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A Cabeólica é a principal produtora de
energias renováveis na matriz energética de
Cabo Verde e a maior fonte única de redução
de emissão de gases de efeito estufa no
país, contribuindo significativamente para as
obrigações do país na batalha global contra
as mudanças climáticas.

A sua energia limpa.
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Cabeólica
até 2017

A Cabeólica demonstra
claramente o papel
importante que tem
desempenhado para permitir
a Cabo Verde alcançar as
suas metas de energia
sustentável.

RESULTADOS:
4 parques eólicos
em quatro ilhas

310.000 toneladas
de CO2 evitadas desde a

460.000 MWh

de energia limpa fornecida
à rede nacional até
final de 2017

entrada em operação dos
parques

10 plataformas
artificiais para

5 prestigiosos
prémios e distinções
atribuídos à empresa

470 horas de
recolha de dados
visuais referentes
ao comportamento
da avifauna

24%, taxa recorde

de penetração eólica
anual atingida (em 2014),
colocando o país com uma
das taxas mais altas a
nível mundial nessa
categoria

guinchos, 2 das quais
foram encontradas com
ninhos ativos em 2017

2.986 alunos

15 milhões de litros
de combustível

participaram no projeto
de educação em energias
renováveis e eficiência
energética (Projeto EOLO)

que o país deixa de
importar todos os anos

96 palestras

6.800.000 CVE

de investimento
em conservação ambiental

Mensagem do
Administrador Delegado

sobre preservação
da biodiversidade
e energias renováveis,
abrangendo todas as
escolas secundárias
da Boa Vista

4 espécies de aves
a serem monitorizadas
dentro do programa
de monitoramento
de aves

5 estudos

compreensivos da espécie
de osga endémica
Tarentola substituta

Desde a sua criação em 2009, a Cabeólica tem como objetivo ser uma empresa

A implementação das medidas de conservação da biodiversidade pela empresa,

de valor determinante para o país, realizando várias iniciativas para confirmar o

particularmente no que se refere às espécies locais endêmicas e ameaçadas,

seu compromisso na produção de eletricidade de qualidade, enquanto desenvol-

produziu resultados gratificantes e uma quantidade significativa de dados impor-

ve e apoia atividades sociais e ambientais importantes.

tantes para as comunidades científicas locais e internacionais.

Em 2017, os parques eólicos da Cabeólica contribuíram com cerca de 17% da

Neste relatório, a Cabeólica compartilha com os seus stakeholders um resumo

produção total de eletricidade em Cabo Verde, continuando a empresa com gran-

das suas atividades e as formas como a empresa vem integrando práticas de

de orgulho no papel que vem desempenhando no desenvolvimento do sector de

desenvolvimento sustentável no seu trabalho. A empresa esforçar-se-á sempre

energias renováveis, em linha com as políticas domésticas que visam a redução

para continuar a participação positiva na sociedade cumprindo escrupulosa-

da dependência do país da importação dos combustíveis fósseis importados e

mente com todos os compromissos ambientais visando o bem-estar social.

das emissões de gases de efeito estufa no meio ambiente.

Antão Fortes
CEO Cabeólica

Investidores e Parceiros

A Cabeólica em Números

INVESTIDORES

A Cabeólica gere 4 parques eólicos que fornecem energia às redes locais
nas quatro ilhas de Cabo Verde com maior procura de energia. Desta forma, a eletricidade limpa, produzida pela empresa, atinge a maioria da população. Ao longo dos anos de operação a empresa tem apresentado um
desempenho operacional claramente positivo.

A Edison Energy Asset
Company, uma holding de

capital e interesses em ativos
geradores de eletricidade em
África e é detida pela Africa
Finance Corporation e pela
Harith General Partners.

Electra – Empresa
de Eletricidade e Água,
SARL (Electra, SARL),

a empresa concessionária
nacional que possui como
acionista principal o Estado de
Cabo Verde.

Finnish Fund for Industrial
Cooperation (Finnfund), uma
instituição de financiamento
de desenvolvimento industrial
baseada na Finlândia e que
possui como acionista principal
o Estado da Finlândia.

25,5 MW
99%
0
0
100%

Capacidade instalada

Estado de Cabo Verde,

representado pelo Ministério da
Indústria, Comércio e Energia e
pelo Ministério das Finanças.

Disponibilidade das turbinas

Acidentes de trabalho

PARCEIROS
Banco Europeu
de Investimento (BEI),

financiador de longo prazo do
projeto.

Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD),

Acidentes ambientais

financiador de longo prazo do
projeto.

Colaboradores nacionais
VESTAS, fabricante das

turbinas eólicas e prestadora
de serviços de manutenção.

Electra, SARL, parceira

comercial e operacional na
gestão dos parques eólicos.

A produção de energia eólica em Cabo Verde tem vindo a sofrer reduções desde 2014 devido à menor disponibilidade de vento e limitações impostas pela
concessionária justificadas pelos baixos preços do petróleo e instalações de
novos grupos eletrogéneos. Em 2017 a Cabeólica produziu cerca de 17% da
eletricidade consumida no país, mantendo Cabo Verde como um dos líderes
mundiais a nível de taxa de penetração de energia eólica.

Taxa de penetração eólica
por países (%)
32.7

2017

23.1
22.3

40

2013

20
20.9

19

42,5

16.3

Santiago

23.5

18

24

São
Vicente

24

24.7

Parque
eólico
de Sal

Distribuição da
produção da
Cabeólica em 2017
(%)

39.1

27
20.4

19
18.3
36.8

Capacidade instalada (MW): 7,65

2016

24

20
23

22.8

19.5

2014
2015

Turbinas Vestas V-52 850 kW: 9
Produção total (MWh): 97 000

Cabo Verde

Taxa média de penetração eólica no Sal (%): 28

Dinamarca

21.4

42

10,5

23
Sal

Boa Vista
Espanha

Irlanda

Fonte: GWEC; Windeurope; Apren; Cabeólica

Portugal

3

Relatório de Sustentabilidade 2017

A Nossa História

2008

2009

2010

2011

Assinatura de uma
inovadora Parceria
Público-Privada entre a
InfraCo Africa Limited, o
Estado de Cabo Verde e
a concessionária, Electra
SARL.

A Cabeólica, S.A. foi
constituída para construir
e operar quatro parques
eólicos nas ilhas de
Santiago, São Vicente, Sal e
Boa Vista, totalizando uma
capacidade instalada de
25,5 MW.

A AFC e o Finnfund
passaram a participar na
Cabeólica 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.

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.

2012
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).

2013

2014

2015

2016

2017

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
com o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo da
UNFCCC.

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

A participação na Cabeólica
pertencente à InfraCo Africa
Limited foi transferida à AFC.

A participação na Cabeólica
pertencente à AFC é
transferida para a Edison
Energy Asset Company, uma
holding detida pela AFC e a
Harith General Partners.

Parque
eólico de
Santiago
Capacidade instalada (MW): 9,35
Turbinas Vestas V-52 850 kW: 11
Produção total (MWh): 195 000
Taxa média de penetração eólica em Santiago (%): 13

O Nosso
Compromisso

VISÃO

VALORES

A Cabeólica é pioneira na área da
energia eólica em Cabo Verde, com o
objetivo de ser uma empresa de excelência e de referência mundial no
sector das energias renováveis, criando valor para os seus stakeholders e
fortemente comprometida com o desenvolvimento sustentável da socio
-economia do país.

Sustentabilidade
promovendo melhoria na qualidade
de vida.
Profissionalismo
na prestação de serviços.
Ética e Integridade
na condução dos negócios.
Responsabilidade Social
promovendo a educação para um
mundo sustentável.
Paixão pela energia limpa.

Sustentabilidade da
Cabeólica
A sustentabilidade ambiental e social é um pilar estratégico na conduta de negócio da Cabeólica, de acordo com o qual busca aplicar continuamente boas práticas sustentáveis. Os potenciais impactos negativos foram considerados durante
o planeamento e a conceção do projeto e as respetivas medidas mitigadoras delineadas no nosso plano de 20 anos, juntamente com medidas de aprimoramento
suplementares. São destacadas abaixo várias iniciativas implementadas com resultados muito concretos e encorajadores.

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 Cabeólica tem desenvolvido esforços para prevenir quaisquer possíveis impactos
nocivos resultantes das suas atividades e 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.

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 financia estudos sobre a composição
genética, o comportamento e diversidade da população
da osga a fim de aumentar o conhecimento sobre
esta espécie muito rara e importante. Como resultado
desse esforço a T. substituta viu alterado o seu estado,
passando de “subespécie” para “espécie” e de
“deficiência de informações” para ”baixa preocupação”.
Hoje, a T. substituta pode ser encontrada numa
população saudável, a conviver perfeitamente com
as turbinas da Cabeólica no parque eólico de São
Vicente. Em 2017, a empresa financiou mais um estudo
comportamental para determinar o papel dos fatores
ecológicos e sociais na seleção de refúgio das osgas.
O estudo produziu dados para publicação - nesse
caso seria a quarta iniciativa da empresa a resultar na
publicação de um artigo sobre a espécie numa revista
científica internacional.

Proteção e conservação de aves

Na atual fase de operação a Cabeólica, em colaboração com a
ONG BIOS.CV, tem feito um monitoramento extensivo da espécie
de ave guincho na Boa Vista, e um acompanhamento de várias
outras espécies incluindo o Rabo de Junco, o Abutre-do-egito,
a Fragata, entre outros, com o principal objetivo de obter
dados relevantes referentes ao comportamento da avifauna e
que é apresentado aos stakeholders nos relatórios anuais de
monitoramento de aves. Os dados obtidos em 2017 revelaram
novas informações referentes a predação de ovos e crias, úteis
para estratégias de conservação, como também os primeiros
ninhos de guinchos nas plataformas artificiais instaladas em
anos anteriores numa tentativa de reduzir a predação pelos
gatos selvagens e pelos humanos.

Outras iniciativas

A empresa tem patrocinado vários programas e projetos
importantes incluindo 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.
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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.

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, devido
às soluções atualmente indisponíveis para dar
um destino adequado a todos os seus resíduos,
a empresa construiu ecopontos em cada um dos
parques, para armazenamento dos resíduos na sua
determinação de manter fora do ambiente qualquer
substância perigosa proveniente da sua atividade.

Os resultados do monitoramento destes indicadores
são apresentados todos os anos no Relatório de
Acompanhamento Anual.

Programa de
monitorização de
Aves 2012-2017

46

novos ninhos de guincho
descobertos

625

114

ninhos de guincho identificados
na totalidade

ninhos de guincho examinados

37

42

crias de guinchos aninhados

crias aninhadas que
atingiram a fase
adulta

23

ninhos que produziram pelo
menos uma cria que sobreviveu
à fase adulta

Redução de gases de efeito de
estufa (CO2 eqv.)

A Cabeólica contribui consideravelmente para o
objetivo do país de anular as suas emissões de
CO2 equivalente na produção de eletricidade,
sendo a principal produtora de energias renováveis
na matriz energética de Cabo Verde e evitando a
necessidade de produzir a mesma quantidade de
eletricidade utilizando combustíveis fósseis.
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
50.000 toneladas de CO2 equivalente por cada
ano completo de operação. Até final de 2017, a
empresa contou com mais de 310.000 toneladas
de CO2 em emissões reduzidas.

Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Reduções de
CO2 (tCO2)
8 915
38 706
51 531
55 381
52 687
51 428
51 472

TOTAL
310 125

A valorização dos Recursos Humanos

10 Colaboradores
nacionais

Procedimentos Internos
da Cabeólica

90% com qualificações
académicas ao nível do
ensino superior

Manual de Avaliação de
Desempenho

Taxa de rotatividade
muito baixa, rondando
os 5% em média

Ferramentas de Gestão

Formação
2017

30% Mulheres

Informática

10 Postos de trabalho
diretos

Contablidade
Auditoria
Marketing

40 Postos de trabalho
indiretos

Seguros
Vigilância dos parques
Serviços de limpeza

228 horas

Saúde e segurança são dois dos pilares de sustentabilidade da empresa.

2011

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.

392 horas

2016

315 horas

2012
332 horas de
formação nos
standards da
Global Wind
Organisation

Assessoria jurídica

Prevenir e Investir
Horas de formação por ano

621 horas
de formação
em saúde e
segurança

Emprego indireto
com empresas locais

110 horas

2015

568 horas

2013

92 horas

2014

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 máquinas com equipamentos com carga elétrica.
Com políticas e procedimentos de segurança eficazes, juntamente com a forte
aposta na formação em saúde e segurança dos colaboradores, a empresa tem garantido um registo de 0 acidentes de trabalho durante os 6 anos da sua atividade.

428 horas

Distribuição das horas de formação em
Saude e segurança
72

Riscos elétricos

144

Primeiros
socorros

318

Parque
eólico de
S.Vicente

Trabalhos
em altura e
resgate

33

Segurança
e saúde no
trabalho

Capacidade instalada (MW): 5,95
Turbinas Vestas V-52 850 kW: 7
Produção total (MWh): 125 000
Taxa média de penetração eólica em S. Vicente (%): 25

68

Combate
incêndio
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EOLO

Projeto MultiAdapt

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 contando com o apoio do Ministério da Educação
e da Direção Nacional de Energia.

Em 2017, a Cabeólica co-financiou a MultiAdapt, um projeto integrado promovido
pela Associação dos Amigos para Desenvolvimento Comunitário de Covoada, que
tem como objetivo a criação de uma rede de hortas e de caprinos para produção
de carnes e leites, como alimento e rendimento para a comunidade de Covoada,
na ilha de Santiago.
O projeto, para além de contribuir para o fortalecimento comunitário, tem uma
forte componente ambiental incluíndo a utilização de práticas e tecnologias sustentáveis, assim como formação e envolvimento da comunidade nas temáticas
ambientais.

47

Escolas

112

LigaPlay

Turmas

2986

Desde o ano 2016 a Cabeólica apoia a LigaPlay – um campeonato de escolas de
futebol para crianças entre os 13 e 17 anos, promovido pela Associação de Escolas de Futebol de Cabo Verde. Tem como principal objetivo promover a inclusão e
a cidadania, os valores, a consciencialização, a valorização da vida humana e a
interação social através do desporto.

Alunos

Programa Ambiental
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.

2013

Aves
Marinhas

2014

Aves das
Áreas
Húmidas

2015

Conservação
do Guincho
da Boa Vista

2016

As Espécies
Endémicas
em Cabo
Verde

2017

Introdução
à Biologia
de Aves

Comunidade Limpa Mais
Saudável
A Cabeólica apoiou os polos educativos do Concelho do Paúl, na ilha de Santo
Antão, no projeto “Comunidade Limpa é Igual a Mais Saúde” que foi implementado
durante o mês de junho de 2017.
A fragilidade dos ecossistemas no arquipélago e o isolamento rural levaram a
que estas escolas procurassem sensibilizar mais as comunidades para tomarem
consciência dos impactos que os comportamentos positivos face ao ambiente têm
atualmente e nas gerações futuras.

Parque
eólico da
Boa Vista

Contactos:
Edifício BAICenter
Avenida Cidade de Lisboa
Capacidade instalada (MW): 2,55

2º Andar Esq. C.P. 101/A

Turbinas Vestas V-52 850 kW: 3

Praia – Cabo Verde

Produção total (MWh): 32 000

+238 260 22 60

Taxa média de penetração eólica na Boa Vista (%): 21

cabeolica@cabeolica.com

