui mais de 19 anos de
experiência em consultoria e investimento
no sector público e no privado. Atualmente,
é vice-presidente da AFC para área de eletricidade e é membro do Conselho de Administração de várias
HPSUHVDV SULYDGDV (OH WUDEDOKRX QR *HQHUDO $FFRXQWLQJ 2IÀFH GRV (VWDGRV 8QLGRV 3DFLÀF *DV DQG (OHFWULF &R QR ,)& H
mais recentemente, com um developer pioneiro de um projeto
de energia para estabelecer uma IPP. Eluma possui um MBA em
ÀQDQoDVSHOD:KDUWRQ6FKRROGD8QLYHUVLGDGHGH3HQVLOYkQLD

BOWALE ODUMADE
Nomeação: AFC/Edison Energy
Asset Company
Bowale Odumade trabalha no departamento
de investimentos da AFC. Como parte de seu
papel, a Bowale está ativamente envolvida
no desenvolvimento e execução de projetos
e transações em vários sectores. Antes da AFC, a Bowale trabaOKRX QD *( &DSLWDO VHUYLoRV ÀQDQFHLURV QR VHFWRU GD HQHUJLD 
H$FFHQWXUH$%RZDOHSRVVXL0%$HPÀQDQoDVHQHJyFLRVLQternacionais pela Kellogg School of Management, Universidade
Northwestern e uma licenciatura em sistemas de informação de
gestão da Universidade de Minnesota.

DANIEL LIVRAMENTO
Nomeação: Estado de Cabo Verde
Daniel Livramento é o Diretor de Gabinete
do Ministro de Economia e Emprego e já
exerceu funções como Diretor de Energias
Renováveis no Ministério de Desenvolvimento Rural, Presidente do Conselho de Administração da TACV e Presidente do Conselho de Administração da Radio e Televisão de Cabo Verde.
$ VXD H[SHULrQFLD SURÀVVLRQDO LQFOXL WDPEpP $GPLQLVWUDGRU
Executivo da Empa, Diretor Geral da SITA e Diretor Geral da
Sonacor.

ARI NIRONEN
Nomeação: Finnfund
Ari Nironen possui um mestrado em engeQKDULDHXP0%$HPÀQDQoDVFRPFHUFD
GHDQRVGHH[SHULHQFLDSURÀVVLRQDO
GRVTXDLVQRVHFWRUGHÀQDQFLDPHQWR1RV
últimos 10 anos, Ari tem vindo a trabalhar no desenvolvimento,
estruturação e gestão de investimentos diretos da Finnfund em
mercados emergentes.

ALEXANDRE MONTEIRO
Nomeação: Electra, SARL
Alexandre Monteiro possui uma licenciatura em engenharia mecânica e um MBA e a
sua vasta experiência inclui funções como
Presidente do IADE (agência de promoção
de investimentos), Administrador da SDTIBM (sociedade de desenvolvimento do turismo integrado da Boa Vista e Maio), Deputado da Nação, Secretário de Estado do Turismo, Indústria e
Comércio e Ministro do Comércio, Indústria e Energia.
Renunciou ao cargo em dezembro de 2017, devendo ser formalmente substituído em 2018.
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Helena Teppana, nomeada pela Finnfund, e Abraão Lopes, nomeado pelo Estado de Cabo Verde, foram substituídos em
março de 2017 por Ari Nironen e Daniel Livramento, respetivamente, nomeados por esses mesmos investidores.
Batchi Baldeh, Tariye Isoun e Taiwo Adeniji, nomeados pela AFC, foram substituídos em setembro de 2017 por Kudzayi
Hove, Bowale Odumade e Eluma Obibuaku, igualmente nomeados pela AFC. O antigo Presidente do Conselho de Administração, Batchi Baldeh, havia renunciado à função desde março de 2017.

$FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHÁHWHDSDUWLFLSDomRGRVLQYHVWLGRUHVQRFDSLWDOGDHPSUHVDJDUDQWLQGR
entretanto, em qualquer circunstância, um mínimo de participação de 1 membro do Estado de Cabo Verde e 1 membro
da Electra, SARL. A composição demonstra ainda cuidado com as melhores práticas de governo de sociedade, nomeadamente a nível de disponibilidade para as funções, rotação periódica e o facto de todos os membros serem executivos e
SURÀVVLRQDLVVpQLRUFRPYDVWDH[SHULrQFLDDQtYHOGHÀQDQoDVLQYHVWLPHQWRJHVWmRH[HFXWLYDHRXVHFWRUGDHOHWULFLGDGH

Parque eólico de Santiago
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1.4

Enquadramento Económico
Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI),
no ano de 2017 a economia global terá apresentado um
crescimento na ordem dos 3,7%, uma melhoria face aos
 UHJLVWDGRV HP  UHÁHWLQGR XP PHOKRU GHVHPpenho das economias mais avançadas, mas também das
emergentes e em desenvolvimento.
O maior dinamismo da Zona Euro estará relacionado em
grande medida com o fortalecimento da procura interna,
num contexto de criação de novos postos de trabalho, enTXDQWRTXHQRV(8$RGHVHPSHQKRWHUiUHÁHWLGRHVVHQcialmente, o aumento da produção industrial e do consumo privado.
A África Subsaariana terá apresentado modestos sinais de
recuperação, com um crescimento de cerca de 2,6%, de
acordo com dados do FMI. Entretanto, estruturalmente a
situação continua difícil, com o crescimento a ser heterogéneo e impulsionado nomeadamente pela melhoria na
envolvente externa, pela recuperação na produção de petróleo na Nigéria e pela melhoria das condições de seca
nas regiões do sul e do leste do continente.
No sector de energia em particular, destaca-se, sobretudo,
a tendência de alguma recuperação dos preços do barril do
petróleo nos mercados internacionais, com o barril de brent
a atingir os 64 dólares americanos em dezembro de 2017
DSyVDVTXHGDVVLJQLÀFDWLYDVUHJLVWDGDVSDUDPtQLPRVKLVtóricos nos anos recentes, mas sobretudo o aumento da
incerteza quanto à evolução do preço no futuro, por efeitos
tanto do lado da procura, como do lado da oferta.

A energia eólica em particular continua como uma das
apostas dominantes a nível dos novos investimentos em
capacidade instalada de eletricidade. Em concreto, a capacidade instalada de energia eólica, a nível global, aumentou 11% no ano de 2017, de 488 GW para os atuais 540
*:FRQÀUPDQGRDWHQGrQFLDGHFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHO
TXHVHYHPYHULÀFDQGRQDV~OWLPDVGpFDGDVFRPGHVtaque para os crescimentos na China, mas também nos
EUA, Alemanha, Reino Unido e Índia. A nível do continente
africano em particular, destaca-se novamente a África do
Sul com 621 MW instalados em 2017.

CAPACIDADE INSTALADA DE ENERGIA EÓLICA
(MW) ÁFRICA & MÉDIO ORIENTE
Final 2016

Novos 2017

Final 2017

1 473

621

2 094

Egipto

810

0

810

Marrocos

787

0

787

Etiópia

324

0

324

Tunísia

245

0

245

Jordânia

119

0

119

26

0

26

África do Sul

Cabo Verde
Outros
Total

133

0

133

3 917

621

4 538

Fonte: Global Wind Energy Council

CAPACIDADE INSTALADA ACUMULADA GLOBAL 1997-2017 (GW)
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Tendo em conta o contexto externo mais favorável, em
Cabo Verde a economia demonstrou igualmente sinais de
retoma, com fontes como o Banco de Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística e o FMI a estimarem, em média, que o crescimento do PIB ter-se-á situado em cerca de
HTXHWHUiVLGRUHJLVWDGRXPDLQÁDomRGHFHUFDGH
0,8%. Não obstante os efeitos da seca e consequente mau
ano agrícola, registou-se um crescimento um pouco mais
acelerado face aos anos mais recentes, relacionado, em
ERD SDUWH FRP R FUHVFLPHQWR GRV ÁX[RV GH WXULVPR 'R
lado da procura destaca-se a dinâmica do consumo e do
investimento privado.

PRINCIPAIS INDICADORES (%)
4
3
2
1
0

Segundo dados do INE, o sector do turismo em particular
terá apresentado um crescimento do número de hóspedes
de cerca de 11%.
Com a economia num ciclo de retoma e com importantes
investimentos a nível do turismo, o consumo de energia
elétrica no país apresenta uma tendência de aceleração
face aos níveis de crescimento modesto dos últimos anos.
2VHFWRUHQHUJpWLFRHP&DER9HUGHIRLLQÁXHQFLDGRSHORDXPHQWRGRSUHoRGRVFRPEXVWtYHLVTXHUHÁHWHDWHQGrQFLD
de recuperação dos preços de petróleo no mercado interQDFLRQDOGHVGHÀQDLVGH$VWDULIDVGHHOHWULFLGDGHDR
FRQVXPLGRUÀQDOUHJLVWDUDPDSHQDVXPOLJHLURDXPHQWR

-1
-2
2013

2014

2015

&UHVFLPHQWR5HDOGR3,%

2016

2017

,QÁDomR

Fonte: FMI - Fundo Monetário Internacional, BCV - Banco de Cabo Verde
e INE - Instituto Nacional de Estatística

EVOLUÇÃO PREÇO ENERGIA 2012-2017
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FO 180

FO 380

Diesel
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Fonte: ARE – Agência de Regulação Económica, ICE – Intercontinental Exchange (Brent oil price)

A Cabeólica foi em 2017 responsável pela produção de cerca de 17% da eletricidade consumida no país, mantendo Cabo
Verde como uma referência internacional e o líder na região da África ocidental a nível de taxa de penetração de energia
eólica.

| 17

Relatório e Contas Cabeólica 2017

1.5

Desempenho da Cabeólica em 2017
Infraestruturas
Em 2017, completou-se 6 anos de operação contínua dos
quatro parques eólicos da Cabeólica, com uma potência
total instalada de 25,5MW, compostos por 30 turbinas
eólicas, Modelo V52-850kW da Vestas, com a seguinte
distribuição de turbinas eólicas e de capacidades: 11 em
Santiago (9,35MW); 7 em São Vicente (5,95MW); 9 no Sal
(7,65MW) e 3 na Boa Vista (2,55MW).
Em janeiro de 2017, a Cabeólica aprovou o plano de manutenções preventivas e de inspeções. As atividades previstas no plano e as ações corretivas foram desenvolvidas,
garantindo uma disponibilidade, com valor médio dos 4
parques eólicos, superior a 99%.
Ainda em janeiro de 2017, a Vestas concluiu a instalação
e a colocação em funcionamento do mastro meteorológico
de Boa Vista. Em Santiago, devido a vários imprevistos no
processo de fabricação, a instalação apenas será concluída no primeiro trimestre de 2018.
Em junho de 2017, a Cabeólica investiu num sistema de
monitoramento de energia dos quatro parques eólicos através de uma única ferramenta capaz de monitorar, analisar,
planear e controlar sistemas de produção de energia eólica, desenvolvida por uma empresa internacional com um
vasto portefólio. A Cabeólica, com este investimento, tem
como principal objetivo melhorar a análise e o desempenho dos quatro parques eólicos, através de uma solução
inovadora na operação, na monitorização e no controle.
7HQGRVLGRLGHQWLÀFDGDDQHFHVVLGDGHGHPHOKRUDUDVFRQdições de armazenamento de materiais decorrentes das
manutenções das turbinas eólicas e, também, permitir
aumentar a segurança nas subestações, foram construídos 4 (quatro) espaços denominados de “Ecopoints”, que
não se encontravam previstos no projeto inicial dos parques eólicos. Foram ainda realizados todos os trabalhos
de manutenção das subestações de responsabilidade da
Cabeólica.
'D FRQVXOWRULD WpFQLFD LPSOHPHQWDGD HP  LGHQWLÀcou-se a necessidade de melhoria no processo de reporte
da Vestas. Tratando-se de uma necessidade a nível global,
em 2017, a Vestas iniciou a implementação de um portal
que permite melhorar a qualidade e o acesso aos relatórios
de serviços, contribuindo para aperfeiçoar as análises desenvolvidas pela equipa técnica da Cabeólica.
Entretanto, pela necessidade de uma melhoria contínua no
processo de operação e despacho dos quatro parques, em
2017 a Cabeólica investiu num conjunto de melhorias no
sistema de monitoramento e controle “Vestas Online Business” e realizou-se sessões de formação aos operadores
e chefes de turnos da Electra, SARL e da AEB – Água e
Energia da Boa Vista, S.A.

Em virtude da extensão do contrato de Prestação de Serviços com a Vestas, em 2017, iniciou-se o processo de aquisição de 30 equipamentos CMS – Condition Monitoring
6\VWHP(VWHVHTXLSDPHQWRVWrPDÀQDOLGDGHGHPRQLWRUDU
as vibrações e prever falhas nos principais componentes
das turbinas eólicas. O processo de aquisição destes equipamentos encontra-se em curso e a instalação dos CMS
está prevista para o primeiro semestre de 2018.
A Cabeólica forneceu à Electra, SARL e à AEB, S.A, relatórios de eventos registados e relatórios mensais de qualidade da energia injetada na rede pelos quatro parques
eólicos.
Em 2017, deu-se continuidade ao desenvolvimento do projeto de centro de despachos de eletricidade de Santiago,
de S. Vicente e do Sal, no qual a Cabeólica e a Vestas tiveram um papel preponderante, sobretudo na integração
dos parques eólicos da Cabeólica nesse sistema. Os testes
desta integração serão concluídos no primeiro trimestre de
2018.

Desempenho Operacional
EVOLUÇÃO

ENERGIA PRODUZIDA (MWh)

80 878

77 153

75 426

75 291

2014

2015

2016

2017

75 197
61 643

2012

2013

RESULTADOS GERAIS
Em 2017 a energia produzida foi de 75,3 GWh, aproximadamente, distribuída da seguinte forma pelos quatros
parques eólicos: Santiago – 42%; São Vicente - 26%; Sal
- 22%; e Boa Vista - 11%. No global não houve evolução em
relação ao ano anterior e isto deveu-se, essencialmente, às
restrições técnicas impostas pelo Off-taker na produção da
energia eólica. No entanto registou-se um crescimento a
nível do consumo e uma diminuição da energia disponível,
nomeadamente em abril e novembro.
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ENERGIA PRODUZIDA 2017 (MWh)

Santiago

S. Vicente

Sal

Boa Vista

Em 2017, estima-se que a taxa anual média de penetração
dos quatro parques eólicos em relação à produção total gerada no país tenha sido de cerca de 17% (Santiago - 13%,
S. Vicente - 25%, Sal - 27% e Boa Vista - 21%). Entretanto,
a disponibilidade média anual assegurada pela Vestas foi
de 99,11%.

A energia disponível nos quatro parques eólicos registou
uma redução de 5% em relação ao ano anterior, observando-se uma redução de 2,5% em Santiago e 4,1% no Sal e
aumento de 6,4% em S. Vicente e 1% na Boa Vista, respetivamente. Ainda persistem restrições técnicas impostas
pelo Off-taker na produção dos quatro parques eólicos,
mas as redes absorveram 75% da energia total disponível no ano, apresentando-se Santiago com 98%, S. Vicente
com 70%, Sal com 54% e Boa Vista com 79%.
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14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

Jan

Fev

Energia Disponivel

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Energia Produzida

Parque eólico do Sal

| 19

Relatório e Contas Cabeólica 2017

Desempenho Comercial

VENDAS ANUAIS DE ELETRICIDADE
(EM MILHARES DE ESCUDOS)

A Cabeólica possui um contrato de compra e venda de
energia (PPA – Power Purchase Agreement) com o Offtaker, 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.

1.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00

O ano de 2017 representa o sexto ano contínuo de ativiGDGHGRVSDUTXHVHyOLFRVHFRQWLQXDDUHÁHWLUXPDIDVHGH
estabilidade da atividade operacional e comercial, tendo
em conta as melhorias já conseguidas nos primeiros anos,
mas também as restrições técnicas por parte do Off-taker
que ainda persistem, apesar de estimativas apontarem
para algum crescimento no consumo. Efetivamente, em
2017 as vendas de eletricidade apresentaram apenas um
ligeiro aumento de cerca de 0,4% face ao ano anterior.
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A nível de evolução das vendas por parque, nota-se, por
um lado, ligeiras reduções nos parques eólicos do Sal e de
Santiago, por outro lado, relativas melhorias nos parques
de São Vicente e da Boa Vista.

VENDAS DE ELETRICIDADE POR PARQUE
(EM MILHARES DE ESCUDOS)

$SHVDU GD VROLGH] ÀQDQFHLUD JOREDO GR Off-taker, Electra,
SARL, continuar a merecer atenção, o mesmo registou,
GHVGHÀQDLVGHPHOKRULDVDQtYHOGHWHVRXUDULDWHQdo a dívida vencida sido mantida em níveis suportáveis.

500.000,00

O preço médio de venda efetivo manteve-se sensivelmente
DRPHVPRQtYHOGRDQRDQWHULRUFRQÀUPDQGRDSUHYLVLELOLdade associada à Cabeólica e contrariando a volatilidade
associada aos preços dos meios de produção convencional
com base em combustíveis fósseis.
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No âmbito do ERPA - contrato de compra e venda de Créditos de Carbono (CERs) foram vendidos em 2016 e 2017
os CERs gerados nos exercícios de 2015 e 2016, respetivamente.

RESULTADOS

VENDAS DE CERS (EM MILHARES DE ESCUDOS)
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7HQGRHPFRQWDDHVSHFLÀFLGDGHGHVWDLQG~VWULD$PRUWL]Dções e Gastos Financeiros, voltaram a representar um total
próximo de 80% do total dos gastos da empresa.
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GASTOS TOTAIS
Desempenho Financeiro
Encontrando-se em fase de operação plena, a Cabeólica
apresenta no exercício de 2017 resultados operacionais
positivos, similares a 2016, uma vez que o volume de vendas de eletricidade e de créditos de carbono, assim como
grande parte dos gastos operacionais, mantiveram-se basicamente ao mesmo nível face ao ano anterior. O aumento
GRVUHVXOWDGRVOtTXLGRVUHÁHWHHVVHQFLDOPHQWHDGLPLQXLomRGRVJDVWRVÀQDQFHLURVUHODFLRQDGDFRPDDPRUWL]DomR
esperada dos empréstimos.

34%
Amortizações
e Depreciações

43%
Gastos
Financeiros

23%
Gastos com Operação,
Manutenção e outros

1mRWHQGRVLGRUHJLVWDGRVLQYHVWLPHQWRVVLJQLÀFDWLYRVQRmeadamente a nível da expansão dos parques, a empresa
voltou a registar em 2017 uma diminuição do total do balanço.
O Ativo não corrente compreende, essencialmente, os 4
parques eólicos e respetivas linhas de transmissão e os
gastos de desenvolvimento do projeto.
O Passivo da empresa é constituído essencialmente pelo
UHPDQHVFHQWH GRV ÀQDQFLDPHQWRV REWLGRV GRV LQYHVWLGRUHV H GRV ÀQDQFLDGRUHV $SHVDU GR 3DVVLYR VHU DLQGD UHlativamente elevado face ao Capital Próprio, este cenário
tem vindo a melhorar de forma sustentada com o reforço
anual das reservas e apenas 16% do Passivo corresponde
a responsabilidades de curto prazo.
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Gestão de Recursos Humanos
A gestão do capital humano na Cabeólica, durante todo o
seu percurso, visou sempre garantir as competências necessárias ao cumprimento da sua missão e o desenvolvimento e a valorização das pessoas. Ao longo dos 6 anos de
atividade, o número de colaboradores da Cabeólica manteve-se em 10, um número ideal de quadros estabelecido
no seu Plano de Recursos Humanos. Em média a equipa
tem sido constituída por 30% de colaboradores do sexo
feminino e 70% do sexo masculino. O Manual de Procedimentos Internos a nível de Recursos Humanos, e o Manual
de Avaliação de Desempenho da Cabeólica, ferramentas
para a gestão de recursos humanos, têm permitido um
DOWRSDGUmRGHSURÀVVLRQDOLVPRQD(PSUHVDSURPRYHQGR
GHVHPSHQKRVFDGDYH]PDLVHÀFLHQWHVFRPRWDPEpPHOHvados níveis de motivação, satisfação e responsabilidade
dos colaboradores.

DISTRIBUIÇÃO DE GÉNERO NOS POSTOS DE
TRABALHO DIRETOS

30%
2VÁX[RVGHFDL[DUHÁHWHPLJXDOPHQWHDIDVHGHHVWDELOLdade da atividade, demonstrando a capacidade de honrar
as responsabilidades e de atribuir o retorno aceitável aos
seus investidores.

Mulher

Os principais rácios para 2017 e 2016 encontram-se resuPLGRVQDWDEHODDEDL[RUHÁHWLQGRDSHUIRUPDQFHÀQDQFHLra positiva da Cabeólica.

70%
PRINCIPAIS RÁCIOS

Homem

Ao longo dos anos a Cabeólica tem vindo a gerar oportunidades diretas e indiretas de emprego através das suas atividades, com 100% do emprego direto e cerca de 90% do
emprego indireto, atualmente assegurados por nacionais.
A Cabeólica contribui para a criação de 40 postos de trabalho indiretos através dos vários contratos de prestação
de serviços celebrados com empresas, na maioria locais,
para serviços de suporte à atividade principal da empresa.

O histórico já existente de performance positiva nos 6 anos
de atividade comercial e operacional, indiciam que estão
asseguradas as condições para que a Cabeólica desenvolva, de forma sustentável, a sua atividade nos próximos
anos.

Alguns dos prestadores de serviço chave para a Empresa
HPSUHJDPHWUHLQDPFRODERUDGRUHVHVSHFLÀFDPHQWHSDUD
cumprirem com as obrigações contratuais com a Cabeólica. Entre eles destacamos a Vestas que 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.
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FORMAÇÃO
A concretização do plano de formação ao longo da existência da empresa, tem garantido o objetivo da empresa
de continuamente acrescentar conhecimento aos colaboradores, bem como aumentar as competências, tendo em
FRQWDDVQHFHVVLGDGHVHVSHFtÀFDVGDVVXDVDWLYLGDGHVH
as melhores práticas de mercado.
1RkPELWRGDIRUPDomRSURÀVVLRQDOGXUDQWHRVDQRVD
HTXLSD EHQHÀFLRX GH PDLV GH  KRUDV GH IRUPDomR
incluindo 621 horas na área de saúde e segurança, espeFLÀFDPHQWH RULHQWDGDV SDUD PHPEURV GD HTXLSD WpFQLFD
que lidam frequentemente com equipamentos elétricos e
H[HFXWDPWUDEDOKRVHPDOWXUDPDVWDPEpPQDViUHDVÀnanceira e administrativa.

Adicionalmente 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. Todos os colaboradores da empresa também são cobertos com seguros facultativos complementares.
Durante os 6 anos de atividade da empresa não se registou qualquer acidente de trabalho, essencialmente, devido
à implementação de políticas e procedimentos de seguranoDHÀFD]HV$HPSUHVDFRPSURPHWHVHDHQYLGDUWRGRVRV
esforços possíveis para manter esse registo.

HORAS DE FORMAÇÃO
350
300
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0
2016

2017

SAÚDE E SEGURANÇA
A saúde e segurança dos colaboradores e de outras pessoas que visitam os parques eólicos são aspetos cruciais
para a Empresa e guiam as práticas nas nossas operações
diárias. Estão integradas nas melhores práticas as seguintes:
O desenvolvimento de mecanismos e procedimentos internos
para a garantia do cumprimento dos requisitos de segurança;
As ações de formação contínua em módulos de saúde e segurança, tais como formação em primeiros socorros, suporte
básico de vida e combate a incêndios nos standards da Global Wind Association;
A disponibilização de equipamentos adequados para a proteção individual, adequados para cada atividade;
$ ÀVFDOL]DomR H FRRUGHQDomR GH VHJXUDQoD HP REUD TXH
cumulativamente garante a boa utilização dos equipamentos
de proteção individual e coletiva;
A presença de equipamentos de primeiros socorros e equipamentos de combate a incêndio em todos os parques eólicos,
bem como aparelhos adequados para o uso dos equipamentos com carga elétrica.

Parque eólico da Boa Vista
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Responsabilidade Ambiental e Social
Devido aos valores corporativos da empresa, bem como os
dos seus stakeholders, a empresa vem desenvolvendo e
apoiando vários programas e projetos ambientais e sociais
reportados anualmente nos relatórios de monitoramento
ambiental e de sustentabilidade.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A Cabeólica orgulha-se em ser a empresa cabo-verdiana
líder na produção de energias renováveis na matriz energética do país, 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
A produção de energia eólica pela Cabeólica até 31 de dezembro de 2017 permitiu uma redução de cerca de 310
000 toneladas de CO2, fazendo da empresa a entidade
com maior impacto na redução de gases de efeito estufa
no país, uma conquista importante na luta global contra as
mudanças climáticas.

REDUÇÃO NA EMISSÃO DE CO2 (tCO2e)

estratégias de conservação, e revelou os primeiros ninhos
GH JXLQFKRV QDV SODWDIRUPDV DUWLÀFLDLV LQVWDODGDV HP DQRV
anteriores numa tentativa de reduzir a predação pelos gatos
selvagens e pelos humanos.
Monitoramento do réptil Tarentola substituta, endémico à ilha
GH6mR9LFHQWHLQFOXLQGRÀQDQFLDPHQWRGHGLYHUVRVHVWXGRV
que possibilitoua elevação desta osga da categoria subespéFLHFRPGDGRVLQVXÀFLHQWHVSDUDHVSpFLHHPEDL[RULVFRQD
OLVWDYHUPHOKDGD,8&1(PDHPSUHVDÀQDQFLRXPDLV
um estudo comportamental para determinar o papel dos fatores ecológicos e sociais na seleção de refúgio das osgas.
O estudo produziu dados para publicação, que nesse caso
seria a quarta iniciativa da Empresa a resultar na publicação
GHXPDUWLJRVREUHDHVSpFLHQXPDUHYLVWDFLHQWtÀFDLQWHUQDcional.

Educação ambiental
Desde 2013 que a empresa executa 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.
Entre o ano de 2012 e de 2017, foram realizadas 89 palestras na Boa Vista, no âmbito deste programa, com cerca de
500 alunos a assistirem durante o ano de 2017.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Empresa tem vindo a dar continuidade ao programa Nós
Somos Energia, que criou em 2014 com o apoio do Ministério de Educação e da Direção Nacional de Energia, e que
YLVDSURPRYHUDVIRQWHVGHHQHUJLDVOLPSDVHDHÀFLrQFLD
energética junto às crianças em idade escolar entre 9 e
10 anos, no 4º ano de escolaridade. Em 2017, o programa
abrangeu 735 alunos na ilha do Sal e 223 alunos na ilha
da Boa Vista, trazendo o total dos participantes no programa, desde o seu início para 3.090 alunos, em 45 escolas
espalhadas por varias ilhas do País.
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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. Ao longo da sua existência a empresa tem
promovido importantes iniciativas de conservação de biodiversidade incluindo:

Para além disso, a empresa também tem patrocinado vários programas e projetos importantes incluindo um projeto
no interior de Santiago para a regulação de cheias, amenização microclimática e promoção de segurança alimentar,
uma iniciativa desportiva com fortes componentes sociais,
e eventos importantes que promovem a sensibilização das
comunidades referentes aos impactos que os comportamentos positivos face ao ambiente têm atualmente e nas
gerações futuras. O apoio da empresa às iniciativas voltadas para a consciencialização a nível ambiental alinha-se
com os valores ambientais e a empresa está empenhada
em continuar com esse apoio nos anos vindouros.

Estudos sobre o comportamento de várias espécies de aves,
como a Haliaetus pandion e Aethereus phaethon, entre ouWUDV D ÀP GH REWHU GDGRV LPSRUWDQWHV VREUH R VWDWXV GD
saúde e diversidade da avifauna no país para a comunidade
nacional e internacional. Para além de dados enriquecedores, o monitoramento executado em 2017 produziu novas informações referentes a predação de ovos e crias, úteis para
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1.6

Perspetivas
Eventos Subsequentes
Não se tem conhecimento de nenhum evento subsequente de relevância para as Demonstrações Financeiras que
tenha ocorrido desde 31 de dezembro de 2017 até à data
deste relatório.

pela Cabeólica neste mercado e (iv) a ambição e a capaFLGDGHWpFQLFDHÀQDQFHLUDGRJUXSRHPTXHD&DEHyOLFD
agora se insere, é igualmente um objetivo importante continuar atento às oportunidades de expansão da atividade,
sujeitas, naturalmente, a uma análise profunda e prudente
de cada projeto em concreto.

Perspetivas na atividade

Agradecimentos

Após todos esses anos de operação, o balanço é fortemente positivo e os objetivos prioritários continuam obrigatoriamente relacionados com a gestão e a monitorização
HÀFLHQWHGDRSHUDomRHPDQXWHQomRGRVSDUTXHVHyOLFRV
numa perspetiva de maximizar o aproveitamento da energia eólica disponível e de assegurar a elevada qualidade
dos parâmetros da energia produzida.

$RVQRVVRVÀQDQFLDGRUHV%(,²%DQFR(XURSHXGH,QYHVWLmentos e BAD – Banco Africano de Desenvolvimento e às
GHPDLV LQVWLWXLo}HV ÀQDQFHLUDV GD EDQFD H GRV VHJXURV
endereçamos o nosso reconhecimento pela excelência do
relacionamento e os nossos agradecimentos pelo apoio e
colaboração prestados.

Entretanto, considerando (i) a evolução positiva do consumo de eletricidade registada nos últimos anos e as perspetivas de crescimento para os próximos anos, em virtude do
crescimento da população, crescimento económico e importantes investimentos esperados na área do turismo (ii)
os ambiciosos planos do Governo de Cabo Verde na área
de energias renováveis, (iii) a experiência já acumulada

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.

Parque eólico de Santiago
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1.7

Proposta de Aplicação de Resultados
Tendo sido apurado um resultado líquido positivo de 177.868.722 escudos e tendo em conta que as reservas legais da
HPSUHVDVHHQFRQWUDPDFLPDGRPtQLPRUHTXHULGRRERPGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHÀQDQFHLURPDVWDPEpPDQHFHVVLdade de continuar a capitalizar a empresa, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral, a seguinte aplicação
dos resultados líquidos referentes ao exercício de 2017:
Transferência de 61% para Outras Reservas – 109.119.851 escudos
Transferência de 39% para Dividendos – 68.748.871 escudos
Praia, 27 de março de 2018

O Conselho de Administração

Kudzayi Hove,
Presidente do Conselho de Administração

Bowale Odumade, Administradora

Ayotunde Anjorin, Administrador

Eluma Obibuaku, Administrador

Ari Nironen, Administrador

Alexandre Monteiro, Administrador

Daniel Livramento, Administrador

(renunciou em dezembro de 2017)
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3. Relatórios do Auditor
e do Fiscal Único
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3.1

Relatório do Auditor Independente







5HODWyULRGR$XGLWRU,QGHSHQGHQWH







2SLQLmR

$XGLWiPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQH[DVGD&DEHyOLFD6$ D(PSUHVD TXHFRPSUHHQGHPR
EDODQoRHPGHGH]HPEURGHDGHPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRVSRUQDWXUH]DVDGHPRQVWUDomR
GDVDOWHUDo}HVQRFDSLWDOSUySULRHDGHPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DUHODWLYDVDRDQRILQGRQDTXHOD
GDWDHDVQRWDVDQH[DVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVTXHLQFOXHPXPUHVXPRGDVSROtWLFDV
FRQWDELOtVWLFDVVLJQLILFDWLYDV

(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQH[DVDSUHVHQWDPGHIRUPDYHUGDGHLUDHDSURSULDGD
HPWRGRVRVDVSHWRVPDWHULDLVDSRVLomRILQDQFHLUDGD&DEHyOLFD6$HPGHGH]HPEURGHHR
VHXGHVHPSHQKRILQDQFHLURHIOX[RVGHFDL[DUHODWLYRVDRDQRILQGRQDTXHODGDWDGHDFRUGRFRPDV
1RUPDVGH&RQWDELOLGDGHH5HODWR)LQDQFHLURDGRWDGDVHP&DER9HUGHDWUDYpVGR6LVWHPDGH
1RUPDOL]DomR&RQWDELOtVWLFDHGH5HODWR)LQDQFHLUR

%DVHVSDUDDRSLQLmR

$QRVVDDXGLWRULDIRLHIHWXDGDGHDFRUGRFRPDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH$XGLWRULD ,6$V $VQRVVDV
UHVSRQVDELOLGDGHVQRVWHUPRVGHVVDVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHFomR³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRU
SHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´

(VWDPRVFRQYLFWRVGHTXHDSURYDGHDXGLWRULDTXHREWLYHPRVpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUD
SURSRUFLRQDUXPDEDVHSDUDDQRVVDRSLQLmR

6RPRVLQGHSHQGHQWHVGD(PSUHVDGHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVGRFyGLJRGHpWLFDGR,QWHUQDWLRQDO
(WKLFV6WDQGDUGV%RDUGIRU$FFRXQWDQWV ,(6%$ HFRPRVUHTXLVLWRVpWLFRVQRVWHUPRVGRFyGLJRGH
pWLFDGD2UGHP3URILVVLRQDOGH$XGLWRUHVH&RQWDELOLVWDV&HUWLILFDGRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDGH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHP&DER9HUGHHFXPSULPRVDVUHVWDQWHVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDV
SUHYLVWDVQHVWHVUHTXLVLWRVHQRFyGLJRGHpWLFDGR,(6%$

2XWUDLQIRUPDomR±UHODWyULRGHJHVWmR

2yUJmRGHJHVWmRpUHVSRQViYHOSHODSUHSDUDomRGRUHODWyULRGHJHVWmR$RXWUDLQIRUPDomR
FRPSUHHQGHRUHODWyULRGHJHVWmRPDVQmRLQFOXLDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU
VREUHDVPHVPDV

$QRVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVQmRFREUHDLQIRUPDomRFRQVWDQWHGRUHODWyULRGH
JHVWmRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUJDUDQWLDGHILDELOLGDGHVREUHHVVDRXWUDLQIRUPDomR




3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV $VVRFLDGRV6RFLHGDGHGH5HYLVRUHV2ILFLDLVGH&RQWDV/GD±VXFXUVDOHP&DER9HUGH
(GLItFLR%$,&HQWHU3LVR'LUHLWR$YHQLGDGH&LGDGHGH/LVERD&LGDGHGD3UDLD5HS~EOLFDGH&DER9HUGH
7HO)D[ZZZSZFFRPFY
0DWULFXODGDQD&RQVHUYDWyULDGRV5HJLVWRV3UHGLDLV&RPHUFLDLVH$XWRPyYHOGH&DER9HUGHVRERQ1,)

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades
que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069 - 316 Lisboa, Portugal
Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 20161485
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1RkPELWRGDDXGLWRULDVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpID]HUXPD
OHLWXUDGRUHODWyULRGHJHVWmRHHPFRQVHTXrQFLDFRQVLGHUDUVHDLQIRUPDomRFRQVWDQWHGRUHODWyULRGH
JHVWmRpPDWHULDOPHQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPRFRQKHFLPHQWRTXH
REWLYHPRVGXUDQWHDDXGLWRULDRXVHDSDUHQWDHVWDUPDWHULDOPHQWHGLVWRUFLGD6HFRPEDVHQR
WUDEDOKRHIHWXDGRFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHXPDGLVWRUomRPDWHULDOQHVWDRXWUDLQIRUPDomRH[LJHVHTXH
UHODWHPRVVREUHHVVHIDFWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHVGRyUJmRGHJHVWmRHGRVHQFDUUHJDGRVGDJRYHUQDomRSHODV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2yUJmRGHJHVWmRpUHVSRQViYHOSHODSUHSDUDomRHDSUHVHQWDomRDSURSULDGDVGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDV1RUPDVGH&RQWDELOLGDGHH5HODWR)LQDQFHLURDGRWDGDVHP&DER9HUGH
DWUDYpVGR6LVWHPDGH1RUPDOL]DomR&RQWDELOtVWLFDHGH5HODWR)LQDQFHLURHSHORFRQWURORLQWHUQRTXH
GHWHUPLQHVHUQHFHVViULRSDUDSHUPLWLUDSUHSDUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLVHQWDVGHGLVWRUomR
PDWHULDOGHYLGRDIUDXGHRXHUUR

4XDQGRSUHSDUDGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRyUJmRGHJHVWmRpUHVSRQViYHOSRUDYDOLDUDFDSDFLGDGH
GD(PSUHVDSDUDVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGHGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHODVPDWpULDVUHODWLYDVj
FRQWLQXLGDGHHXVDQGRRSUHVVXSRVWRGDFRQWLQXLGDGHDPHQRVTXHRyUJmRGHJHVWmRWHQKDDLQWHQomR
GHOLTXLGDUD(PSUHVDRXFHVVDUDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDVHQmRID]rOR

2VHQFDUUHJDGRVGDJRYHUQDomRVmRUHVSRQViYHLVSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHUHODWRILQDQFHLURGD
(PSUHVD

5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$QRVVDUHVSRQVDELOLGDGHFRQVLVWHHPREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOVREUHVHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPRXPWRGRHVWmRLVHQWDVGHGLVWRUo}HVPDWHULDLVGHYLGRDIUDXGHRXHUURHHPLWLUXPUHODWyULRRQGH
FRQVWHDQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPQtYHOHOHYDGRGHVHJXUDQoDPDVQmRpXPDJDUDQWLD
GHTXHXPDDXGLWRULDH[HFXWDGDGHDFRUGRFRPDV,6$VGHWHWDUiVHPSUHXPDGLVWRUomRPDWHULDO
TXDQGRH[LVWD$VGLVWRUo}HVSRGHPWHURULJHPHPIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVPDWHULDLVVH
LVRODGDVRXFRQMXQWDPHQWHVHSRVVDUD]RDYHOPHQWHHVSHUDUTXHLQIOXHQFLHPGHFLV}HVHFRQyPLFDVGRV
XWLOL]DGRUHVWRPDGDVFRPEDVHQHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

&RPRSDUWHGHXPDDXGLWRULDGHDFRUGRFRPDV,6$VID]HPRVMXOJDPHQWRVSURILVVLRQDLVHPDQWHPRV
FHWLFLVPRSURILVVLRQDOGXUDQWHDDXGLWRULDHWDPEpP

D
LGHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRPDWHULDOGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GHYLGRDIUDXGHRXDHUURFRQFHEHPRVHH[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDTXHUHVSRQGDPD
HVVHVULVFRVHREWHPRVSURYDGHDXGLWRULDTXHVHMDVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDSURSRUFLRQDUXPDEDVH
SDUDDQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHWDUXPDGLVWRUomRPDWHULDOGHYLGRDIUDXGHpPDLRUGRTXHR
ULVFRGHQmRGHWHWDUXPDGLVWRUomRPDWHULDOGHYLGRDHUURGDGRTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHUFRQOXLR
IDOVLILFDomRRPLVV}HVLQWHQFLRQDLVIDOVDVGHFODUDo}HVRXVREUHSRVLomRDRFRQWURORLQWHUQR

E
REWHPRVXPDFRPSUHHQVmRGRFRQWURORLQWHUQRUHOHYDQWHSDUDDDXGLWRULDFRPRREMHWLYRGH
FRQFHEHUSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDTXHVHMDPDSURSULDGRVQDVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRSDUD
H[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRFRQWURORLQWHUQRGD(PSUHVD

5HODWyULRGR$XGLWRU,QGHSHQGHQWH
GHGH]HPEURGH
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F
DYDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWDELOtVWLFDVXVDGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWDELOtVWLFDVHUHVSHWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHORyUJmRGHJHVWmR

G
FRQFOXtPRVVREUHRXVRDSURSULDGRSHORyUJmRGHJHVWmRGRSUHVVXSRVWRGDFRQWLQXLGDGHH
FRPEDVHQDSURYDGHDXGLWRULDREWLGDVHH[LVWHTXDOTXHULQFHUWH]DPDWHULDOUHODFLRQDGDFRP
DFRQWHFLPHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPVXVFLWDUG~YLGDVVLJQLILFDWLYDVVREUHDFDSDFLGDGHGD
(PSUHVDSDUDGDUFRQWLQXLGDGHjVVXDVDWLYLGDGHV6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHXPDLQFHUWH]DPDWHULDO
GHYHPRVFKDPDUDDWHQomRQRQRVVRUHODWyULRSDUDDVGLYXOJDo}HVUHODFLRQDGDVLQFOXtGDVQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXFDVRHVVDVGLYXOJDo}HVQmRVHMDPDGHTXDGDVPRGLILFDUDQRVVDRSLQLmR
$VQRVVDVFRQFOXV}HVVmREDVHDGDVQDSURYDGHDXGLWRULDREWLGDDWpjGDWDGRQRVVRUHODWyULR3RUpP
DFRQWHFLPHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUDTXHD(PSUHVDGHVFRQWLQXHDVVXDVDWLYLGDGHV

H
DYDOLDPRVDDSUHVHQWDomRHVWUXWXUDHFRQWH~GRJOREDOGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQFOXLQGRDVGLYXOJDo}HVHVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVWUDQVDo}HVH
DFRQWHFLPHQWRVVXEMDFHQWHVGHIRUPDDDWLQJLUXPDDSUHVHQWDomRDSURSULDGD

&RPXQLFDPRVFRPRVHQFDUUHJDGRVGDJRYHUQDomRHQWUHRXWURVDVVXQWRVRkPELWRHRFDOHQGiULR
SODQHDGRGDDXGLWRULDHDVPDWpULDVUHOHYDQWHVGHDXGLWRULDLQFOXLQGRTXDOTXHUGHILFLrQFLD
VLJQLILFDWLYDGHFRQWURORLQWHUQRLGHQWLILFDGDSRUQyVGXUDQWHDDXGLWRULD

GHIHYHUHLURGH

3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV $VVRFLDGRV
6RFLHGDGHGH5HYLVRUHV2ILFLDLVGH&RQWDV/GD
UHSUHVHQWDGDSRU



&DUORV0DQXHO6LP6LP0DLD52&
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3.2

Relatório e Parecer do Fiscal Único












5HODWyULRH3DUHFHUGR)LVFDOÒQLFR



6HQKRUHV$FLRQLVWDV

1RVWHUPRVGDOHLHGRPDQGDWRTXHQRVFRQIHULUDPDSUHVHQWDPRVRUHODWyULRVREUHDDWLYLGDGH
ILVFDOL]DGRUDGHVHQYROYLGDHGDPRVSDUHFHUVREUHR5HODWyULRGHJHVWmRHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DSUHVHQWDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&DEHyOLFD6$UHODWLYDPHQWHDRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGH

1RGHFXUVRGRH[HUFtFLRDFRPSDQKiPRVFRPDSHULRGLFLGDGHHDH[WHQVmRTXHFRQVLGHUiPRV
DGHTXDGDDDWLYLGDGHGD(PSUHVD9HULILFiPRVDUHJXODULGDGHGDHVFULWXUDomRFRQWDELOtVWLFDHGD
UHVSHWLYDGRFXPHQWDomREHPFRPRDHILFiFLDGRVLVWHPDGHFRQWURORLQWHUQRDSHQDVQDPHGLGDHP
TXHRVFRQWURORVVHMDPUHOHYDQWHVSDUDRFRQWURORGDDWLYLGDGHGD(PSUHVDHDSUHVHQWDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHYLJLiPRVWDPEpPSHODREVHUYkQFLDGDOHLHGRVHVWDWXWRV

&RPRFRQVHTXrQFLDGRWUDEDOKRGHUHYLVmROHJDOHIHWXDGRHPLWLPRVRUHVSHWLYR5HODWyULRGR$XGLWRU
,QGHSHQGHQWHHPDQH[R

1RkPELWRGDVQRVVDVIXQo}HVYHULILFiPRVTXH

L
R%DODQoRD'HPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRVSRUQDWXUH]DVD'HPRQVWUDomRGHDOWHUDo}HVQR
FDSLWDOSUySULRD'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DHRFRUUHVSRQGHQWH$QH[RSHUPLWHPXPD
DGHTXDGDFRPSUHHQVmRGDVLWXDomRILQDQFHLUDGD(PSUHVDGRVVHXVUHVXOWDGRVGDVDOWHUDo}HVQR
FDSLWDOSUySULRHGRVIOX[RVGHFDL[D

LL 
DVSROtWLFDVFRQWDELOtVWLFDVHRVFULWpULRVYDORULPpWULFRVDGRWDGRVVmRDGHTXDGRV

LLL  RUHODWyULRGHJHVWmRpVXILFLHQWHPHQWHHVFODUHFHGRUGDHYROXomRGRVQHJyFLRVHGDVLWXDomRGD
(PSUHVDHYLGHQFLDQGRRVDVSHWRVPDLVVLJQLILFDWLYRV

LY  DSURSRVWDGHDSOLFDomRGHUHVXOWDGRVQmRFRQWUDULDDVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDV
DSOLFiYHLV

1HVWHVWHUPRVWHQGRHPFRQVLGHUDomRDVLQIRUPDo}HVUHFHELGDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
6HUYLoRVVRPRVGRSDUHFHUTXH

L
VHMDDSURYDGRRUHODWyULRGHJHVWmR

LL 
VHMDPDSURYDGDVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

LLL  VHMDDSURYDGDDSURSRVWDGHDSOLFDomRGHUHVXOWDGRV




3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV $VVRFLDGRV6RFLHGDGHGH5HYLVRUHV2ILFLDLVGH&RQWDV/GD±VXFXUVDOHP&DER9HUGH
(GLItFLR%$,&HQWHU3LVR'LUHLWR$YHQLGDGH&LGDGHGH/LVERD&LGDGHGD3UDLD5HS~EOLFDGH&DER9HUGH
7HO)D[ZZZSZFFRPFY
0DWULFXODGDQD&RQVHUYDWyULDGRV5HJLVWRV3UHGLDLV&RPHUFLDLVH$XWRPyYHOGH&DER9HUGHVRERQ1,)

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros
da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, n.º 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal
Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista dos S.R.O.C. sob o nº 183 e na C. M. V. M. sob o nº 20161485
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)LQDOPHQWHGHVHMDPRVH[SUHVVDURQRVVRDJUDGHFLPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDWRGRVRV
FRODERUDGRUHVGD(PSUHVDFRPTXHPFRQWDFWiPRVSHODYDOLRVDFRODERUDomRUHFHELGD


GHIHYHUHLURGH


3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV $VVRFLDGRV±
6RFLHGDGHGH5HYLVRUHV2ILFLDLVGH&RQWDV/GD
UHSUHVHQWDGDSRU



&DUORV0DQXHO6LP6LP0DLD
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