RELATÓRIO
& CONTAS

Em dezembro de 2019, Cabeolica era detida a 94%
pelo Grupo Anergi, que possui investimentos em
ativos de geração de eletricidade cujo valor de
mercado excede os 3,8 mil milhões de USD, com
uma capacidade instalada de eletricidade total
superior a 1 780 MW disponibilizada a mais de 30
milhões de pessoas em 5 países africanos.
www.anergigroup.com
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Kudzayi Hove
Presidente do Conselho de
Administração
“Em sintonia com o lema de ser uma
empresa de excelência e de referência
nacional e internacional no sector
das energias renováveis, a Cabeólica
mantém-se focada em criar valor
para os seus acionistas e para a
economia do país, e, igualmente, muito
comprometida com a melhoria da
qualidade de vida das populações.”

Ao longo destes oito anos de operação, a Administração
da Cabeólica tem assegurado a apresentação atempada
do Relatório de Gestão e Contas da empresa, não ape
nas para cumprir com os requisitos legais e estatutários
estabelecidos, mas igualmente para demonstrar o com
promisso da empresa com a transparência e boa gover
nação, reforçando, assim, a posição da Cabeólica como
mos, e apesar do adiamento este ano devido à pandemia
apresentar o Relatório e Contas referente ao exercício
de 2019, a ser submetido à aprovação na Assembleia
Geral de Acionistas.
Em sintonia com o lema de ser uma empresa de excelên
cia e de referência nacional e internacional no sector das
criar valor para os seus acionistas e para a economia do
país, e, igualmente, muito comprometida com a melhoria
da qualidade de vida das populações.
Quero aqui destacar a performance da Cabeólica em

dições de vento menos favoráveis registadas na história
da empresa.
Dado que 2018 foi um ano em que a empresa registou
uma produção de energia eólica historicamente eleva

da, que se traduziu em resultados extraordinários, era
previsível, e de facto considerado como pressuposto
no orçamento, que o ano de 2019 tivesse resultados
mais modestos. Embora esse pressuposto tenha sido
contínua produção e entrega à rede pública de dis
tribuição de eletricidade de origem eólica, segura, de
qualidade e sustentável, o que sublinhou o papel da
empresa na promoção dos objetivos de Cabo Verde de
incrementar a participação de energias renováveis na
matriz energética, enquanto mantém a imagem de re
ferência local e global a nível de energia eólica.
cançado atendendo meticulosamente às exigentes po
líticas da empresa a nível ambiental, social e de saúde e
segurança. Estamos convictos de que é muito por essas
razões que prosseguimos anunciando, com elevada sa
tisfação e regozijo, que a empresa regista mais um ano
livre de qualquer incidente ou acidente no exercício de
todas as atividades que desenvolve. Esse mesmo com
promisso com o ambiente é extensivo à monitorização
de algumas espécies de aves vulneráveis e ameaçadas
educação ambiental nas escolas. Nesse sentido, sa
lientamos ainda a aquisição de um carro elétrico para
a empresa estar alinhada com a promoção positiva que
está a ser feita pelo Governo e outros parceiros para a
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divulgação e efetivação da mobilidade elétrica.
Gostaríamos de relevar e saudar a decisão do BEI em
consentir a redução do preço da energia eólica, solici
tada pelo Governo e pela Electra e há bastante tempo
defendido e apoiado pelos Investidores, o que também
demonstra e reforça o forte compromisso desta em
políticas do sector energético que têm impacto positi
vo na economia de Cabo Verde e na vida das pessoas.
Por outro lado, revela que o relacionamento entre os
principais parceiros no negócio, Governo, Electra, In
privilegiando o diálogo construtivo sobre questões de
são de natureza tarifária.
Em resumo, 2019 demonstrou que a Cabeólica conti
nua a: i) desempenhar um papel importante no sector
de energias renováveis; ii) dar o exemplo, cumprindo
de forma consistente as responsabilidades legais e es
tatutárias; iii) proporcionar um retorno razoável aos
investidores; e iv) ser uma inspiração global e local para
novas iniciativas no sector das energias renováveis.
Cabeólica, quando Enos Banda cessou funções de
CEO da Anergi e, consequentemente, deixou de ser
administrador da Cabeólica. Aproveitamos o ensejo
para desejar ao Enos os maiores sucessos nos novos
apreço e de agradecimento ao Miguel Ramos, Presi
dente cessante da Mesa de Assembleia Geral, pela sa
bedoria com que sempre conduziu os trabalhos da AG
e pela forma entusiasmante com que colaborou com a
empresa.
Finalmente, quero enaltecer e agradecer à Adminis
tração pelo apoio e empenho, à Equipa de gestão pelo
esforço e dedicação e aos Acionistas e Financiadores
pelo suporte contínuo. Gostaria igualmente de reco
nhecer e expressar gratidão pelo contributo prestado
pelos principais parceiros e prestadores de serviços,
indispensáveis para que resultados satisfatórios tives
sem sido alcançados.
A todos um muito obrigado e deixo os encorajamentos
para que o ano de 2020 seja igualmente dos maiores
sucessos.
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MENSAGEM DO ADMINISTRADOR
DELEGADO
Antão Fortes
Administrador Delegado

Neste momento de apresentação do Relatório
e Contas referente ao ano de 2019, é com par
ticular entusiasmo que anunciamos resultados
principalmente porque o ano começou bastante
precário, em termos de disponibilidade de vento
no primeiro semestre, mas a situação melhorou
bastante no segundo semestre, particularmente
nos últimos dois meses, com os resultados a serem
ainda melhores que a média dos últimos oito anos
de operação comercial.
O ano iniciou também com uma sequência de
avarias elétricas em 3 aerogeradores do parque
eólico de Santiago, situação que acontecia pela
primeira vez decorridos 8 anos desde o começo
da operação. Todavia, os geradores novos foram
repostos em funcionamento pela intervenção da
Vestas dentro de prazos controlados. As razões
técnicas das avarias não foram ainda descortina
das, pelo que a Vestas submeteu os 3 geradores
à peritagem especializada na Dinamarca para pre
venir eventuais recorrências.
Não obstante essas vicissitudes, a empresa con

eletricidade em todas as quatro ilhas, no estrito
cumprimento do Contrato de Compra e Venda de
energia elétrica assinado com a Concessionária,
tendo produzido 78 575 MWh e evitado 53 692
toneladas equivalentes de CO2.
O plano de manutenção anual dos parques foi
cumprido adequadamente e na plenitude, garan
tindo, como até agora, níveis de disponibilidades
superiores aos valores estabelecidos no SAA.
Por seu turno, os relatórios disponibilizados pela
Vestas sobre o desempenho dos Condition Monitoring Systems (CMS) apontam para uma melhoria
na qualidade da manutenção, dado que ajudam na

dos principais componentes e equipamentos, precavendo
possíveis manutenções corretivas não programadas.
Visando apoiar a garantia de estabilidade operacional e a
as Partes, a empresa continuou a priorizar a facilitação
e constância de comunicação com a Electra, fornecendo
relatórios e informações relevantes de eventos, além da
promoção de encontros de natureza regular, com desta
que para os encontros entre a DNICE, Electra e Cabeó
lica, com vista à satisfação das condições impostas pelo
BEI para avalizar consentimento na redução do preço da
energia eólica.

negociações com o BEI, logramos obter o consentimento,
que aproveitamos para agradecer aos Lenders, pese embo
ra ainda não tenha sido implementado por o consent letter
não ter sido ainda emitido pelos Lenders
e estamos convictos de que o desfecho satisfaz o interes
se das Partes envolvidas, sobretudo, por consubstanciar
uma redução tarifária, com benefícios socioeconómicos.
Os custos de energia renovável em todo o mundo estão
a atingir níveis que eram pouco expectáveis e os preços
anunciados como resultantes de concursos recentemente
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lançados pelo Governo para a instalação de novas
capacidades de produção de energias renováveis no país

Quando a preocupação do mundo inteiro com o aque
cimento global está a crescer energicamente, a Cabeó
lica continua, mui responsavelmente, a implementação
das medidas de ESMP, zelando para que não haja quais
quer infrações ambientais ou sociais resultantes da
atividade. Assim, é com enorme orgulho que regista e
anuncia mais um ano isento de quaisquer acidentes ou
incidentes resultantes da atividade, num total de mais
de 70 000 horas.
As receitas atingiram um nível satisfatório, mas veri
continua a não ser utilizada, essencialmente devido a
restrições técnicas da Compradora, principalmente
nos parques eólicos do Sal e de São Vicente.
Relativamente à gestão dos recursos humanos temos a
Monteiro, que se encontrava na empresa desde a fase
de instalação, e que contribuiu com profundo conhe
cimento técnico, experiência e muita dedicação para o
sucesso alcançado pela empresa, entendeu, por razões
do contrato. Agradecemos o valioso trabalho, dedica
beólica e formulamos votos de maiores sucessos nos

Estamos cientes de que o ano de 2020 vai encerrar

8

vistos para o Sal e S. Vicente, de 5 MW cada. Apesar
qualidade de empresa de referência, continuar a criar
valor para os nossos acionistas, ao mesmo tempo que
procuraremos elevar ainda mais a qualidade dos ser
viços prestados e aprofundar o relacionamento com
o nosso cliente/comprador, trabalhadores e presta
dores de serviços, pelo que estaremos a controlar o
que planeamos e orçamentamos para 2020, atentos
às expectativas do negócio no futuro próximo.

de destacar os esforços e compromissos de toda a
equipa para melhorar o desempenho dos parques eó
licos, mormente num cenário de baixa disponibilidade
de vento e muita limitação de potência pelo Compra
dor, e agradecer os parceiros e prestadores de servi
ços pelo sucesso alcançado, e igualmente reconhecer
e agradecer todo o apoio e estímulos recebidos de
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CABEÓLICA EM RESUMO
2019 em Números
PRINCIPAIS INDICADORES

OPERACIONAL

2018

2019

Capacidade Instalada (MW)

25,5

25,5

Energia Produzida/ Disponível
(%)

76%

78%

Estimativa da Taxa de Penetração
Global (%)

18%

15%

Velocidade média do vento (m/s)

9,0

Produção (MWh)

78 575

Vendas (mESC)
Resultado operacional – EBIT
(mESC)

736 701

Resultado Líquido do período
(mESC)
FINANCEIRO

AMBIENTAL & SOCIAL

Rácio Cobertura do Serviço da
Dívida*¹

276 936

1,85

1,81

Prazo médio de cobrança (dias)*²

50

66

Multas/Incumprimentos contrat
uais (número)

0

0

CO2 Equivalent evitados (Ton)

58 168

53 692

Acidentes de trabalho envolven
do saúde (núm.)

0

0

Formação para colaboradores
(horas)

177

Programas de estágio (número)

6

8

*² Considerando montante em dívida sem ajustamento de preço
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Visão, Valores e Principais Marcos
VISÃO

Principais Marcos

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

VALORES

Inovador acordo de Parceria
Público-privada (PPP), entre
InfraCo Africa Limited,
Governo de Cabo Verde e
Electra S.A..
Constituição da empresa
Cabeólica S. A..

Sustentabilidade
Promovendo melhoria na qualidade de vida.

Na prestação de serviços.
Ética e Integridade
Na condução dos negócios.
Responsabilidade Social
Promovendo a educação para um mundo
sustentável.

Financial close alcançado
após início de construção dos
parques eólicos.

AFC e Finnfund passam a ser
investidores maioritários na
Cabeólica;
Garantia de empréstimos a
longo prazo junto do BEI e
BAD;
Contratos de EPC e SAA com
a Vestas.

Conclusão da construção dos
parques eólicos

Paixão
Pela energia limpa.
Primeiro projeto em Cabo
Verde a se registar no
Programa Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo.

A Cabeólica procede, pela
primeira vez, à venda de
créditos de carbono (CERs).

Os parques eólicos da
Cabeólica ultrapassaram a
soma de 600.000 MWh de
produção de energia eólica nas
redes nacionais, representando
mais de 400.000 toneladas
equivalentes de CO2 evitados.
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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.

Conclui-se as transferências
das participações na
Cabeólica, anteriormente
detidas pela InfraCo Africa
Limited, AFC e Finnfund,
para a Anergi Asset Company
e comemora-se o melhor
desempenho desde o início
da operação comercial,
com a produção anual de
eletricidade de 85.154 MWh.
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GOVERNO DA SOCIEDADE
A Cabeólica assume um compromisso forte com a ética, transparência e accountability, bem como em aplicar as
melhores práticas a nível de Governo da Sociedade.
A estrutura e o funcionamento da empresa são regulados pelo código das empresas comerciais, pelos estatutos e
pelo acordo de desenvolvimento e investimento (DIA) assinado entre os Investidores.
A gestão operacional da empresa e o sistema de controlo interno em vigor são guiados pelo DIA e pelo manual
de procedimentos internos, que estabelecem as boas práticas para as principais áreas de atuação da empresa,
bem como pelo código de ética aplicável a todos os colaboradores. No caso particular do Procurement, o manual
representantes de todos os sectores da empresa.
Em virtude do acordo assinado com os Financiadores, a empresa está ainda sujeita ao compliance com um conjun
to de regras rigorosas a nível de reporte de informação, mas também a nível da própria estrutura e funcionamento.

Estrutura do Capital Próprio
Anergi Asset Company, parte do Grupo Anergi, de
tentor de participações em diversas empresas na
área da produção de eletricidade em África, com uma
capacidade instalada total de cerca de 1 800 MW e
resultante de uma joint venture entre a AFC e a Harith
General Partners;

tra, S.A.), a empresa concessionária nacional, que tem
como acionista principal o Estado de Cabo Verde;

Estado de Cabo Verde.

ANERGI*

Electra

94,00%

3,75%

Estado de Cabo Verde

2,25%
* A 3 de setembro de 2020, a participação na Cabeólica pertencente à Anergi Asset Company foi transferida à AFC Equity Investments Limited,
que é uma subsidiária detida a 100% pela Africa Finance Corporation.
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Financiadores

Estrutura do Financiamento

ciador de longo prazo do projeto

BAD 1/3

Estado de Cabo Verde. Banco Africano de

BEI 2/3

prazo do projeto.
BAD 1/3
BEI 2/3

Principais Parceiros
VESTAS, fabricante das turbinas eólicas e pres
tador de serviço de manutenção das mesmas;

penho da empresa em aplicar as melhores práticas a nível
de transparência e segregação de funções entre a gestão e
a supervisão das atividades da empresa. A gestão é assegu
rada por um Conselho de Administração, composto por 7
membros não executivos e assessorado por um comité de

administrador delegado para gestão executiva da empresa,
apoiado por uma equipa de gestão.
2019, foram realizadas reuniões em 21 de março, 21 de ju
nho, 20 de setembro e 28 de novembro.

Electra, S.A., parceira comercial e operacional
na gestão dos parques eólicos.
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de auditoria PricewaterhouseCoopers (PwC), existindo ainda
uma Assembleia Geral de Acionistas e uma Assembleia de
Investidores que asseguram o accountability perante os acio
nistas e investidores.
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Estrutura Orgânica

Assembleia
Geral

Conselho de
Administração

Fiscal Único

Chief Executive

Atividades em regime
de outsourcing

Officer

Chief Executive

Manager of

Technical

Officer

ESA

Manager

Assistente
Recepcionista

Adm. e
Financeiro

Consultoria
Jurídica

Contabilidade

Santiago Site

São Vicente

Sal Site

Boa Vista Site

Manager

Site Manager

Manager

Manager

Informática

Marketing

Manutenção

Orgãos Sociais

ASSEMBLEIA
GERAL

Presidente da

FISCAL
ÚNICO

Membro

Mesa

Efectivo

Indira Santos

Nikolai Barbosa

Secretário da

Suplente

Mesa

Vitalzinho

Idílio Cruz

Landim
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente do Conselho de Administração

Kudzayi Hove
Kudzayi Hove é a CEO da Amayi Foods Limited, uma empresa nigeriana de processa
mento 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
cerca de 20 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 é o Administrador Financeiro da AFC, tendo anteriormente desem
operações. Antes da AFC, trabalhou na Standard Chartered Nigéria onde desempe
nhou funções a nível nacional e regional. É licenciado em contabilidade e é um conta

de risco, operações bancárias e reengenharia de processos.

Eluma Obibuaku possui mais de 20 anos de experiência em consultoria e investimen
eletricidade e é membro do Conselho de Administração de várias empresas privadas.
tric Co, no IFC e, mais recentemente, com um developer pioneiro de um projeto de
School da Universidade de Pensilvânia.

Bowale Odumade trabalha no departamento de investimentos da AFC. Como parte
de seu papel, Bowale está ativamente envolvida no desenvolvimento e execução de
projetos e transações em vários sectores. Antes da AFC, a Bowale trabalhou na GE

sidade Northwestern e uma licenciatura em sistemas de informação de gestão da
Universidade de Minnesota.

14

Relatório e Contas 2019 / Cabeólica

Rito Évora
Rito Évora é o Diretor Nacional da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde desde
agosto de 2018. Possui uma experiência de mais de 20 anos no setor da energia, ten
do já desempenhado funções de diretor de serviço de energia e de administrador exe
cutivo da Agência de Regulação Económica. Rito Évora tem trabalhado na conceção,
desenvolvimento e implementação de modelos de regulação e de políticas estruturais
do sector da energia em Cabo Verde. Possui licenciatura em engenharia mecânica e
um mestrado em energia.

Alcindo Mota é o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Electra, S.A.. Pos
de energia e de telecomunicações em Cabo Verde, tendo já exercido funções de admi
nistrador executivo da Electra, S.A. e da Cabo Verde Telecom, S.A., de administrador da

elétrico em África, nomeadamente CEO da ESKOM Enterprises, PCA da Agência de
regulação da eletricidade da África do Sul e responsável pelo Global Investment e
Corporate Banking da HSBC para a África Subsaariana. É licenciado em contabilidade,
mestre em direito e doutorado em jurisprudência.
Renunciou ao cargo em dezembro de 2019.
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Nome

Nomeação

Data de Nomeação

Género

Ayotunde Anjorin

AFC/Anergi Asset Company

27 de novembro de 2015

M

Kudzayi Hove

AFC/Anergi Asset Company

29 setembro de 2017

F

Olubowale Odumade

AFC/Anergi Asset Company

29 setembro de 2017

F

Eluma Obibuaku

AFC/Anergi Asset Company

29 setembro de 2017

M

Alcindo Mota

Electra, S.A.

27 de março de 2018

M

Rito Évora

Estado de Cabo Verde

28 de novembro de 2018

M

Enos Banda

Anergi Asset Company

21 de março de 2019

M

Ari Nironen

Finnfund

30 de março de 2017

M

Rotação

Renunciou ao cargo em
dezembro de 2019
Substituído em março de
2019

rantindo, entretanto, em qualquer circunstância, um mínimo de participação de 1 membro do Estado de Cabo
Verde e 1 membro da Electra, S.A.. 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
executiva, mercado e regulação local e/ou sector da eletricidade.

GESTÃO DE RISCO
Em sintonia com as melhores práticas no sector
e em particular a nível de PPPs e Project Finance,
desde o início das operações comerciais, a empre
sa possui respostas estratégicas à gestão de risco,
nomeadamente importantes instrumentos contra
tuais em vigor, investidores institucionais transpa
rentes e altamente experientes, assim como uma
atitude proativa por parte das estruturas de gestão
te e mitigação dos principais riscos.
Entretanto, desde 2018, foi implementado um sis
tema formal de gestão de risco, em conformidade
com a norma ISO 31000 e com o modelo integrado
do COSO, incluindo políticas de risco e modelo de
governo de risco apropriados.
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Modelo de Governo

Para criar valor e perseguir os seus objetivos estraté
gicos, a Cabeólica tem de assumir riscos e, ao mesmo
tempo, garantir ativamente que os riscos sejam iden

vários níveis, com o Conselho de Administração assumin

não afetam negativamente a realização dos objetivos
nhecendo que os riscos são uma consequência inevitá
vel do negócio, a Cabeólica possui um baixo apetite por
riscos de segurança, conformidade e contratuais e está
e ambientais.
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Apetite de Risco

níveis incluem (i) o CEO e o comité de riscos, responsá
veis pela supervisão de riscos, monitoramento e controle,
e (ii) o diretor de riscos (CFO) e gestores de risco, como o
primeiro nível responsável pela gestão de riscos. Adicio
nalmente, consta do parecer do Fiscal Único uma análise
da conformidade da empresa com o sistema de gestão de
risco numa base anual.

Classes de Risco, Probabilidade
e Impacto
ceiro/operacional, de reputação, saúde e segurança e
compliance. Foi igualmente calculada a severidade dos
riscos com base em critérios de impacto e probabilida
de, este último relacionado com frequência prevista ou
histórica. Em resultado, foi construído um mapa com os
principais riscos para a Cabeólica, bem como os respeti
vos critérios de monitorização e mitigação.

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), no ano de 2019 a economia global terá apresentado

vendo a China e os EUA.
Cabo Verde, registando em 2019 crescimentos tímidos na ordem dos 2,3% e 1,2%, respetivamente, face aos 2,9% e
1,9% registados em 2018.
A África Subsaariana terá apresentado ainda um crescimento de cerca de 3,3%, continuando a demonstrar modestos
sinais de fortalecimento da sua economia.

longo do ano de 2019, uma diminuição de cerca de 9% face a 2018, mas também a incerteza quanto à evolução do
preço no futuro, por efeitos tanto do lado da procura, como do lado da oferta causados essencialmente pelas tensões
comerciais, tecnológicas e geopolíticas.
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Embora o preço do petróleo continue a colocar, a curto
prazo, alguma pressão a nível da competitividade das en
ergias renováveis, incluindo a eólica, a contínua inovação
tecnológica e consequente tendência sustentada de di
minuição dos preços, bem como preocupações a nível
de impacto ambiental e sustentabilidade, independência
energética e previsibilidade, garantem que a progressão
para um crescimento global com base numa energia com
baixas emissões e amiga do ambiente seja um caminho
cada vez mais inevitável.
De acordo com o Global Wind Energy Council, a capaci
dade instalada de energia eólica, a nível global, terá con
a tendência de crescimento sustentável que se vem ver

Etiópia, com 262 MW, 216 MW e 120 MW instalados em
2019, respetivamente.
Face a esse contexto externo, em Cabo Verde a economia
reforçou a tendência de crescimento sustentado, com
fontes como o Banco de Cabo Verde, o Instituto Nacio
nal de Estatística e o FMI a estimarem, em média, que o

crescimento resulta essencialmente do fortalecimento
dos consumos privado e público, bem como das expor
tações líquidas.
ram, em média, uma diminuição e, com a economia Ca

Principais Indicadores

energia elétrica mantém a tendência de crescimento.
publicação do Plano Diretor para o sector elétrico e do
código de rede elétrica, assim como a publicação de al
gumas condições inerentes ao exercício da atividade de
produção independente e de autoprodução de energia
elétrica, com base em fontes renováveis, nomeadamen
te a minuta de contratos de compra e venda de eletrici

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

8,8 escudos por kWh aplicável à produção com base em
renováveis.

1,0
0,0
-1,0
-2,0

Média
2010-2015

2016

2017

Crescimento Real do PIB (%)

2018

2019

Inflação (%)

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

18

A Cabeólica foi em 2019 responsável pela produção de
cerca de 15% da eletricidade consumida no país, man
tendo Cabo Verde como uma referência internacional
e um líder na África Subsaariana a nível de taxa de pe
netração de energia eólica. No entanto, importa referir
alguns concursos públicos promovidos pelo Governo ao
longo de 2019 para instalação de 10 MW de potência
eólica na ilha de Santiago e de 5 MW de potência solar
na ilha de Boa Vista, bem como a atribuição de licença
a novo operador para instalação de 10 MW de potência
solar na Calheta, ilha de Santiago.
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DESEMPENHO DA CABEÓLICA EM 2019

A Cabeólica sempre esteve comprometida em pro
porcionar um ambiente de trabalho agradável e segu
ro, com todas as operações da empresa guiadas, em
primeiro lugar, por práticas saudáveis e seguras. Até
horas de formação em saúde e segurança, traduzindo
numa média anual acima de 80 horas por colaborador.
Adicionalmente, a empresa disponibiliza a todos os
colaboradores, seguros facultativos complementares
e exames médicos gerais, como forma de incentivar e
promover a saúde dos colaboradores.
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A empresa fornece uma variedade de oportunidades
de formação, através da execução de planos anuais de
formação desenvolvidos a partir das interações entre
os colaboradores e a equipa de gestão. A Cabeólica
promoveu um total de 2 777 horas de formação, com
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resultados das avaliações de desempenho anual dos
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A Cabeólica foi criada com base no objetivo de desen
volver uma solução energética em larga escala, que
fosse simultaneamente sustentável e rentável, o que
ideais fundamentais para a empresa.

Responsabilidade Ambiental
A empresa está comprometida em implementar inte
gralmente o seu Plano de Gestão Ambiental e Social
(ESMP), que se concentra nas seguintes áreas priori
tárias:
A construção e ma
nutenção de parques eólicos traz considerações espe
a Cabeólica assumiu responsabilidades adicionais para
garantir que a produção de energia eólica possa pros
perar juntamente com as espécies ao redor, seguindo
os princípios de mitigação de evitar, de reduzir e de
restaurar os possíveis impactos na biodiversidade por

construção e estudos frequentes das espécies vulnerá
veis que possam ser potencialmente impactadas pelas
atividades operacionais.
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• Em 2019, a empresa continuou o Programa de
Monitoramento e Conservação de Aves no im
portante habitat de criação de aves da ilha de Boa
Vista. Os relatórios resultantes do programa tor

Responsabilidade Social
•
: Um programa educacional
criado pela empresa em 2015, dedicado ao ensino de fon

várias espécies de aves em Cabo Verde.
Gestão de Resíduos: Devido à falta de soluções no
país para tratamento adequado de resíduos peri
gosos, a Cabeólica optou por construir espaços de
armazenamento nos parques e acumulou com se
gurança todo o resíduo perigoso produzido ao lon
go dos 8 anos de procedimentos de manutenção.
• Em 2019, a empresa negociou com uma entidade
estrangeira a entrega de 8 toneladas de óleo usado
para posterior reciclagem no exterior. A empresa
já tomou medidas para dar o mesmo destino ade
quado, num futuro próximo, a todos os resíduos
sólidos perigosos armazenados.

a valorização dos recursos naturais existentes em Cabo
Verde. O programa foi implementado em seis ilhas do país,
•
: A Cabeólica patrocinou vá
rios programas e iniciativas importantes alinhados com
os valores ambientais da empresa, além de programas
voltados para o desenvolvimento e o envolvimento da
comunidade.
•
: A Cabeólica criou programas
de estágio em 2013, com o objetivo de proporcionar aos
potenciais candidatos experiências e conhecimento nos
do programa de estágio é de contribuir para a capacitação

: A Cabeólica é a entidade
que mais contribui para a redução de gases de efei
to estufa no país.

colocar em prática o conhecimento obtido durante o per
curso académico e criar habilidades importantes para a in
tegração no mercado laboral. Desde o início do programa,

• Em 2019, a empresa contribuiu com reduções
de emissão em cerca de 53 600 toneladas de CO2,

taxa de empregabilidade após a conclusão dos respetivos
estágios.

de emissões de gases com efeito estufa.
: Como parte dos esforços de
conservação de aves, a Cabeólica iniciou em 2012
o financiamento de um programa de educação am
biental nas escolas da Boa Vista, com o objetivo de
promover a conscientização ambiental sobre a im

•Em 2019, a empresa continuou com atividades
de educação e conscientização focadas na conser
vação de aves e dirigidas a estudantes de escolas
primárias e secundárias de Boa Vista. As atividades
incluíram visitas de campo organizadas em coorde
nação com parceiros como o Município de Boa Vis
ta, Ministério da Educação e ONGs ambientalistas.
longo do ano.
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Infraestruturas
Em 2019, a Cabeólica não realizou investimentos nos parques
eólicos que pudessem ter alterado a potência total instalada de
tituídos pelo total de 30 turbinas eólicas, modelo V52 850 kW
da Vestas, distribuídos da seguinte forma: 11 em Santiago (9,35
MW); 7 em São Vicente (5,95 MW); 9 no Sal (7,65 MW) e 3 na
Boa Vista (2,55 MW).
O plano anual de manutenções preventivas e de inspeções
programadas da Vestas foi aprovado e considerado cumpri
eólicos, o estado global das turbinas eólicas é avaliado posi
tivamente, embora no decorrer de 2019 tenham ocorrido no
parque eólico de Santiago substituições de 3 geradores devido
a avarias. Apesar da redução na disponibilidade em Santiago
(abaixo de 95% em 2019) motivada pelas avarias, o valor médio
garantido de 95%.
Em 2019, foi possível o pleno monitoramento das condições das
turbinas eólicas através dos Condition Monitoring System (CMS).
Como resultado do monitoramento, algumas intervenções pre
ventivas e corretivas foram necessárias para evitar danos maio
res nos principais componentes das turbinas eólicas.
estado das turbinas eólicas, das subestações e das estradas de
acesso com o objetivo de avaliar as manutenções preventiva e
corretiva e, sobretudo, de obter o melhor desempenho na ope

manutenções de estradas de acesso para garantir
o acesso seguro e de subestações para manter as
condições de qualidade de serviço.
Em cumprimento de compromissos contratuais, a
Cabeólica solicitou uma consultoria internacional

tadores de alta precisão instalados nos parques
eólicos. Esse processo foi inscrito, inspecionado e
aprovado pelo Instituto de Gestão de Qualidade
e Proteção Intelectual (IGQPI) e, também, acom
panhado por técnicos da concessionária da rede
pública, a Electra S.A.. Os relatórios emitidos pela
consultoria concluíram que há ausência de erros e
comprovaram a precisão dos contadores em con
formidade com a normativa IEC.
de aos trabalhos de desenvolvimento do centro
de despacho de eletricidade para Santiago, São
Vicente e Sal, nos quais a Cabeólica e a Vestas ti
veram um papel importante, sobretudo nos testes
de integração dos parques eólicos da Cabeólica
no sistema SCADA. Devido a atrasos no projeto, o
sistema está previsto para entrar em operação no
primeiro semestre de 2020.

Desempenho Operacional
Evolução da Energia Produzida vs Disponível (MWh)
112 654
81 154

99 967
78 575
Energia Disponível
Energia Produzida

2018

2019
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Em 2019, a produção de energia foi de 78 575 MWh (menos 8% em relação ao ano anterior) distribuída da seguinte
forma: 39% em Santiago; 25% em São Vicente; 26% no Sal e 10% na Boa Vista.
O potencial eólico reduziu em torno de 12% em relação ao ano anterior (aumentou cerca de 11% em 2018). Entretan
to, relativamente às restrições técnicas impostas pelo Off-taker na produção de eletricidade por fonte eólica, no Sal e na

São Vicente esse índice vem reduzindo nos últimos anos, onde passou de 68% para 66% quando comparado com 2018.

Produção de Energia (MWh)
10 000
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Dez

Santiago

97,5% (98,9% em 2018).

Capacidade
Instalada

Energia Produzida

Disponibilidade

Penetração
Eólica

(MW)

(MWh)

(%)

(%)

Santiago

9,35

30 582

S. Vicente

5,95

19 520

98,6%

25%

Sal

7,65

20 172

98,2%

22%

Boa Vista

2,55

8 301

98,6%

18%

Total

25,5

78 575

97,5%

15%

Parque Eólico
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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 Off-taker, Electra, S.A., que deverá vigorar por vinte anos, a
partir de 2012, e que proporciona as condições e ga
rantias necessárias para a venda de energia durante
esse período, nomeadamente os preços a serem consi
derados durante o período e as quantidades mínimas
de energia que a Electra, S.A. deve adquirir.

1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
900 000

O ano de 2019 representa o oitavo ano contínuo de

800 000
700 000

um ligeiro crescimento da atividade operacional e co
mercial nos últimos anos, tendo em conta as melhorias

800 000
700 000

também as restrições técnicas por parte do Off-taker
que ainda persistem. No entanto, quando comparado
apenas com o ano de 2018, as vendas de eletricidade
da Cabeólica em 2019 apresentaram uma diminuição
de cerca de 5% em virtude do excelente potencial eóli
co registado em 2018, que permitiu o melhor desem
penho da produção desde o início da operação
comercial.

2018

2019
Em milhares de escudos

go, onde existem menos restrições técnicas impostas
ta o potencial eólico, e aumento no parque eólico do Sal,
onde existem mais restrições técnicas e um crescimento
mais relevante do consumo de eletricidade.

Vendas Mensais (em milhares de escudos)
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2019

Off-taker, Electra, S.A., continuar a merecer atenção, através de alguma
melhoria operacional e uma boa gestão da tesouraria, o mesmo tem conseguido honrar os seus compromissos,
tendo a dívida sido mantida em níveis suportáveis.
sibilidade associada à Cabeólica e contrariando a volatilidade associada aos preços dos meios de produção conven
cional com base em combustíveis fósseis.
os CERs gerados nos exercícios de 2017 e 2018, respetivamente.
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Vendas de eletricidade por parque

Vendas de CERs

(em milhares de escudos)

(em milhares de escudos)
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Desempenho Financeiro

essencialmente, o efeito conjugado da diminuição das vendas de eletricidade referidas no capítulo anterior, do aumen
tização esperada dos empréstimos.
mESC
Vendas (Eletricidade e CERs)
Outros Rendimentos e Ganhos
Ganhos Financeiros

2019

2018

1 256 303

1 312 935

1 672

388
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1 257 997

1 313 346

- 946 079

- 963 987

Gastos
Gastos com Operação, Manutenção e
outros
Depreciações e Amortizações
Gastos Financeiros
Resultados
EBITDA

1 076 517

EBIT

736 701
276 936

304 297

Desempenho Financeiro

2018

Resultado
Líquido
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EBIT

EBITDA

Vendas

2019

Gastos Totais

meadamente a nível da expansão dos parques, a empresa
voltou a registar em 2019 uma diminuição do total do ba
lanço.

Gastos
Financeiros

37%

ques eólicos e respetivas linhas de transmissão e os gastos de
desenvolvimento do projeto, enquanto que o Passivo da em

Capital Próprio continua a aumentar de forma sustentada com
o reforço anual das reservas e apenas 18% do Passivo corres
ponde efetivamente a responsabilidades de curto prazo.

mESC
2019

Gastos com
Operação,
Manutenção
e outros

27%

BEI 2/3

Depreciações
e Amortizações

36%

sumidos na tabela:
2018
Principais Rácios

Ativo não corrente
Ativo corrente
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ções e Gastos Financeiros, continuam a representar mais de
70% do total dos gastos da empresa.

2019

2018

870 513
5 081 112

5 384 426

Ativo corr. (circulante)/
Passivo corr.

Passivo/Capital Próprio

Capital Social
Outros Instrum. Capital
Próprio e Reservas

661 755

Resultado do período

276 936

Dívida
Serviço da Dívida*¹
66

50

(dias)
Saldo de clientes x 365/
Vendas com IVA*²

Passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente

+ Passivo

3 376 076
762 876

799 850

5 081 112

5 384 426

Resultado Operacional/Ativo

*² Considerando montante em dívida sem ajustamento de preço

da atividade, demonstrando a capacidade de honrar as responsabilidades e de atribuir um retorno aceitável aos seus
investidores.
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PERSPETIVAS
Evolução Previsível da Atividade
Após esses 8 anos de operação, o balanço é fortemente
positivo e os objetivos prioritários continuam obrigatori
ciente da operação e manutenção dos parques eólicos,
numa perspetiva de maximizar o aproveitamento da en
ergia eólica disponível e de assegurar a elevada qualidade
dos parâmetros da energia produzida.
Entretanto, é igualmente um objetivo importante aprove
itar oportunidades de expansão da atividade, sujeitas,

naturalmente, a uma análise profunda e prudente de cada
projeto em concreto, considerando (i) a evolução positiva
do consumo de eletricidade registada nos últimos anos e
as perspetivas de crescimento para os próximos anos, (ii)
os ambiciosos planos do Governo de Cabo Verde na área
de energias renováveis, incluindo os concursos para no
vos parques eólicos previstos para os próximos anos, (iii) a
experiência já acumulada pela Cabeólica neste mercado e
po Anergi em que a Cabeólica agora se insere.

Eventos Subsequentes
Como é do conhecimento generalizado, o assunto rela
desenvolvimentos sensíveis nos últimos meses na gene
ralidade dos países, incluindo em Cabo Verde, havendo
notícias que indicam que alguns sectores da economia po
derão vir a ser afetados por efeitos diretos e indiretos pro
vocados pelo vírus, com especial destaque para os setores
do turismo e dos transportes e alguns serviços. Contudo,
dada a incerteza desses eventuais efeitos, não é possível

e em particular ao nível do próprio negócio da Cabeólica.

A empresa irá continuar a avaliar esta situação de forma
cuidada ao longo do exercício de 2020, acompanhando
também as orientações e medidas que as autoridades ve
nham a adotar, visando a mitigação do impacto negativo
nómica nacional.
Em 3 de setembro de 2020, foi concluída a transferência
da totalidade da participação da Anergi Asset Company
no capital da Cabeólica à AFC Equity Investments Limited,
uma subsidiaria detida a 100% pela Africa Finance Corpo
ration. Com essa transferência, também o empréstimo da
Anergi Asset Company Limited passa para o comprador.

Agradecimentos

Nota Final

mentos e BAD – Banco Africano de Desenvolvimento, e às

Em cumprimento com o novo Código das Sociedades
Comerciais que entrou em vigor em outubro de 2019 e à
luz das melhores práticas, reportamos ainda informações

dereçamos o nosso reconhecimento pelo apoio e colabora
ção durante o ano de 2019.
Ao nosso parceiro, Electra, S.A., e a todos os nossos forne
cedores de bens e serviços, particularmente a VESTAS, os
nossos agradecimentos pela valiosa cooperação técnica e
comercial.
Ao nosso Auditor e ao nosso Fiscal Único, uma palavra de
apreço pelo rigor dos serviços prestados.
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acerca (i) do número e valor nominal das ações, (ii) das
partes relacionadas e informações sobre remuneração
dos auditores e membros dos órgãos sociais e (iii) da
exposição da Cabeólica a riscos de crédito, liquidez, taxa
de juro e cambial, nas notas 9, 23 e 1.12, respetivamente.
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Tendo sido apurado um resultado líquido positivo de 276 935 988 escudos e tendo em conta que as reservas legais

nistração propõe à Assembleia Geral, a seguinte aplicação dos resultados líquidos referentes ao exercício de 2019:

Praia, 18 de setembro de 2020

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Kudzayi Hove
Presidente do Conselho de Administração

| Administradora

| Administrador

| Administrador

| Administrador
(renunciou em dezembro de 2019)

| Administrador

Rito Évora | Administrador
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2.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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BALANÇO
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

30

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
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3.
RELATÓRIOS DO
AUDITOR E DO FISCAL
ÚNICO
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Contactos
+238 2602260
cabeolica@cabeolica.com
Edifício BAICenter
Avenida Cidade de Lisboa

