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CABEÓLICA, A SUA ENERGIA LIMPA
A Cabeólica é a principal produtora de energias renováveis na matriz energética de Cabo Verde,
produzindo eletricidade sustentável e de qualidade. O compromisso da Empresa com o desenvolvimento sustentável reflete-se também através da orientação dada às suas atividades de carácter ambiental e
social.
Com uma taxa média de penetração total de energia elétrica no país de 22%, a Cabeólica demonstra
claramente o papel importante que tem desempenhado para permitir a Cabo Verde alcançar as suas
metas em energia sustentável.

4 parques eólicos em funcionamento em quatro ilhas;
375.000 MWh de energia limpa fornecida às redes elétricas das quatro ilhas;
15 milhões de litros de combustível que o país deixou de importar todos os anos;
260.000 toneladas de CO2 evitadas desde a entrada dos parques eólicos em operação;
24% foi a taxa recorde de penetração anual atingida (em 2014);
4 prestigiosos prémios e distinções atribuídos à empresa;
2.132 alunos participaram no projeto de educação em energias renováveis e eficiência
energética (Projeto EOLO);
5.000.000 CVE de investimentos feitos em preservação ambiental;
0 acidentes ambientais;
4 espécies de aves continuam a ser monitorizadas dentro do programa de monitoramento de aves;
400 horas contabilizadas de recolha de dados visuais referentes ao comportamento da
avifauna;
4 estudos científicos da espécie de osga endémica Tarentola substituta elaborados;
10 plataformas artificiais erguidas com apoio da Cabeólica para ninhos de guincho na
Boa Vista;
80 palestras realizadas sobre preservação da biodiversidade e energias renováveis,
abrangendo todas as escolas da Boa Vista;
100% de colaboradores da Empresa são Cabo-verdianos.

COMPROMISSO COM
A SUSTENTABILIDADE
Na Cabeólica, o primeiro grande projeto de energia eólica desenvolvido na região da CEDEAO, acreditamos no cumprimento escrupuloso e rigoroso das obrigações ambientais e sociais. Em 2009, a
Empresa assumiu o compromisso de produzir energia limpa em
Cabo Verde e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.
Desde então, a Empresa tem-se empenhado em maximizar a sua
contribuição procurando aumentar os seus impactos positivos no
ambiente e nas comunidades, ao mesmo tempo que se concentra
em minimizar ou eliminar os poucos potenciais impactos negativos.
Os parques eólicos da Cabeólica representam, em média, 22% da
procura nacional de energia elétrica, tornando Cabo Verde um dos
países com maior taxa de penetração de energia eólica no mundo.
A implementação das medidas de conservação da biodiversidade
pela Empresa, particularmente em relação às espécies endêmicas e
ameaçadas, produziu resultados gratificantes e uma quantidade
significativa de dados importantes para as comunidades científicas
locais e internacionais.
Como CEO da Cabeólica, estou decidido a fornecer a liderança e os
recursos necessários para garantir que a sustentabilidade ambiental
e social continue sendo uma parte vital e integral nas atividades da
Empresa, considerando que as ambições da Empresa caminham
lado a lado com as principais causas ambientais e sociais.

Antão Manuel Fortes
Chief Executive Officer Cabeólica
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A NOSSA HISTÓRIA
AFC e o Finnfund passaram a participar na Cabeólica
como investidores maioritários e os empréstimos a
longo prazo foram garantidos pelo BAD e o BEI.
Também foram assinados os contratos de fornecimento
de equipamentos e manutenção com a Vestas.
Assinatura de uma inovadora Parceria
Público-Privada (PPP) entre a InfraCo
Africa Limited, Governo de Cabo Verde
e a concessionária Electra SARL.

A Empresa atingiu o seu recorde atual
contribuindo com 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.
A 16 de fevereiro de 2016, a
participação na Cabeólica
pertencente à InfraCo Africa
Limited foi transferida à AFC.

Foi concluída a construção dos parques eólicos do Sal e da
Boa Vista e assinados os respetivos certificados de takeover.
A empresa alcançou pleno COD (Commercial Operation Date).
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A Empresa Cabeólica, S.A. foi constituída para desenvolver,
financiar, construir e operar quatro parques eólicos: em
Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista - totalizando uma
capacidade instalada de 25.5 MW.
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A Cabeólica assinala o primeiro ano com todos os quatro parques
eólicos em pleno funcionamento e tornou-se na primeira Empresa
cabo-verdiana a registar o seu projeto no âmbito do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo da UNFCCC.
A Cabeólica procedeu pela primeira vez
à venda de créditos de carbono (CERs).

O financial close foi atingido e foram iniciadas as construções dos
parques eólicos e concluídas em Santiago e São Vicente com os
respetivos certificados de takeover assinados no mesmo ano.

UM PROJETO RECONHECIDO
INTERNACIONALMENTE
A Cabeólica tem sido destacada,
ao longo dos anos, pela sua
contribuição para a sustentabilidade e por promover as boas
práticas ambientais.
Os resultados alcançados até à
data têm tido um enorme
impacto na notoriedade e
reconhecimento que a Empresa
tem granjeado a nível internacional e nacional.

Prémio Ashden
A Cabeólica ganhou o prémio
Ashden 2013, distinção líder
mundial em energia verde, na
categoria de Pequenos Estados
Insulares
em
Desenvolvimento,
entregue
numa
cerimónia em Londres.
Green Project Awards
Cabo Verde
A Cabeólica ganhou o Green
Project Awards - Cabo Verde na

categoria de Energias Renováveis e Eficiência Energética.

avaliação às melhores PPPs em
2012.

Melhor PPP dos Mercados
Emergentes
A Cabeólica foi distinguida
como uma das melhores parcerias público-privadas da África
Subsariana pelo IFC – International Finance Corporation
(organização pertencente ao
Banco
Mundial)
e
pelo
IJ – Infrastructure Journal na sua

Best Renewable Project in
Africa Award
Em 2011 a Cabeólica ganhou o
prémio de Melhor Projeto de
Energias Renováveis em África entregue no evento Africa
Energy Awards em Joanesburgo.

O NOSSO COMPROMISSO
Visão
Ser uma Empresa de excelência
e de referência nacional no setor
das energias renováveis, criando valor para os seus acionistas
e fortemente comprometida
com a sustentabilidade. O nosso
compromisso
com
o
desenvolvimento sustentável
reflete-se nos valores que orientam as atividades ambientais e
socio-económicas.

Sustentabilidade promovendo melhoria na qualidade de
vida.
Profissionalismo na prestação
de serviços.
Ética e Integridade
condução dos negócios.

na

Responsabilidade Social promovendo a educação para um
mundo sustentável.
Paixão pela energia limpa.
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A CABEÓLICA EM NÚMEROS
Principais Indicadores
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A Cabeólica gere quatro
parques de produção de eletricidade através da energia eólica,
contribuindo fortemente para a
política nacional de reduzir a
dependência do País em
combustíveis fósseis importados. Ao longo dos anos de
operação, a Empresa tem
apresentado um desempenho
operacional claramente positivo.

Grafico

Até à data, os quatro parques
eólicos têm produzido acima de
380 GWh, com as percentagens
de produção distribuídas entre
Santiago - 43%; São Vicente 28%; Sal - 21%; e Boa Vista -8%,
como se pode verificar no
gráfico seguinte, sendo 2014 o

INVESTIDORES

melhor ano de sempre em
termos de produção de energia
elétrica.
A produção de 2016 sofreu uma
ligeira redução em relação aos
dois anos anteriores devido à
menor disponibilidade de vento
e limitações impostas pela
concessionária, estas agravadas
pelos baixos preços do petróleo
e instalação de novos grupos
eletrogéneos. Em 2016 a
Cabeólica terá sido responsável
pela produção de cerca de 20%
da eletricidade consumida no
país, mantendo Cabo Verde
como um dos líderes mundiais a
nível de taxa de penetração de
energia eólica.

Africa Finance Corporation (AFC), uma instituição
financeira de desenvolvimento pan-africana, com
sede na Nigéria e que possui como acionistas principais, bancos centrais e comerciais de vários países
do continente africano.
AFC Equity Investment uma subsidiária 100% da
AFC.
FinnishFund for Industrial Cooperation (Finnfund),
uma instituição de financiamento de desenvolvimento industrial com sede na Finlândia e que possui
como acionista principal o Estado da Finlândia.
Electra – Empresa de Eletricidade e Água, SARL
(Electra, SARL), a Empresa concessionária local e que
possui como acionista principal o Estado de Cabo
Verde.

Estado de Cabo Verde.

PARCEIROS

Produção por Ilha 2013 - 2015
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Banco Europeu de Investimento (BEI),
financiador de longo prazo do projeto.
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Banco Africano de Desenvolvimento (BAD),
financiador de longo prazo do projeto.
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VESTAS, fabricante das turbinas eólicas e
prestador de serviço de manutenção das
mesmas.
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Parque eólico de Santiago
O parque eólico de Santiago, o primeiro parque da Cabeólica a entrar em
funcionamento e com maior capacidade instalada, foi inaugurado no dia 21
de outubro de 2011. O parque tem 11 turbinas Vestas V-52 850kW, o que se
traduz numa capacidade instalada de 9,35 MW, e já produziu cerca de
164.000 MWh de eletricidade limpa para a rede nacional. O parque já recebeu mais de 600 visitantes até à data.

Electra, SARL, é parceira comercial e operacional na
gestão dos parques eólicos.
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A VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Os Procedimentos Internos da
Cabeólica e o seu Manual de
Avaliação de Desempenho
servem como as principais
ferramentas para a gestão de
recursos humanos, permitindo
que a Empresa garanta um alto
padrão de ética e profissionalismo, de satisfação e responsabilidade do colaborador. Com as
suas ferramentas de gestão, a
Empresa compromete-se a criar
o ambiente mais adequado
possível para garantir o empenho e a capacitação dos seus
colaboradores.
A Empresa tem atualmente 10
colaboradores em que 90% têm
qualificações académicas ao
nível do ensino superior. Realce
ainda para 30% da equipa
serem mulheres e existir uma
taxa de rotativa muito baixa,
rondando os 5% de média.
Para além dos postos de
trabalho, a Cabeólica contribui
ainda para o emprego indireto
através dos vários contratos de

prestação de serviços celebrados com empresas locais para
serviços como assessoria jurídica, informática, contabilidade,
auditoria, marketing, seguros,

vigilância dos parques e
serviços de limpeza, entre
outros.

30% Mulheres
10 Postos de trabalho diretos
30 Postos de trabalho indiretos

PREVENIR E INVESTIR
Saúde e segurança são um dos
pilares de sustentabilidade da
empresa. A Cabeólica tem como
objetivo definir e manter
padrões adequados na gestão

de saúde e segurança para
garantir o bem-estar dos seus
colaboradores e de outras
pessoas que visitam os parques
eólicos.

Distribuição das horas de formação em S&S

72
264
96
12
40

Riscos elétricos
Primeiros socorros
Trabalhos em altura e resgate

Combate incêndio
Segurança e saúde no trabalho

FORMAÇÃO
Aos colaboradores e terceiros
com acesso aos parques são
fornecidos todos os equipamentos adequados para a
proteção individual. Adicionalmente, todos os parques eólicos
são apetrechados com equipamentos de primeiros socorros e
equipamentos de combate a
incêndio, bem como aparelhos
adequados para o uso das
maquinas
com
corrente
elétrica.

formação em saúde e segurança
dos colaboradores, a empresa
tem garantido um registo de 0
acidente de trabalho durante os
5 anos da sua atividade.
Em 2015 a empresa implementou a prática de disponibilizar a
todos os seus colaboradores
exames médicos gerais, como
uma ação preventiva e como
forma de privilegiar e promover
a saúde. Adicionalmente, 100%
dos colaboradores foram cobertos com seguros facultativos
complementares.

Com políticas e procedimentos
de segurança eficazes, juntamente com a forte aposta na

de aprendizagem junto de uma
Empresa de rápido desenvolvimento no setor das energias
renováveis, com fortes ligações
internacionais.
Até ao momento já estagiaram
na Cabeólica 22 pessoas.

Durante a sua atividade, a
Cabeólica já realizou 1.905
horas em sessões de formação,
484 horas de formação em
saúde e segurança e 216 horas
de formação dentro dos standards da Global Wind Organisation.
Horas de Formação por Ano

PROGRAMA DE ESTÁGIOS
Em 2014, após verificação de
muito interesse para os
recém-formados, a Cabeólica
lançou um programa de estágios técnicos e administrativo-financeiros. Esta iniciativa
teve como intuito facultar aos
candidatos uma oportunidade

A empresa aposta continuamente na capacitação dos seus
colaboradores, a fim de aumentar a qualificação profissional,
garantir o equilíbrio das
competências e maximizar o
desempenho.
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A APOSTA NO MEIO AMBIENTE É UM PILAR FUNDAMENTAL DA
SUSTENTABILIDADE DA CABEÓLICA
A Cabeólica entende e pratica a gestão ambiental como um dos pilares de sustentação do negócio. Em sintonia com esse princípio, a Empresa
aplica constantemente as boas práticas ambientais, incluindo esforços para minimizar quaisquer potenciais impactos negativos da Empresa no
ambiente. Por outro lado, apoia a conservação da biodiversidade e a educação ambiental em Cabo Verde, destacando-se várias iniciativas ambientais com resultados muito concretos e animadores.

BIODIVERSIDADE
Como uma Empresa produtora
de energia eólica com uma forte
visão de desenvolvimento
sustentável, a Cabeólica respeita e promove a importância da
conservação da biodiversidade,
um dos principais objetivos
ambientais da empresa. A perda
de biodiversidade tem aumentado drasticamente nas últimas
décadas um pouco por todo o
mundo e isso tem sido evidente
também em Cabo Verde.
A Cabeólica tem desenvolvido
esforços não só para prevenir
quaisquer possíveis impactos
nocivos resultantes das suas
atividades, como também a
apoiar importantes iniciativas
com vista a travar o declínio das
populações
de
algumas
espécies
resultante
das
atividades não relacionadas.
A Empresa mostrou-se bastante
ativa na promoção e sensibilização dos endemismos e da
saúde ecológica em geral.

Parque eólico de S. Vicente
O parque eólico de São Vicente foi inaugurado a 11 de novembro de 2011.
Contendo 7 turbinas Vestas V-52 850kW, o parque tem uma capacidade
instalada de 5,95 MW e já produziu cerca de 105.000 MWh de eletricidade
limpa para a rede nacional. Sendo o parque mais ventoso da Cabeólica, o
parque de S. Vicente mantém o recorde da média mensal de velocidade de
vento de 12,8 m/s atingido em fevereiro de 2016.
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Osgas endémicas
A Tarentola substituta, encontrada na ilha de São Vicente e em
mais nenhum outro lugar do
mundo, era até recentemente
classificada como Data Deficient
(DD) na Lista Vermelha da IUCN
– o que significa que a
informação sobre esta osga era
insuficiente para decidir a sua
categoria de conservação.
Desde 2009 que a Cabeólica
vem colaborando com biólogos
especializados do Centro de
Investigação em Biodiversidade
e Recursos Genéticos (CIBIO),
em Portugal. A empresa financia
estudos sobre a composição
genética, o comportamento e
diversidade da população a fim
de aumentar o conhecimento
sobre esta espécie muito rara e
importante.
Como resultado desse esforço
para a preservação desta
espécie, em 2011 a T. substituta
viu alterado o seu estado na
Lista Vermelha da IUCN passando de “subespécie” para “espé-

cie” e de “deficiente estado de
conservação de dados” para
“pouca
preocupação
na
conservação”. Hoje, a T. substituta pode ser encontrada numa
população saudável, a conviver
perfeitamente com as turbinas
da Cabeólica no parque eólico
de São Vicente.
Como parte dos serviços
contratados
aos
biólogos
especializados, estudantes de
Biologia em Cabo Verde acompanham os estudos e são treinados durante os mesmos com o
intuito de contribuir para o
conhecimento local e criar
condições para garantir uma
sustentabilidade a longo termo
do
monitoramento
dessa
espécie.
As iniciativas sobre a T. substituta já deram origem a 4 relatórios
científicos detalhados sobre a
espécie, 3 artigos publicados
em revistas científicas internacionais de renome e 1 documentário produzido pela RTP
intitulado As Maravilhas de

Cabo Verde.
Aves em vias de extinção
Durante a fase de projeto, as
organizações governamentais
da Natureza e de Conservação
em Cabo Verde, nomeadamente
o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento
Agrário (INIDA) e a Direção-Geral do Ambiente, além de ONGs
como Natura 2000, estiveram
envolvidas no apoio à avaliação
de risco de colisão intensiva de
aves realizada pela empresa.
Na atual fase de operação a
Cabeólica, em colaboração com
a BIOS.CV, tem feito um monitoramento extensivo da espécie
de ave Guincho e um acompanhamento de várias outras
espécies incluindo o Rabo de
Junco, o Abutre-do-egito, a
Fragata, entre outros. O principal objetivo é obter dados
relevantes
referentes
ao
comportamento da avifauna
local - informações que estão
agora disponíveis para a comu-

nidade científica e para o público em geral.
A Cabeólica tem apoiado
também vários projetos de
proteção de aves incluíndo
“Projeto Guincho” que foi galardoado como melhor programa
de conservação de espécies
ameaçadas na África Oeste 2015
pelo Programa Regional de
Conservação Marinha e Costeira
2015. Esse projeto visa construir
ninhos artificiais para aves com
a intenção de diminuir as
predações
excessivas
de
humanos e gatos selvagens. Até
à data, já foram construídos 10

ninhos artificiais na Boa Vista.
Outras iniciativas
A empresa tem patrocinado
vários programas e projetos
importantes incluíndo projetos
na área de investigação em
biodiversidade
e
recursos
genéticos, iniciativas desportivas com fortes componentes
sociais, e eventos importantes
que promovem as energias
renováveis e a eficiência
energética,
transformações
socioeconómicas assim como o
desenvolvimento de condições
para a saúde da comunidade.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE
AVES DESDE 2012
42 novos ninhos de guincho descobertos;
110 ninhos de guincho identificados (17 dos quais foram registados como ativos em 2016);
500 ninhos de guincho examinados (durante a época de acasalamento para identificar números de
reprodução bem-sucedidas e causas de insucesso);
35 crias de guinchos anilhados (8 dos quais têm sido vistos ou recapturados);
32 crias aninhadas que atingiram a fase adulta;
21 ninhos que produziram pelo menos uma cria que sobreviveu à fase adulta.

Parque eólico do Sal
O parque eólico do Sal foi inaugurado a 28 de fevereiro de 2012.
Contendo 9 turbinas Vestas V-52 850kW, o parque tem uma capacidade instalada de 7,65 MW e já produziu cerca de 81.000 MWh de
eletricidade limpa para a rede nacional. Em janeiro de 2015, o parque
eólico do Sal contribuiu com 55% da eletricidade total produzida na
ilha, que vem a ser o recorde, a nível nacional, no que diz respeito à
penetração mensal de energia eólica.
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Monitorização ambiental
A Empresa desenvolveu um
Plano de Gestão Ambiental e
Social (ESMP) de acordo com as
necessidades
referentes
a
diferentes áreas de intervenção
que se estende por um período
de 20 anos. Este plano identifica
os potenciais impactos ecológicos e sociais previstos durante
as fases de construção,
operação e desativação do
projeto assim como as medidas
de mitigação a serem tomadas
para minimizar ou mesmo
impedir tais impactos.
Para além do plano de monitorização geral da fauna e flora
dentro e ao redor dos parques
eólicos, o ESMP inclui também
medidas de melhorias sociais e
ecológicas, bem como um
plano de gestão da conservação, os quais visam ir além das
obrigações diretas da empresa e
fornecer benefícios positivos
globais para a sustentabilidade
ambiental de Cabo Verde.
Os resultados do monitoramento destes indicadores são
apresentados todos os anos no
Relatório de Acompanhamento
Anual.
Resíduos
Durante os processos de
manutenção
dos
parques
eólicos, a Empresa gere
pequenas quantidades de
resíduos que podem causar
algum impacto negativo no
meio ambiente e à saúde,

incluindo óleos de lubrificação,
baterias e filtros. Na Cabeólica,
esses resíduos, considerados
perigosos, são direcionados
para reciclagem fora do país ou
armazenados
a
aguardar
alternativas locais que sejam
sustentáveis e adequadas. Em
2017, a Empresa tenciona
construir ecopoints nos seus
parques, na sua determinação
de manter fora do ambiente
qualquer resíduo perigoso
proveniente da sua atividade.
Redução de CO2 equivalente
Em 2015, as negociações
globais relacionadas com as
mudanças climáticas avançaram com a adoção do Acordo de
Paris, onde Cabo Verde comprometeu-se a reduzir por comple-

to as suas emissões de CO2
equivalentes na produção de
eletricidade até 2025.
A Cabeólica já contribui consideravelmente para esse objetivo, sendo a principal produtora
de energias renováveis na
matriz energética de Cabo
Verde, produzindo quantidades
substanciais de energia limpa
para as redes nacionais. Essa
energia evita a necessidade de
produzir a mesma quantidade
de
eletricidade
utilizando
combustíveis fósseis. Assim, a
empresa auxilia o país a
alinhar-se com os objetivos das
Nações Unidas, e do mundo em
geral, no combate à mudança
do clima e aos seus efeitos
adversos sobre a saúde do
nosso planeta.

Parque eólico da Boa Vista
O parque eólico da Boa Vista foi inaugurado a 20 de abril de 2012. Com 3 turbinas Vestas
V-52 850kW, o parque é o mais pequeno da Cabeólica com uma capacidade instalada de
2,55 MW. Na totalidade o parque já produziu cerca de 32.000 MWh de eletricidade limpa
para a rede nacional. Em dezembro de 2016, foi atingido o recorde de produção diária na
Boa Vista que é de 47,77MWh.

Ao longo de toda a vida útil dos
parques eólicos, a Cabeólica
visa reduzir as emissões de
gases de efeito estufa no país,
conhecidos por induzir o
fenómeno da mudança climática, em cerca de 55.000 tonela-

das de CO2 equivalente por
cada
ano
completo
de
operação. Atualmente, a empresa já conta com mais de 260.000
toneladas de CO2 em emissões
reduzidas.
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA SÃO UM SUCESSO ENTRE OS MAIS JOVENS
A Cabeólica, como parte do objetivo de apoio ao desenvolvimento da sociedade cabo-verdiana, tem desenvolvido iniciativas suscetíveis de terem
um impacto direto na comunidade, com especial destaque para a intervenção nas escolas e junto das crianças.

PROGRAMA
AMBIENTAL

EOLO
Em 2015, a Cabeólica iniciou o
programa educativo Eolo / Nós
Somos Energia dedicado à
promoção das fontes de
energias limpas e da eficiência
energética. Destinado a crianças
em idade escolar entre 9 e 10
anos, no 4º ano de escolaridade,
foi criado pela Cabeólica e pelo
ECREEE – Centro para as
Energias Renováveis e Eficiência
Energética da CEDEAO, contando com o apoio do Ministério da
Educação e do Desporto e da
Direção Geral de Energia.
O EOLO visita as escolas de
várias ilhas do país, para

pativa quando as aulas são
ministradas até ao envolvimento com um concurso de desenho – todas as crianças são
convidadas a participar diretamente em cada atividade. Esta
ação é ainda estendida a todos
os encarregados de educação,
com o desenvolvimento de
informação específica para a
promoção
conjunta
de
mudança de comportamentos.

A Empresa mantém, desde
2013, um programa de
educação
ambiental
que
administra todos os anos, nas
escolas secundárias da Boa
Vista, destinado a promover a
consciencialização ambiental
em torno da necessidade de
conservação das espécies locais
e da importância das energias
renováveis em geral.

Com início em 2015, o programa já esteve em Santiago, São
Nicolau e São Vicente.

2013
Aves Marinhas

Principais Indicadores
Escolas

Turmas

Alunos

2015

2

5

80

São Vicente 1ª fase

2015

4

12

315

São Vicente 2ª fase

2016

9

20

542

São Nicolau
Santiago

2016
2016

8
11

12
32

239
956

34

81

2132

Projeto Piloto

2014
Aves das Áreas Húmidas
2015
Conservação do Guincho
da Boa Vista

Projeto Nacional

Total

apresentar as fontes de energia
e para ensinar a poupar energia,
numa perspetiva didática e
divertida, trazendo animação e
alegria para as salas de aulas. O
programa acompanha o plano
curricular do Ministério da
Educação e do Desporto de
Cabo Verde, sendo uma forma
diferente e inovadora de lecionar estes temas.
Com uma participação ativa –
desde uma intervenção partici-

CONTACTOS DA EMPRESA
Edifício BAICenter
Avenida Cidade de Lisboa
2º Andar Esq. C.P. 101/A
Praia – Cabo Verde
+ 238 260 22 60
cabeolica@cabeolica.com

2016
As espécies endémicas em
Cabo Verde

DESENHOS DE ALUNOS NO PROGRAMA EOLO

Edilson Afonso (S.O.S)

Márcia Monteiro (S.O.S)

Este programa ambiental tem
um tema diferente todos os
anos de modo a entusiasmar os
alunos e a abordar as diferentes
áreas ambientais em que a
Cabeólica intervém na ilha. Em
2016 participaram 519 alunos
nas palestras ambientais nas
escolas da Boa Vista.

No. de palestras nas escolas
secundárias da Boa Vista

Elisandra Moura (Cidade Velha)
30
25
20
15
10
5

0

2013 2014 2015 2016

