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INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta a nossa
abordagem à sustentabilidade
enquanto lutamos para promover
o crescimento de África.
Concentramo-nos nos tópicos do ambiente, da segurança,
social e da governação mais importantes para as nossas partes
interessadas e para a nossa empresa, baseado em consultas a
nível corporativo e com as nossas equipas locais.
Este terceiro Relatório anual da Globeleq sobre Sustentabilidade
fornece uma visão geral sobre a gestão e desempenho em
termos de sustentabilidade em toda a empresa, em 2021.
Salvo indicação contrária, os dados deste relatório abrangem
as nossas operações globais no ano de 2021 – da nossa sede
em Londres, escritórios regionais e de 13 centrais elétricas
operacionais – e excluem projectos que estiveram em
construção durante este período. Para efeitos do presente
relatório, o projeto Malindi Solar no Quénia é considerado
como um projecto em construção durante 2021, embora
a central tenha iniciado a exportação de energia
renovável para a rede em dezembro de 2021.
O relatório exclui a central termoelétrica
de Tsavo no Quénia, na qual temos uma
participação minoritária, e o contrato
de compra de electricidade terminou
em setembro de 2021. Também, exclui
a nossa empresa de energia na Nigéria.
Estamos abertos a comentários
em relação à nossa abordagem
à sustentabilidade e aos nossos
relatórios. Contacte- nos através
do e-mail sustainability@
globeleq.com.
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MENSAGEM DO NOSSO CEO
África continua a ser um continente onde quase metade da população
não tem acesso à eletricidade. Potenciar o crescimento de África de
forma sustentável é a essência do que a Globeleq faz.
O ano de 2021 foi um ano de muito sucesso para a Globeleq.
Entrámos no mercado das energias renováveis no Egipto e
obtivemos as condições de financiamento em dois projectos
novos em Moçambique. Mais à frente neste relatório, os
nossos directores nacionais Ghada Darwish e Samir Salé
falam sobre o contexto destes Projectos e sobre o papel que
desempenhamos nestes países.
O desempenho operacional foi bom e financeiramente
tivemos um ótimo ano com os pagamentos em dívida dos
clientes massivamente reduzidos. O refinanciamento de três
das nossas centrais na África do Sul foi vantajoso para ambas
as partes, com metade do valor acumulado para os acionistas
permitindo o reinvestimento em novos Projectos e a outra
metade transferido para os clientes através de uma redução
no preço que cobramos pela energia.
O nosso desempenho em termos de segurança em 2021 foi
excepcional, mas, não podemos permitir que o excesso de
confiança se instale. Queremos melhorar ano após ano, e
precisamos de garantir que a pressão de um bom desempenho
bem como o de reportar bom desempenho não leve a que
as pessoas, se desviem o foco. Estamos cientes destes riscos e
voltaremos a reportar do próximo ano.
A Covid-19 continuou a surpreender-nos e alterou alguns
aspectos, tais como, a natureza do trabalho no escritório, talvez
para sempre. No entanto, a importância do nosso negócio e a
dedicação dos funcionários da Globeleq, estão mais fortes do
que nunca.
Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer aos
funcionários da Globeleq pelo que fizeram para apoiar os
nossos colegas, clientes e comunidades durante o último ano,
inclusive através dos nossos projectos de desenvolvimento
sócio-económico locais para apoiar as pessoas mais
necessitadas próximo das nossas centrais.
Com o nosso conhecimento e experiência em energias
renováveis, estamos bem posicionados para criar capacidade
renovável em todo o continente. Em 2021, juntamente com
os nossos parceiros, ganhámos 1.424 MW em projectos
de energias renováveis na África do Sul, excedendo o
compromisso que assumimos no ano passado, de adicionar,

pelo menos, 1.000 MW de renováveis ao nosso portfólio, até
2026. Estamos também a expandir o nosso trabalho em novas
tecnologias, tais como, a dessalinização de água salgada e
o hidrogénio verde.
A gestão da transição energética irá implicar tomar algumas
decisões difíceis e aí existe muito mais a fazer relativamente
à questão climática. A Globeleq está empenhada em
alcançar zero emissões até 2050 e actualmente estamos
a desenvolver cenários detalhados de modelagem
e de construção para informar as escolhas que
devemos fazer para o concretizar.
No Relatório de Sustentabilidade deste ano,
abordamos detalhadamente a nossa diversidade
e iniciativas de inclusão, bem como os progressos
que estamos a fazer. Em adição a formas
mais tradicionais de indicadores-chave de
performance, desde 2021, cada funcionário
da Globeleq tem parte da sua remuneração
associada a critérios de desempenho em
termos de diversidade e inclusão, assim como,
sociais e ambientais, Isto é algo sobre o qual
estou muito orgulhoso. No entanto, como
sempre, há mais a fazer.
Estou ansioso por comunicar-vos novos
progressos, no próximo ano.

Mike Scholey
Director Executivo
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SOBRE A GLOBELEQ
Somos o produtor de electricidade, independente líder em África.
(Noruega) detém 30%. Centramo-nos no desenvolvimento
de Projectos de electricidade que sejam económica,
ambiental e socialmente sustentáveis a longo prazo.
Temos mais de 500 funcionários que estão a contribuir
na concretizar a nossa visão.

Desenvolvemos, construímos, possuímos e operamos
centrais eléctricas em todo o continente.
Em 2021. tínhamos centrais eléctricas em funcionamento
nos Camarões, na Costa do Marfim, na África do Sul e
na Tanzânia, e adquirirmos uma nova central solar em
funcionamento no Egito.

Colaboramos com parceiros públicos e privados para
desenvolver os nossos Projectos . A Globeleq e as
pessoas com quem trabalhamos, respeitamos elevados
padrões ambientais, sociais e de governação (ASG)
em conformidade com os Padrões de Desempenho
da Corporação Financeira Internacional (IFC).

A construção da nossa central solar de 52 MWp, em
Malindi, no Quénia, foi concluída no final de 2021 e, em
2021, tínhamos outra construção de 722 MW na Costa do
Marfim e em Moçambique.
Projectos de electricidade de mais 2.000 MW estão
fase inicial de desenvolvimento em vários países em toda
a África.

253
MW

460
MW
COSTA DO MARFIM

Pode encontrar informações adicionais sobre
a nossa empresa, centrais e Projectos em
www.globeleq.com.

QUÉNIA

521

304

CAPACIDADE ENERGÉTICA EM 20211
(ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021)

GÁS

SOLAR

EÓLICA

OLÉO PESADO

866

337

165

88

MW

1
Inclui o nosso projecto solar de 52 MW em Malindide no Quénia que
começou a exportar energia para a rede em dezembro de 2021.

MW

MW

MW

TANZÂNIA

CAMARÕES

190

ÁFRICA DO SUL

l Operacional
l Em construção

A Globeleq é detida por duas Instituições de
Desenvolvimento Financeiro . A British International
Investment (BII, anteriormente conhecida como CDC
Group plc) (Reino Unido) detém 70% e a Norfund

MW

66

MW

Um inabalável compromisso com a sustentabilidade
é um pré-requisito para trabalhar com a Globeleq e
apoiar o desenvolvimento de África.

Na Tanzânia, somos proprietários da infraestrutura de
processamento de gás e do gasoduto que transporta
gás natural utilizado pela nossa central eléctrica e outras
empresas de fabrico em Dar es Salaam.

MW

EGIPTO

384
MW

MW

469
MW
MOÇAMBIQUE
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PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
Estamos a promover o crescimento de África. É a nossa missão.
O acesso à energia é reconhecido como um facilitador
essencial para o desenvolvimento social e económico. A ONU
tem feito deste aspecto um dos seus principais Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030, enfatizando
a necessidade de fornecer um acesso universal a energia
acessível, fiável e sustentável.
Aproximadamente 770 milhões de pessoas em todo o mundo
ainda não têm acesso a electricidade. Mais de três quartos
dessas pessoas encontram-se na África subsariana e uma
em cada duas pessoas em todo o continente africano não
tem acesso a electricidade. Os recentes progressos foram
minimizados pelos efeitos da pandemia de Covid-19, que tornou
os serviços básicos de electricidade inacessíveis para mais de 30
milhões de pessoas em África.2
Estamos a promover o desenvolvimento através da produção de
electricidade fiável e acessível para as habitações e empresas
em África, toda produzida localmente através da utilização de
fontes de energia renováveis ou fontes locais de combustíveis.
O forte desempenho operacional das nossas centrais, com
taxas elevadas de disponibilidade (ver a página 15), apoia o
crescimento económico, fornecendo energia fiável da qual as
pessoas e as empresas podem depender.

A sustentabilidade é um dos nossos valores fundamentais. À
medida que promovemos o crescimento de África, estamos
empenhados em proteger o ambiente, tendo os nossos
Projectos em conformidade com o Acordo de Paris em matéria
de alterações climáticas, tendo um impacto positivo nas
comunidades e gerando lucros financeiros aos nossos acionistas
e parceiros locais.

O nosso impacto no desenvolvimento
Podemos ter uma contribuição significativa para os ODS
através do impacto económico, social e ambiental das nossas
operações a nível nacional e da comunidade.
Em 2021, realizamos uma análise para identificar os Objectivos
ODS para os quais podemos dar o maior contributo e definir
Objectivos de impacto para a nossa empresa baseados nos
potenciais produtos, resultados e impacto das nossas atividades
(ver a página 6). Os nossos Projectos de desenvolvimento
em Moçambique contribuem para todos os nossos quatro
Objectivos de impacto (ver o estudo de caso na página 6).
Já medimos e comunicamos alguns indicadores relacionados
com o nosso impacto no desenvolvimento sustentável:

e criaram indiretamente um número estimado de 236.515
empregos4 além das 517 pessoas que empregamos
diretamente.
n 	Quase todos (99%) dos nossos funcionários que trabalham

em África são oriundos dos países onde trabalham e
aumentámos significativamente a representação das
mulheres em funções de administração em 2021 (ver a
página 8).
n 	O nossos programas de desenvolvimento sócio-económico

alcançaram cerca de 185.300 pessoas em 2021 (não
conseguimos reportar o seu impacto coletivo de forma
significativa, mas incluímos exemplos na página 11).
n 	A energia renovável que gerámos em 2021 ajudou a evitar

940.420 toneladas de emissões de CO2 equivalente.
O nosso próximo objectivo é estabelecer mais indicadores
para melhor medir o nosso impacto no desenvolvimento, de
modo a informar a tomada de decisões em relação a Projectos
novos e existentes e comunicar os progressos às nossas partes
interessadas. Iremos também trabalhar com parceiros para
desbloquear oportunidades para aumentar o nosso impacto.

n 	Os 7.141 GWh de electricidade que produzimos em 2021

abrangeram, em estimativa, 9 milhões de consumidores5

PROMOVER O CRESCIMENTO DE ÁFRICA – PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021
A NOSSA ENERGIA

1.456 722
MW
operacionais 3

MW em
construção

AS NOSSAS PESSOAS

517

funcionários

99%

dos países
africanos onde
trabalham

O NOSSO IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO

236.515

funcionários apoiados
indiretamente
em 2021 4

9m

consumidores abrangidos
pela eletricidade produzida
por nós em 2021 5

Agência Internacional de Energia, Perspetivas para a Energia Mundial 2021. 3 Inclui o nosso projeto solar de 52 MW em Malindi, no Quénia, que começou a exportar energia
para a rede em dezembro de 2021. 4 Estimativa de emprego indireto criado pelas empresas que utilizam a eletricidade gerada, com base no Modelo de Impacto Conjunto
(Joint Impact Model) (utilizado pela BII). 5 Estimativa baseada no nível de produção atual do projeto e no consumo nacional per capita.

2
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Os nossos Objectivos de Impacto
OBJECTIVO DE IMPACTO

ESCALA DE IMPACTO

Crescimento económico (negócios/projectos
sustentáveis, fornecimento de energia e empregos
diretos e indiretos)

Ao nível do país

Contribuição para a transição rumo a uma economia
de baixo carbono

ODS

ODS ALVO

7.1

8.2

Ao nível do país

7.2

7.3

Incentivo ao investimento

Ao nível do país e
da comunidade

17.3

Melhoria da qualidade de vida (resultados na saúde
e educação e capital social)

Ao nível do país e
da comunidade

7.1

7b

Apoiando o desenvolvimento sustentável em Moçambique
Moçambique tem um dos níveis mais baixos de eletrificação
do mundo – cerca de 35% das pessoas têm actualmente acesso
à electricidade.
A falta de energia está a impedir o crescimento económico e
tem um impacto significativamente negativo na vida das pessoas.
Moçambique continua a ser um dos países menos desenvolvidos
do mundo, classificando-se em 181.º lugar entre 189 países no
mais recente Índice de Desenvolvimento Humano da ONU.6
Investimos em dois novos projectos que irão apoiar o objectivo do
governo moçambicano de oferecer acesso universal para todos
até 2030 e dar um contributo significativo para o desenvolvimento
sustentável do país.
O nosso projecto de 450 MW em Temane irá aumentar a
capacidade energética do país em cerca de 16%. A electricidade
que produz irá satisfazer a procura de 1,5 milhões de famílias
moçambicanas e criar uma estimativa de 14.000 empregos
indiretos. A central elétrica altamente eficiente alimentada a
gás irá utilizar as reservas de gás próprias de Moçambique para
permitir um fornecimento fiável de energia a preços acessíveis.
6

Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD 2020.

O projecto está em conformidade com o Acordo Climático de
Paris e irá apoiar a transição energética sustentável a longo prazo
de Moçambique. A central foi concebida para oferecer energia
de base ou variável, conforme necessário, para complementar
a energia intermitente proveniente de projectos de geração
de energia renovável. As turbinas são também concebidas
para serem facilmente actualizadas para um elevado teor de
hidrogénio no futuro, de modo a reduzir ainda mais o impacto
do carbono da central.
Paralelamente, estamos a apoiar o governo moçambicano
no desenvolvimento de mais oportunidades para o país
aproveitar os seus ricos recursos renováveis. O nosso
projecto solar de 19 MWp em Cuamba inclui o primeiro
sistema de armazenamento de energia da Globeleq
e o primeiro do país à escala dos serviços públicos.
O seu sistema de baterias consegue armazenar até
7 MWh de energia, pelo que a central conseguirá
fornecer eletricidade à rede mesmo quando
não está sol.
Ver a página 20 para mais informações sobre
os nossos projectos em Moçambique.

8.5

“Sendo um país que está em
risco devido aos piores efeitos
das alterações climáticas, o nosso
governo apoia totalmente o Acordo
de Paris. Estamos a trabalhar nos nossos
planos de descarbonização a longo
prazo em conformidade com esse Acordo
e o projeto de energia de Temane está em
plena consonância com a nossa transição,
que também inclui o desenvolvimento de
projectos hídricos, solares e eólicos.”

Ernesto Elias Max Tonela
Ministro da Economia e das Finanças de
Moçambique e antigo Ministro dos
Recursos Minerais e da Energia
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MANTER AS PESSOAS SEGURAS
Damos a todos na Globeleq a possibilidade de trabalhar em segurança
todos os dias. A segurança vem em primeiro lugar, sempre.
Gestão da saúde e da segurança
Temos políticas sólidas e procedimentos comuns de saúde
e segurança que estão em conformidade com as normas
internacionais (ver a página 14). Os nossos sistemas de gestão
da saúde e segurança em todas as nossas fábricas em
funcionamento têm certificação ISO 45001, excepto as da
África do Sul, que estão a trabalhar para a certificação em
2023, e a nossa nova aquisição no Egipto.
Os gestores seniores realizam análises de segurança das
instalações pelo menos uma vez por mês e realizamos
auditorias anuais exaustivas e completas da saúde e
segurança em cada central.
Temos um forte histórico em matéria de segurança, com várias
das nossas fábricas a alcançar muitos anos sem acidentes com
perda de tempo (LTA). Em 2021, a taxa de incidentes reportáveis
nas nossas centrais em funcionamento e escritórios foi de 0,06,
comparativamente a 0,38 no ano anterior. Mantivemo-nos no
decil superior comparativamente às centrais eléctricas nos EUA.7
Mas a complacência não é uma opção quando se trata de
segurança. Durante 2021, tivemos zero LTA nas nossas centrais
em funcionamento, mas houve um LTA que envolveu um
empreiteiro durante a construção no Quénia. Realizamos uma
análise profunda das causas de cada incidente de segurança,
apoiada pelo nosso Chefe de Operações, pelo Director de
Operações e Manutenção e pelos gestores sénior de outras
centrais. Os resultados são partilhados por toda a empresa.

DESEMPENHO DA SEGURANÇA EM 2021

0,06

ACIDENTES
COM PERDA
DE TEMPO

0,20

ACIDENTES
COM PERDA
DE TEMPO

Esperamos que os nossos funcionários sejam responsáveis
pela sua segurança e pela segurança dos que os rodeiam.
A segurança é uma parte integrante do nosso desempenho
operacional e constitui 10% do nosso Plano de Incentivos a
Curto Prazo para os funcionários da Globeleq.
Todas as pessoas que trabalham ou visitam uma central da
Globeleq devem realizar uma indução de segurança e os
funcionários realizar anualmente uma formação obrigatória
em segurança. Incentivamos todas as pessoas nas nossas
instalações a reportar e a tomar medidas para prevenir
situações não seguras. Em 2021, realizámos formação sobre
a prevenção de incidentes e liderança consciente, e o nosso
próximo foco será a segurança baseada no comportamento.
Para reforçar a nossa cultura de segurança primeiro, realizamos
palestras periódicas, sessões semanais sobre aspectos
específicos da segurança e um dia anual de sensibilização para
a segurança a nível de toda a empresa liderado pelo nosso
Director Executivo e por outros líderes senior. Em 2021, lançámos

Em 2021, os nossos directores locais, gestores de central,
gestores de operações, gestores de manutenção, supervisores
de instalações, e gestores e executivos de SSA continuaram a
receber formação intensiva online de acordo com as rigorosas
normas do National Education Board for Occupational Health
and Safety (NEBOSH) do Reino Unido, a realizar em 2022.

Proteger a saúde
Os programas de saúde para os funcionários em 2021
continuaram a centrar-se principalmente em medidas de
prevenção contra a Covid-19. Estas incluíam o distanciamento
social, turnos escalonados para manter as equipas separadas,
medições da temperatura corporal, equipamento de proteção
individual adicional, estações de higienização e e lavagem
das mãos, assim como testes à Covid-19 e comunicações para
aumentar a sensibilização. Também permitimos que as pessoas
trabalhassem à distância sempre que possível, e fornecemos
equipamento para as ajudar a fazê-lo.
Baseado em dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA. 8 A taxa
de incidentes inclui acidentes e incidentes com perda de tempo que
resultam em tratamento médico ou restrição para o trabalho. Calculada
de acordo com a definição da OSHA (200.000 x incidentes reportáveis/
horas de trabalho).
7

Sinalização de formas de estar seguro

0
1

Nas nossas centrais foram instalados sinais vistosos, nos idiomas locais,
para manter os Safety Savvies no topo das preocupações onde os riscos
são mais prováveis de ocorrer. Reforçámos estas mensagens através de
vídeos e sessões de sensibilização para as equipas operacionais.

CONSTRUCTION
TAXA DE
INCIDENTES
REPORTÁVEIS 8

Incutir primeiro uma cultura de segurança

O nosso Director de Operações e o nosso Director de Operações
e Manutenção realizam reuniões virtuais semanais com todos
os gestores e executivos de SSA e gestores de central de
toda a empresa para falar sobre segurança. A maioria das
nossas centrais também tem comités dedicados à saúde e
segurança, constituídos por gestores locais e representantes
dos funcionários.

Desenvolvemos uma série de 12 “Safety Savvies” para enviar mensagens críticas
de segurança relacionadas com riscos específicos nas nossas centrais de modo
a envolver linguagem e visuais. Os tópicos variam desde a utilização segura
de escadas até à utilização de equipamento de protecção individual e a
sensibilização para a segurança rodoviária e para as cobras em redor das
nossas instalações.

OPERAÇÕES
TAXA DE
INCIDENTES
REPORTÁVEIS 8

Em 2021, estabelecemos mais indicadores de desempenho
líderes para compreender quais seriam mais eficazes para nos
ajudar a antecipar melhor potenciais problemas de saúde
e de segurança. Identificámos cinco indicadores principais
adequados, relacionados com critérios tais como situações
perigosas identificadas e horas extraordinárias, que iremos seguir
e para os quais iremos estabelecer objectivos no futuro.

a nossa campanha Safety Savvies sobre riscos-chave (ver o
estudo de caso abaixo).
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INVESTIMOS NOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS
Valorizamos o talento individual e as perspectivas que cada um dos nossos funcionários traz para a empresa
e queremos ajudá-los a crescer connosco.
A nossa estratégia de recursos humanos e o nosso roteiro
estabelecem várias prioridades principais para apoiar as
necessidades da nossa empresa e dos nossos funcionários.
Estas incluem o recrutamento e desenvolvimento de diversos
talentos, o envolvimento dos nossos funcionários, a criação
de uma cultura de alto desempenho e a melhoria dos nossos
processos de aprendizagem, desenvolvimento, recompensa
e reconhecimento.

Promoção da diversidade e da inclusão
O nosso objetivo é capacitar as pessoas, respeitando e
valorizando o que as torna diferentes. Um grupo de trabalho
com cerca de 30 funcionários de diferentes países, funções e
origens ajuda a promover as nossas atividades de diversidade
e inclusão (D&I) e as equipas locais aumentam a sensibilização
nas nossas instalações.
Em 2021, realizámos campanhas de sensibilização e apoiámos
uma série de eventos que celebram a diversidade, tais como
o Dia Internacional da Mulher, Dias de Sensibilização para a
Deficiência e Saúde Mental e o Mês do Orgulho. Também
criamos comunidades de funcionários online no Yammer
centradas em tópicos como o género, a raça e etnia, a idade
e LGBTQ+. Em 2022, iremos dar seguimento aos Diálogos de
Diversidade do ano passado com mais formação obrigatória
em D&I para todos os funcionários.

“Sinto-me muito orgulhosa por ser a primeira directora nacional
feminina da Globeleq. As mulheres que trabalham em sectores
dominados pelos homens têm de superar muitos desafios.
Acredito que os colegas e mentores podem desempenhar um
grande papel na capacitação das jovens profissionais do sexo
feminino, moldando as suas personalidades e dando-lhes a
confiança necessária para enfrentar o preconceito. É por isso
que dedico tempo a orientar outros e a partilhar as minhas
experiências através de redes que incentivam mais mulheres
a prosseguir e a desenvolver as suas carreiras no setor
da energia.”

Ghada Darwish
Directora Nacional da Globeleq, Egito

Durante os próximos três anos, o nosso foco será: aumentar
a representação das mulheres a todos os níveis da empresa,
aumentar o talento local nos países onde operamos, criar uma
cultura aberta e inclusiva onde todos possam ser eles próprios, e
oferecer políticas flexíveis, modernas e com a família em mente.
A nossa classificação D&I de 7,9 em 10 no inquérito de 2021
sobre o envolvimento dos funcionários coloca-nos logo abaixo
do valor de referência da indústria de 8,0. Para promover o
progresso rumo aos nossos objectivos, 10% do nosso Plano
de Incentivos de Curto Prazo para os funcionários está agora
associado a indicadores de desempenho de D&I.
Quase todos (99%) dos nossos funcionários que trabalham em
África são provenientes dos países onde trabalham. Em 2021,
aumentámos a representação das mulheres em posições de
liderança sénior para 30%,9 acolhemos a nossa primeira diretora
nacional feminina (ver citação abaixo) e duas funcionárias
juntaram-se aos conselhos de administração das nossas
entidades locais. Em Janeiro de 2022, uma segunda mulher
juntou-se ao Conselho de Administração da Globeleq Limited.
Para nos ajudar a recrutar candidatos mais diversificados,
requeremos que as listas restritas de recrutamento incluam
talentos locais e diversidade de género – 86% das listas restritas
para as nossas vagas a nível de gestores cumpriram estes
critérios em 2021.

Introduzimos um novo programa de mentoria de um ano para
capacitar as mulheres com elevado potencial e ajudá-las a
desenvolverem-se connosco. Dezassete mentorados no primeiro
grupo foram emparelhados com um dos nossos líderes senior
como mentores. Também irão participar em formação virtual
sobre os fundamentos de integração como parte do programa.
Lançámos políticas de trabalho flexíveis e com a família em
mente na África do Sul e no Reino Unido e explorámos a forma
de abordar os obstáculos ao trabalho flexível noutros países.
Também convidámos oradores externos para realizar uma sessão
global sobre violência e assédio com base no género, de
modo a aumentar a sensibilização para este problema no
Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as
Mulheres das Nações Unidas.

Ajudar as pessoas a se desenvolverem
Em 2021, investimos mais de 800.000 dólares – o equivalente
a mais de 1.500 dólares por funcionário – na aprendizagem e
desenvolvimento para ajudar os nossos funcionários a crescer.
Criámos uma nova plataforma de aprendizagem interactiva
online mediante pedido, a GQ Aspire, que permite aos
funcionários de toda a empresa aceder a formação virtual
ao ritmo de cada um para satisfazer as suas necessidades
individuais de desenvolvimento. Mais de 60% dos nossos

REPRESENTAÇÃO DE MULHERES 20219
(EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021)

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
DA GLOBELEQ

11%

QUADROS
SUPERIORES

ADMINISTRAÇÃO

30%

27%

(EXCLUINDO A
GESTÃO DE TOPO)

FUNCIONÁRIOS PERMANENTES

INTERNOS

25%

44%

9
Exclui as nossas operações na Nigéria, em conformidade com o âmbito
do relatório.
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funcionários utilizaram a plataforma até ao final de 2021
e esperamos que a sua utilização aumente em 2022.
Temos um forte foco no desenvolvimento da população local
e o nosso objectivo é incentivar mais pessoas para o sector
energético em África, inclusive através de estágios (ver página
11). Em 2021, introduzimos duas análises anuais de talentos
globais para apoiar o planeamento sucessório e permitir
oportunidades de desenvolvimento mais diferenciadas.
Todos os funcionários estabelecem objectivos de desempenho
e de desenvolvimento com os seus gestores e analisam o
progresso como parte do nosso processo anual de desempenho
e remuneração. Em 2021, padronizamos a gestão do
desempenho e os processos de definição de objectivos em
toda a empresa. Introduzimos nova formação para gestores de
linha para os ajudar a se envolverem com os funcionários e a
liderarem as suas equipas, e em 2022 iremos introduzir objectivos
padrão e um inquérito para os gestores de linha.
Incentivamos a promoção interna e apoiamos funcionários com
elevado potencial para construir as suas carreiras connosco
através do nosso processo de gestão de talentos.

Envolvimento dos funcionários
Ouvir os nossos funcionários ajuda-nos a ser um empregador
melhor. Em 2021, 88% dos funcionários responderam ao nosso
inquérito anual de envolvimento para toda a empresa e
dedicaram o seu tempo para contribuir com milhares de
comentários individuais.

“O curso para Prestadores de Primeiros Socorros em Saúde Mental
chamou a atenção tanto a nível geral, adquirindo conhecimentos
inestimáveis sobre aspectos da saúde mental, como ao nível dos
funcionários, aprendendo sobre como a saúde mental me afeta
a mim e aos que me rodeiam. Esta formação não só me ajudou
a tornar-me um Prestador de Primeiros Socorros em Saúde
Mental certificado para poder ajudar os outros, como também
me permitiu melhorar as minhas competências de comunicação
e consciência situacional.”

Andrew Njoroge
Associado de Desenvolvimento Empresarial e Prestador de
Primeiros Socorros em Saúde Mental, Quénia

A nossa classificação global de envolvimento manteve-se
estável em 7,2 em 10, mas diminuiu ligeiramente abaixo do
valor de referência global do setor que aumentou para 7,4.
Analisamos e partilhamos os resultados do inquérito a nível local
para permitir aos gestores tomar medidas específicas como
resposta aos comentários das suas equipas.
Os resultados do inquérito destacaram pontos fortes
fundamentais como estratégia, estabelecimento de objectivos
e trabalho significativo. Os comentários dos funcionários também
nos ajudaram a identificar várias prioridades aplicáveis a toda
a empresa, incluindo o apoio aos funcionários, a igualdade e
a abertura. Respondemos a estes comentários através de um
maior foco no bem-estar, de iniciativas para promover o D&I
e uma nova plataforma de comunicação interna.

Reconhecer e recompensar os nossos
funcionários
Esforçamo-nos por oferecer salários e benefícios competitivos
em cada mercado, com base em padrões de referência locais.
Em 2021, introduzimos um processo padronizado de avaliação
dos dados do mercado externo e de avaliação comparativa
da recompensa em toda a empresa.

empresa e oferecemos um Plano de Incentivos de Longo Prazo
para a administração. Além destes esquemas de incentivos
anuais, o nosso esquema de reconhecimento PowerUP
oferece oportunidades mais frequentes de reconhecimento
e recompensas em numerário ao longo do ano.
Respeitamos o direito à negociação coletiva e temos acordos
laborais em vigor com sindicatos em alguns países.

Apoio do bem-estar
Apoiamos o bem-estar através de comunicações
e aconselhamento periódicos e estamos a trabalhar
para alargar o nosso Programa de Assistência aos
Funcionários para os funcionários de toda a empresa.
Em 2021, aumentamos o nosso foco na saúde mental com
sessões de sensibilização, uma comunidade de funcionários
online e formação para os Prestadores de Primeiros Socorros
em Saúde Mental (Mental Health First Aiders, MHFAs). Temos
agora MHFAs qualificados no Quénia (ver citação), na África
do Sul e no Reino Unido, e mais funcionários irão realizar esta
formação em 2022 de modo a garantir que temos MHFAs
em cada uma das Nossas localizações.

Realizámos um inquérito salarial em cada mercado onde
operamos e introduzimos processos mais claros para definir a
recompensa. Também realizámos um inquérito piloto sobre as
disparidades salariais entre géneros e etnias no Reino Unido.
O nosso Plano de Incentivos de Curto Prazo recompensa
os funcionários com base no desempenho individual e da

RESULTADOS DO INQUÉRITO SOBRE O
ENVOLVIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
(PONTUAÇÃO DO ENVOLVIMENTO EM 10)

2019

2020

2021

7,1

7,2

7,2
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APOIAR AS NOSSAS COMUNIDADES
Queremos ter uma contribuição positiva e sustentável nas comunidades onde operamos.
Investir no desenvolvimento socio-económico
Os nossos procedimentos comuns (ver página 14) definem a
nossa estratégia para o desenvolvimento socioeconómico (DSE).
Orientamos o nosso apoio para quatro áreas principais de foco:
saúde, educação, geração de rendimentos e desenvolvimento
profissional pós-escolar.
Estas baseiam-se no alinhamento com os ODS da ONU e nos
contributos dos líderes de DSE em cada país, que compreendem
as necessidades locais. Alguns dos nossos programas existentes
já contribuem para a resiliência climática e estamos a
acrescentar isto como uma quinta área de foco em 2022.
Algumas centrais também investem noutros programas para
satisfazer as necessidades específicas das suas comunidades.
Investimos 4 milhões de dólares em programas de DSE que
chegaram a cerca de 185.000 funcionários em 2021. Para
maximizar o impacto do nosso investimento, enfatizamos a
importância do estabelecimento de parcerias significativas com
as partes interessadas locais. O nosso objectivo é tornar os nossos
programas de DSE sustentáveis a longo prazo, sem depender do
nosso apoio financeiro contínuo.
Em 2021, associamos 5% do nosso Plano de Incentivos de Curto
Prazo para os funcionários a indicadores de desempenho sociais
relacionados com os nossos programas de DSE. O progresso é

seguido e discutido como parte da nossa análise operacional
mensal liderada pelo nosso Chefe de Operações. Este ano,
realizámos uma auditoria social para verificar como estamos
a a progredir na implementação de iniciativas de DSE e no
envolvimento das partes interessadas. Discutimos os resultados
na nossa conferência anual para gestores de DSE de toda a
empresa, para nos ajudar a partilhar boas práticas e a identificar
oportunidades de melhoria.

Envolvimento das partes interessadas locais
A existência de boas relações com as nossas comunidades
vizinhas é essencial para o sucesso da nossa empresa.
Agentes de ligação dedicados à comunidade ajudam a
estabelecer estas relações durante as fases de desenvolvimento
e construção de cada projeto. Os gestores de DSE locais
mantêm então relações com a comunidade, assim que as
centrais estão operacionais.
Temos processos e fóruns claros para manter as partes
interessadas locais informadas, ouvir as suas preocupações,
compreender as suas necessidades e responder de forma
adequada. Estes são apoiados por mecanismos formais
de reclamação que garante que quaisquer problemas
apresentados pelas comunidades são documentados,
seguidos e devidamente tratados.

Colmeias para ajudar as pessoas a prosperar
Estamos a ajudar as comunidades do distrito de Mkuranga na Tanzânia a gerar
uma nova fonte de rendimentos a partir da apicultura.
Este ano, demos formação a seis grupos – 78 pessoas no total – sobre apicultura
e competências empresariais. Fornecemos a cada grupo 10 colmeias e parcelas
de terreno para plantar mangueiras para apoiar as abelhas. Um grupo que vende
mel, óleo e produtos de higiene feitos de produtos apícolas já obteve um registo
oficial e recebeu um empréstimo do conselho distrital para desenvolver ainda
mais o seu negócio.
Também demos formação em colmeias e árvores às escolas locais para que
as crianças se interessem pela apicultura desde tenra idade, assim como
para dar às escolas uma fonte de rendimentos.

Os nossos relatórios de sustentabilidade incluem informações
a nível de cada país (ver páginas 16-23) para comunicar as
nossas actividades e desempenho de forma transparente às
comunidades e a outras partes interessadas locais.
As pessoas que vivem próximo das nossas centrais esperam
frequentemente ter acesso a electricidade, o que explicamos
ser da responsabilidade da empresa de serviços públicos local.
As oportunidades de emprego são também uma prioridade
elevada. O nosso objetivo é contratar a nível local sempre que
a oportunidade surja e, sempre que possível, abastecemo-nos
de bens e serviços junto de fornecedores locais. Apoiamos o
desenvolvimento de competências como parte dos nossos
programas de DSE e fornecemos formação para ajudar a
população local a adquirir competências que podem ser
utilizadas nos nossos projectos e além destes.
Em alguns casos, o desenvolvimento de novas centrais desloca
funcionários da terra que utilizam para a agricultura ou, em
casos excecionais, das suas casas. Trabalhamos em estreita
colaboração com as comunidades para desenvolver programas
respeitosos e adequados para compensar e apoiar as pessoas
afetadas, de acordo com os padrões de desempenho da IFC.
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INVESTIMENTO EM DSE: ÁREAS DE FOCO E DESTAQUES DE 2021
SAÚDE
Objectivo: Melhorar o acesso a
serviços básicos de saúde de
qualidade, renovando ou criando
capacidades nos centros de saúde
e apoiando campanhas
de sensibilização.
% DE GASTOS EM
DSE EM 2021:

10%

Destaques de 2021: Em parceria
com a Norfund, apoiamos as
comunidades próximo do nosso
projeto solar de Malindi no Quénia
ao longo da Covid-19, formando
80 voluntários comunitários em saúde
para sensibilizar para as medidas de
prevenção. Fornecemos bicicletas
aos voluntários para os ajudar a
chegar a mais pessoas. Também
melhorámos a capacidade do centro
de saúde local e apoiámos famílias
vulneráveis (ver página 18).

EDUCAÇÃO

GERAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

OUTROS PROGRAMAS LOCAIS

Objectivo: Melhorar o acesso das
crianças a uma educação de
qualidade através da melhoria das
instalações nas escolas.

Objectivo: Contribuir para
oportunidades geradoras de
rendimentos para ajudar as pessoas
a se sustentarem financeiramente,
a si próprias e às suas famílias.

Objectivo: Criar oportunidades de
desenvolvimento pós-escolar através
de bolsas de estudo para formação
contínua e estágios e experiência de
trabalho nas nossas operações.

Objectivo: Apoiar programas
específicos para as necessidades
locais, tais como trabalhar com as
comunidades indígenas e o acesso a
água potável segura.

50%

Destaques de 2021: Na África
ajudámos a melhorar as condições
de aprendizagem e a aumentar
a capacidade nos centros de
desenvolvimento infantil perto
de duas das nossas centrais. As
melhorias irão permitir que a creche
perto de Aries Solar aumente a
sua capacidade de 40 para
70 crianças. A creche remodelada
perto de Boshof Solar aumentou
a sua capacidade em 50% com
salas de aula e casas de banho
suficientes para acomodar cerca
de 200 crianças em condições
muito melhores.

20%

Destaques de 2021: Temos 400
mulheres empresárias na Costa do
Marfim aumentam a sua subsistência
estabelecendo uma cooperativa
para produzir e vender attiéké, um
prato local feito de mandioca. Nos
últimos três anos, construímos uma
fábrica, que começou a operar
em finais de 2021, fornecemos
equipamento e oferecemos
formação para ajudar as mulheres
a gerir o negócio e a melhorar a
literacia. O próximo objetivo da
cooperativa é garantir um contrato
para a exportação de attiéké.

4,0 milhões de dólares
INVESTIDOS EM PROJECTOS DE DSE EM 2021

12%

Destaques de 2021: Fornecemos
jovens com valiosa experiência
de trabalho para ajudar a dar o
pontapé de saída nas suas carreiras.
Através de estágios de 6 a 12 meses,
oferecemos apoio de mentores e
feedback contínuo para os ajudar
a maximizar as oportunidades de
aprendizagem. Em 2021, 177 jovens –
44% dos quais mulheres – adquiriram
experiência como estagiários em
várias funções na nossa empresa,
desde finanças a operações e
manutenção.

185.000

PESSOAS ALCANÇADAS EM 2021

8%

Destaques de 2021: Fornecemos
jovens com valiosa experiência
de trabalho para ajudar a dar o
pontapé de saída nas suas carreiras.
Através de estágios de 6 a 12 meses,
oferecemos apoio de mentores e
feedback contínuo para os ajudar
a maximizar as oportunidades de
aprendizagem. Em 2021, 177 jovens –
44% dos quais mulheres – adquiriram
experiência como estagiários em
várias funções na nossa empresa,
desde finanças a operações
e manutenção.

Inclui a segurança de proteção de
passagem de oleodutos na Tanzânia.
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ENFRENTAR AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E O IMPACTO AMBIENTAL
Estamos a produzir mais energia a partir de fontes mais limpas e temos
sistemas sólidos para gerir o impacto ambiental.
Enfrentar as alterações climáticas
A nossa nova estratégia climática, aprovada pelo Conselho
de Administração em 2021, foi concebida para garantir que as
nossas operações e o nosso portfólio de desenvolvimento estão
alinhados com o Acordo Climático de Paris. Informa as nossas
decisões de investimento para o desenvolvimento empresarial e
a nossa gestão do risco climático para os ativos existentes.
Trabalhámos em consulta com as partes interessadas para
desenvolver a estratégia e utilizámos as recomendações
estabelecidas pelo Grupo de Trabalho sobre Divulgações
Financeiras Relacionadas com o Clima (Taskforce for Climaterelated Financial Disclosures, TCFD) como enquadramento.
Estamos agora a realizar uma análise de cenários para avaliar
o potencial impacto futuro dos riscos climáticos transitórios
e físicos na nossa empresa.
O Conselho de Administração é o responsável máximo pela
nossa estratégia de alterações climáticas e a Comissão
Executiva é responsável pela sua implementação, incluindo a
garantia de que os riscos e oportunidades climáticas são tidos
em consideração em todas as decisões de desenvolvimento,
assim como na gestão dos nossos ativos existentes.

A nossa abordagem
A Globeleq está empenhada em alcançar zero emissões
até 2050. O nosso objetivo é contribuir para o objetivo da

DESEMPENHO AMBIENTAL EM 2021
EMISSÕES EVITADAS A
PARTIR DA ENERGIA
RENOVÁVEL PRODUZIDA

940.420
TONELADAS DE CO2e

PEGADA TOTAL
DE GASES COM
EFEITO DE ESTUFA

2,9m

TONELADAS DE CO2e

CO2e

ONU de ter energia sustentável para todos, acelerando
o investimento sistemas de electricidade acessíveis e fiáveis
em África.
Para garantir o alinhamento com o Acordo Climático de
Paris, todos os nossos Projectos de desenvolvimento e grandes
Projectos de melhorias nas centrais existentes são analisados
de modo a garantir o seu total alinhamento com os planos
climáticos nacionais (contribuições determinadas a nível
nacional) dos países onde operamos.
As nossas centrais eólicas e solares existentes evitarão
20,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente (CO2e) durante
a sua vida útil11 e existem outros Projectos em desenvolvimento.
Com a nossa nova aquisição solar no Egito e solar em Malindi
no Quénia a entrar em linha no final de 2021, aumentámos a
nossa capacidade renovável para mais de 500 MW. Estamos no
caminho certo para cumprir o nosso objectivo de acrescentar,
pelo menos, 1.000 MW de energias renováveis ao nosso portfólio
entre 2020 e 2026.
No entanto, as energias renováveis por si só não conseguem
atualmente fornecer energia fiável suficiente para satisfazer
a crescente procura de electricidade em África. As centrais
térmicas continuarão a ser necessárias durante o período de
transição até que as redes nacionais consigam lidar com mais
energia intermitente proveniente de energias renováveis e
sejam feitos progressos comerciais em alternativas de baixo

carbono, tais como a obtenção e armazenamento de
hidrogénio e carbono.
O foco do nosso portfólio térmico é o gás natural, excepto nos
casos em que o fuelóleo pesado (HFO) é utilizado para manter
a capacidade existente, nas quais o gás ou as alternativas
renováveis não são viáveis. A nossa central de HFO nos
Camarões gera energia apenas durante períodos de pico
de procura. Não iremos investir no desenvolvimento de mais
centrais de HFO.
Sempre que possível, iremos continuar a investir na melhoria
da eficiência operacional das nossas centrais térmicas para
reduzir a sua intensidade de gases com efeito de estufa.
Também apoiamos a resiliência climática através da avaliação
e mitigação dos riscos físicos para os nossos ativos e, a partir
de 2022, estamos a fazer da resiliência climática para as
comunidades uma área de foco para futuros Projectos de DSE
(ver página 10).

Gestão do risco climático
Em 2021, avaliámos o nosso portfólio completo de ativos
existentes e a nossa pipeline de Projectos utilizando uma
nova ferramenta de Avaliação de Riscos e Oportunidades
Climáticas (CROA). A ferramenta permite-nos utilizar cenários
de modelização prospetivos para avaliar os riscos climáticos e
definir medidas de mitigação e de gestão, quando necessário.
Descobrimos que muitos dos nossos activos existentes não estão
em risco de impactos climáticos físicos. Os que estão em risco –
de calor extremo, tempestades ou secas – têm procedimentos
implementados para gerir estes riscos, os quais iremos rever e

Construção de capacidade renovável na África do Sul
Juntamente com os nossos parceiros no Consórcio Ikamva, fomos nomeados
pelo Departamento de Minerais, Recursos e Energia da África do Sul como
o licitante preferido para 12 dos 25 projectos selecionados no quinto concurso
do Programa de Aquisição de Produtores Independentes de Energias
Renováveis da África do Sul.
Os 12 novos projectos – seis eólicos e seis solares fotovoltaicos –
acrescentarão uma capacidade estimada de 1.424 MW na África do Sul,
elevando a nossa capacidade total de energias renováveis para cerca de
1.800 MW. Ao investir nestes projectos , estamos a desempenhar um papel
significativo no caminho do país para um futuro energético mais limpo.
Emissões evitadas ao longo da vida útil calculadas utilizando a probabilidade
de produção de 50% prevista ao longo de uma vida útil de 20 anos.

11
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reforçar quando necessário. Os nossos contractos de compra
de energia a longo prazo, tipicamente com uma duração de
20 anos ou mais, ajudam a proteger a nossa empresa dos riscos
transitórios relacionados com o mercado.
Em 2022, iremos atualizar o CROA para incorporar os
últimos cenários socioeconómicos partilhados do Painel
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas e as previsões
da Agência Internacional de Energia sobre as perspetivas
energéticas mundiais.
Também analisamos quaisquer potenciais desenvolvimentos
de projectos de energia a gás, utilizando uma ferramenta
desenvolvida em parceria com a BII, de modo a garantir
que estão alinhados com as Contribuições Nacionais
Determinadas do país anfitrião ao abrigo do Acordo de
Paris e que representam a melhor solução de baixo carbono
para o fornecimento de electricidade acessível e fiável em
cada contexto.

Relatório sobre o nosso desempenho
Em 2021, as nossas centrais eólicas e solares ajudaram a evitar
940.420 toneladas de emissões de CO2e.
A nossa empresa tinha uma pegada total de gases com
efeito de estufa de 2,9 milhões de toneladas de emissões de
CO2e e uma intensidade de gases com efeito de estufa de
406 toneladas de CO2e por GWh de energia produzida. Como
quase todas (99%) das nossas emissões operacionais de gases
com efeito de estufa provêm do combustível utilizado pelas
nossas centrais térmicas, a nossa pegada de carbono total

DESEMPENHO AMBIENTAL ANO APÓS ANO
2 669

2 901
2 622

415
403

406

Pegada de gases com
efeito de estufa
(milhares de toneladas
de emissões de CO2e)
Intensidade de gases
com efeito de estufa
(milhares de toneladas
de CO2e por GWh)

2019

2020

2021

depende da quantidade de energia que temos de gerar, a
qual aumentou este ano devido a uma maior procura da rede.
Também medimos e comunicamos as nossas emissões de
Âmbito 3 provenientes de viagens aéreas (ver página 15).
Estamos atualmente a rever as emissões de Âmbito 3 ao longo
da nossa cadeia de valor de modo a melhor compreender quais
as categorias significativas (ou materiais) para a nossa empresa
e identificar oportunidades para as reduzir.

Gestão dos impactos ambientais
Os nossos procedimentos comuns (ver página 14) estabelecem
requisitos claros para a gestão dos impactos ambientais em toda
a empresa – desde o clima e biodiversidade até à qualidade
do ar, resíduos e utilização da água – e o cumprimento dos
regulamentos ambientais.
Os sistemas de gestão ambiental em todas as nossas centrais
em funcionamento são certificados de acordo com a norma
ISO 14001, exceto as da África do Sul, que se encontram a
implementar a norma como preparação para a certificação
em 2023, assim como a nossa nova aquisição no Egito.
Desenvolvemos um novo conjunto de indicadores de
desempenho ambiental que analisamos através de relatórios
operacionais mensais e reuniões com representantes de todas
as nossas centrais. Em 2021, associamos 5% do nosso Plano de
Incentivos de Curto Prazo para os funcionários a resultados
relacionados com o clima.
Ao considerar um local para um novo projeto, realizamos um
processo de rastreio de riscos ambientais, incluindo qualquer

potencial impacto na biodiversidade. Tomamos medidas para
enfrentar qualquer impacto adverso a nível local e procuramos
oportunidades para melhorar a biodiversidade em redor dos
nossos locais (ver estudo de caso abaixo).
Nas nossas centrais térmicas, monitorizamos as emissões que
podem afetar a qualidade do ar local, tais como óxidos de
azoto, de modo a garantir que nos mantemos dentro dos limites
estabelecidos pelos regulamentos nacionais e pelos padrões de
desempenho da IFC.
Em 2021, utilizámos 263.697m3 de água a partir de furos
licenciados, águas superficiais, fontes municipais ou da
captação de águas pluviais. Reduzimos a utilização de
água através da reciclagem da água de arrefecimento em
algumas centrais térmicas e recorremos à chuva para limpar
os painéis solares, sempre que possível. Também monitorizamos
e tratamos águas residuais de modo evitar a poluição dos cursos
de água locais.
O nosso objetivo é minimizar e reciclar os resíduos sempre que
possível, mas nem sempre existem disponíveis instalações de
reciclagem adequadas nos locais onde operamos. Em 2021,
produzimos 2.487 toneladas de resíduos, um terço dos quais
foi reciclado. Isto inclui 1.080 toneladas de resíduos perigosos,
tais como óleo usado, trapos oleosos da manutenção de
equipamentos e lamas do tratamento de águas residuais
oleosas. Todos os resíduos perigosos são rastreados, registados
e reciclados ou eliminados de forma responsável por empresas
licenciadas contratadas para o tratamento dos resíduos.

Promoção da biodiversidade: canteiro ou parcela
Para celebrar o Dia Mundial do Ambiente em junho de 2021, propusemos
aos funcionários um desafio para promover a biodiversidade nas suas
instalações. Equipas de toda a empresa criaram pequenos canteiros
ou parcelas maiores nos nossos locais para restaurar espécies
nativas, apoiar ecossistemas para a vida selvagem e promover
a resiliência climática.
As participações vencedoras foram ambas de parques eólicos na
África do Sul – Jeffreys Bay ganhou a Melhor Parcela e Klipheuwel
ganhou O Melhor Canteiro. Apresentaram flores selvagens
nativas que apoiam os polinizadores, espécies locais
protegidas, cepos de árvores para criar um habitat para os
lagartos e Spekboom, uma planta comestível que é um dos
sequestradores de carbono mais eficazes do mundo.
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GOVERNAÇÃO E ÉTICA
A sustentabilidade é fundamental para a nossa estratégia empresarial e crítica para os nossos investidores.
Governar a sustentabilidade
A sustentabilidade na Globeleq é supervisionada pela nossa
Comissão Ambiental, Social, Segurança e Governação (ESSG) a
nível do Conselho de Administração, que se reúne, pelo menos,
três vezes por ano. A Comissão é constituída por três membros
do Conselho de Administração e presidida por um diretor não
executivo, que reporta os assuntos materiais em cada reunião
do Conselho de Administração.

OS NOSSOS VALORES

O nosso Diretor Executivo de ESSG reporta à Comissão sobre
questões ambientais e sociais (incluindo o clima), o nosso Diretor
de Operações e Manutenção reporta sobre saúde e segurança
e o nosso Diretor de Recursos Humanos reporta sobre diversidade
e inclusão. Nas reuniões da Comissão participam representantes
ESG dos acionistas e o nosso Diretor Executivo, que tem a
máxima responsabilidade pela sustentabilidade na Globeleq.
Consideramos os riscos de ESSG como parte da nossa revisão
anual dos registos de riscos. Dispomos de políticas sobre tópicos
chave de ESSG e estabelecemos procedimentos práticos
comuns, baseados em boas práticas internacionais, de modo
a garantir que estes são integrados em cada fase de cada
projeto – desde a due diligence inicial e desenvolvimento de
novos projectos ou aquisições até à construção, operação
e eventual desmantelamento. Uma comissão de revisão da
administração da Globeleq avalia e atualiza anualmente
estes procedimentos. Os diretores gerais são responsáveis pela
implementação local e monitorizamos o cumprimento através
de auditorias internas periódicas.
Em 2021, associamos o nosso Plano de Incentivos de Curto Prazo
para gestores e funcionários ao desempenho em matéria de
diversidade e inclusão, indicadores sociais e ambientais, além
de saúde e segurança que já estavam incluídos no Plano como
parte do nosso desempenho operacional.

Trabalhar com integridade
Esperamos que todos os que trabalham connosco vivam os
nossos valores (ver fotografia) e sigam o nosso Código de
Conduta Empresarial em tudo o que fizerem. A mensagem
é clara: faça o que está certo e fale com outras pessoas da
empresa, se não tiver a certeza.
Os funcionários tomam conhecimento do Código como parte
da sua integração na empresa e, posteriormente, deverão
realizar a formação de atualização a cada dois anos. Quem
não o fizer poderá enfrentar uma ação disciplinar. Como parte

Respeitar os direitos humanos
Estamos empenhados em respeitar os direitos humanos dos
nossos funcionários, das comunidades onde trabalhamos e
de qualquer outra pessoa que possa ser afetada pelo nosso
negócio, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos
das Nações Unidas, os Princípios Orientadores sobre Empresas
e Direitos Humanos e as Diretrizes da OCDE para Empresas
Multinacionais.
Os nossos processos de due diligence ajudam-nos a avaliar e a
mitigar o potencial das nossas atividades em causar ou contribuir
para impactos adversos nos direitos humanos. Esta é uma das
principais considerações do ESSG durante o nosso processo
de desenvolvimento e quaisquer preocupações deverão ser
abordadas antes de ser tomada uma decisão de investimento.

Leia mais sobre o que os nossos valores significam para
nós em www.globeleq.com/about-us/our-company
da formação de atualização, todos os funcionários também
deverão confirmar formalmente que não têm conhecimento de
quaisquer violações.
Incentivamos as pessoas a falar e a denunciar quaisquer
potenciais violações do Código a um gestor ou ao nosso
Responsável pela Conformidade – quer diretamente, quer
através da Linha Direta independente e confidencial da
Globeleq. Todos os relatórios são investigados e, se necessário,
tomamos as medidas disciplinares adequadas. Em 2021, foi
emitida uma advertência a um funcionário e este foi despedido
na sequência de investigações sobre má conduta.
O Código declara claramente que o suborno ou a corrupção
são inaceitáveis sob qualquer forma. A nossa Política
Anticorrupção e Antissuborno estabelece os nossos requisitos
de forma mais detalhada e incluímo-los em todos os nossos
contratos com consultores e contratantes. O maior risco surge
durante o desenvolvimento de novos projectos e a nossa
Comissão de Auditoria e Risco analisa periodicamente os
contratos com consultores que apoiam este trabalho.

Os contratantes de segurança são sujeitos a formação de
modo a garantir que os riscos de segurança são geridos de
modo a proteger os direitos humanos. Também dispomos de
políticas para garantir que qualquer pessoa que trabalhe para
nós – direta ou indiretamente – é tratada de forma justa, em
conformidade com a Declaração da Organização Internacional
do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

Trabalhar com parceiros
Realizamos due diligence e aplicamos os nossos sólidos padrões
de governação quando trabalhamos com parceiros públicos e
privados para realizar os nossos projectos em cada país.
Contratantes globais e subcontratados locais apoiam a
construção, as operações e a manutenção das nossas centrais.
Assumimos responsabilidade direta pela ESSG nos nossos
projectos e mantemos a sua supervisão de modo a garantir
que os nossos elevados padrões são cumpridos em cada fase
do processo.
Os contractantes de engenharia, aprovisionamento e
construção (EPC) deverão concordar com o nosso Código de
Conduta Empresarial ou normas equivalentes e incluímos critérios
de ESSG, baseados nos Padrões de Desempenho da IFC, nos
seus contratos. Antes do início de um projeto, desenvolvemos
planos de gestão ambiental e social que os contratantes de
EPC são obrigados a implementar durante a construção.
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STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
2019

2020

2021

Capacidade de energia operacional (MW) em 31 de dezembro

1.338

1.338

1.456

Electricidade gerada (GWh)

6.433

6.504

7.141

A tabela fornece um resumo do
desempenho anual dos indicadoreschave sobre os nossos tópicos de
sustentabilidade mais significativos.

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO (ver a página 5)

Salvo indicação em contrário, os dados
excluem a central eléctrica de Tsavo
no Quénia, na qual a Globeleq detém
uma participação minoritária, as nossas
operações na Nigéria e projectos que
estiveram em construção durante 2021.

Disponibilidade média (%)12
– Turbinas a gás

90,8

95,7

92,2

– Solar

96,8

97,0

98,7

– Eólica

96,2

90,9 13

94,5

– Motores

93,6

93,7

93,6

–

Consumidores abrangidos pela electricidade por nós produzida 14
Fator de disponibilidade equivalente, tal
como definido pelo Institute of Electrical and
Electronics Engineers 762, para gás e HFO.
Disponibilidade de inversores para energia
solar e disponibilidade de parques eólicos para
energia eólica.

12 	

A disponibilidade de energia eólica diminuiu
em 2020 devido a atrasos na obtenção de
peças sobressalentes quando as pás foram
danificadas durante a manutenção.

13 	

Estimativa baseada no nível real de produção
do projeto e no consumo nacional per capita.

14 	

Os dados foram reexpressos devido a um erro
no nosso relatório de 2020.

15 	

Estimativa de emprego indireto criado pelas
empresas que utilizam a electricidade gerada,
com base no Modelo de Impacto Conjunto
(utilizado pela BII).

16 	

A taxa de incidentes inclui acidentes e
incidentes com perda de tempo que resultam
em tratamento médico ou restrição para
o trabalho. Calculada de acordo com a
definição da OSHA (200.000 x incidentes
reportáveis/horas de trabalho).

17 	

Exclui as nossas operações na Nigéria, em
conformidade com o âmbito do relatório.

18 	

Desclassificamos posições, pelo que não
podemos reportar um número comparável
para as mulheres em quadros superiores ou
na direção em 2019.

19	

Exclui o Egipto, onde contribuímos para
Projectos comunitários conjuntos como parte
do parque solar de Benban mais amplo.

20 	

Em 2021, verificamos uma subida dos
indicadores ambientais, devido a maior
produção das nossas plantas térmicas, e alguns
problemas específicos locais (ver páginas,
16-23) bem como os relatórios melhorados.

21 	

Calculado com base em fatores da rede
nacionais em cada país de operação.

22 	

Exclui duas das nossas centrais solares na
África do Sul onde não existiam dados sobre
a utilização de água.

23 	

8.226.300 15

9.085.500

241.700

218.980

236.515

SAÚDE E SEGURANÇA (ver a página 7)
Taxa de incidentes reportáveis (operações) 17

0,41

0,38

0,06

Acidentes com perda de tempo (operações)

4

2

0

17

1,41

1,06

0,20

Acidentes com perda de tempo (construção)

1

1

1

492

499

517

21

22

25

Mulheres em quadros superiores (%)

–

19

23

30

Mulheres na administração (excluindo quadros superiores) (%)

– 19

20

27

Empregos apoiados indiretamente pela produção de electricidade

Taxa de incidentes reportáveis (construção)

FUNCIONÁRIOS

16

(ver a página 8)
Número de funcionários
18

– Mulheres (%)

Funcionários que trabalham em países africanos que são nacionais desse país (%)

97

98

99

Nível de compromisso do funcionário (pontuação em 10)

7,1

7,2

7,2

COMMUNAUTÉS (ver a página 10)
Total de despesa em projectos de desenvolvimento socioeconómico (DSE) (milhões de dólares)
Número de pessoas abrangidas por projectos de DSE (estimado) 20

COMUNIDADES

(ver a página 12)
Emissões de gases com efeito de estufa evitadas pela produção de energia renovável
(toneladas de CO2e) 22

3,6

3,6

4,0

183.200

199.300

185.300

970.754

912.914

940.420

2.669.457

2.622.202

2.900.975

2.635.127

2.588.925

2.863.615

32.444

32.489

36.220

1.886

788

1.140

21

Emissões de gases com efeito de estufa geradas (toneladas de CO2e)
– Emissões de Âmbito 1 (utilização de gás/combustível)
– Emissões de Âmbito 2 (utilização de electricidade)
– Emissões de Âmbito 3 (viagens aéreas)
Intensidade das emissões de gases com efeito de estufa (toneladas de CO2e/GWh produzidas)
Utilização de água (m3)
Total de resíduos gerados (toneladas)
– Resíduos perigosos gerados (toneladas)

415
238.186 23

403
253.842

406
15, 23

263. 697

1.390

1.805

2.487

787

1.132

1.080
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ÁFRICA DO SUL
Estamos a investir em mais
1.424 MW de capacidade renovável
para promover o crescimento da
África do Sul.
“O investimento em energias renováveis dá ao Governo e às
comunidades a confiança de que estamos focados no longo
prazo e inspira as pessoas que trabalham para nós.
Estamos a embarcar em 12 novos projectos solares e eólicos
na África do Sul (ver página 12). Os nossos ativos existentes
continuaram a ter um bom desempenho operacional em 2021
e, com o nosso forte foco na segurança, alcançámos, pela
primeira vez, zero incidentes reportáveis.
A nossa equipa sul-africana está bem posicionada para
partilhar a experiência operacional à medida que o portfólio
renovável da Globeleq aumenta. A equipa de monitorização
remota na Cidade do Cabo já está a apoiar as nossas novas
centrais solares no Egito e no Quénia. A Globeleq também tem
capacidades e experiência
para apoiar projectos alinhados com o Acordo de Paris,
utilizando o gás como combustível de transição para o
desenvolvimento energético na região.
O refinanciamento de três dos nossos ativos sul-africanos este
ano libertou dinheiro para reinvestir em novos projectos , além
de nos permitir reduzir as tarifas para que os utilizadores de
energia possam beneficiar de tarifas mais baixas.”

Dhesen Moodley
Diretor Executivo,
Globeleq South Africa
Management Services

Destaques de 2021
Saúde e segurança
n 	Não houve acidentes com perda de tempo nas nossas

operações na África do Sul em 2021 e a taxa de incidentes
reportáveis foi zero.

Trabalhar em parceria
A Globeleq trabalha em parceria com o Governo
Sul Africano, a Eskom, promotores do sector privado,
investidores, financiadores, construtores, fornecedores e
comunidades locais para realizar projetos na África do Sul.

n 	Em novembro de 2021, o Parque Eólico de Jeffreys Bay

celebrou 1.000 dias sem acidentes com perda de tempo (LTA).
n 	Introduzimos um esquema de incentivos que recompensa os

3%

funcionários do local por cada trimestre sem um incidente
reportável, ficando claro que a não comunicação de
incidentes pode resultar numa ação disciplinar.
n 	Sensibilizámos para os temas da saúde e segurança através

de formação, sessões semanais de segurança, a nossa
campanha Safety Savvies, dias de segurança local e o Dia
Anual da Segurança da Globeleq.
n 	Realizamos uma avaliação interna e começámos a

implementar ações para nos ajudar a preparar as nossas
operações na África do Sul para a certificação ISO 45001 em
2023. Também revimos e atualizámos planos de resposta de
emergência em todos os locais.
n 	Todos os contratantes permanentes, e alguns temporários,

foram submetidos a auditorias de saúde e segurança como
parte do nosso novo esquema de certificação da segurança.

As nossas pessoas
n 	Aumentámos a representação das mulheres na administração

em 2021, incluindo a nomeação de uma gestora de
operações feminina sénior. As mulheres representam
atualmente 38% dos quadros superiores e 42% em outras
funções de direção nas nossas operações na África do Sul.
n 	Continuámos a implementar o nosso Plano trienal de

Equidade no Emprego que se baseia no nosso compromisso
para com a diversidade e a inclusão, alcançando uma maior
paridade com a diversidade da população economicamente
ativa do país.
n 	Os workshops de Diálogos sobre a Diversidade, realizados

por todos os funcionários, mostraram que as nossas equipas
reconhecem a importância da diversidade e da inclusão, e
estamos a planear sessões de acompanhamento em 2022
para manter a conversa em andamento.
n 	Toda a nossa equipa de monitorização remota na Cidade

do Cabo realizou um programa de desenvolvimento de
competências para desenvolver as suas capacidades. Após
a formação, contratámos um antigo estagiário para uma
posição permanente e foram promovidas duas funcionárias.

DIVERSIDADE ÉTNICA EM 2021

7%

n Africana
40%

21%

n Caucasiana
n Mestiço
n Índio

29%

n Internacional

n 	Este ano, tivemos uma taxa de resposta de 100% ao

nosso inquérito para os funcionários. Os níveis globais de
envolvimento diminuíram ligeiramente do elevado nível de
7,6 em 2020 para 7,4 em 10, o que equivale à referência
internacional do setor para 2021. Os funcionários atribuíramnos uma pontuação elevada em termos de recompensa,
estratégia e autonomia. Também destacaram o espaço de
colaboração e a atividade física como áreas a melhorar.
n 	Respondemos aos comentários dos funcionários

estabelecendo uma política formal de trabalho flexível
que também irá aliviar a necessidade de espaços de
colaboração adicionais com menos funcionários a trabalhar
a tempo inteiro no escritório.

Comunidades
n 	Todos os anos, investimos 1,5% das nossas receitas na África

do Sul em Projectos de desenvolvimento empresarial (EnD)
e de DSE.
n 	Os projectos EnD/DSE em 2021 centraram-se no apoio

a pequenas, médias e microempresas (PMEs) e no
financiamento de bolsas de estudo para estudantes. Também
expandimos a capacidade e melhorámos o saneamento nas
escolas e creches (ver página 11), o que foi particularmente
importante para permitir medidas de prevenção da Covid-19.
n 	Dez jovens locais realizaram estágios connosco em 2021,

incluindo sete mulheres.
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n 	Os fundos independentes apoiados por cada uma das

nossas oito centrais eléctricas investiram 40 milhões de Rands
adicionais em 2021 em projectos para comunidades locais
que se centraram em questões, tais como competências dos
jovens e nutrição.

Resumo do desempenho na África do Sul

Ambiente
n 	As nossas centrais solares e eólicas ajudaram a África do

Sul a evitar 863.651 toneladas de CO2e e irão evitar uma
estimativa de 18,3 milhões de toneladas de CO2e ao longo
da sua vida útil.
n 	Um ensaio realizado para reduzir a utilização de água através

da redução da lavagem dos painéis nas nossas instalações
solares descobriu que simplesmente a chuva limpava
suficientemente os painéis na maioria dos locais sem afetar
significativamente o desempenho.
n 	Identificámos um contratante adequado para reciclar painéis

solares antigos e explorámos a viabilidade de renovar os
painéis para reutilização, sempre que possível.

Capacidade de energia operacional (MW)
– Solar
– Eólica

n 	Os funcionários criaram canteiros e parcelas para cultivar

espécies nativas nas nossas instalações como parte de uma
iniciativa de biodiversidade a nível mundial (ver página 13).

2021

384

384

384

219

219

219

165

165

165

Disponibilidade média (%)

24

– Solar

96,8

97,0

98,7

Disponibilidade média (%)

24

– Eólica

96,2

90,9

94,5

963

906

–

46.900

1.000

1.487

1.384

Taxa de incidentes reportáveis 17

1,47

1,17

0,00

Acidentes com perda de tempo

3

2

0

Electricidade gerada (GWh)
Consumidores abrangidos pela electricidade por nós produzida

14

Empregos apoiados indiretamente pela produção de electricidade

16

896
46.500

15

SAÚDE E SEGURANÇA

FUNCIONÁRIOS
Número de funcionários

n 	Como parte do nosso plano de acção para a biodiversidade

em Jeffreys Bay, estudámos as áreas de pousio e reprodução
para determinar como se poderão obter benefícios para
as aves de rapina negra em risco de extinção. Também
experimentámos um sistema de desligamento liderado
por observadores, onde recorremos a uma equipa de
observadores locais de aves para vigiar continuamente
o local e nos alertar quando uma espécie protegida
estivesse perto de uma turbina, de modo a podermos
desligá-la temporariamente até que a ave tivesse passado
em segurança. Adicionalmente, continuamos a colaborar
com as partes interessadas locais para proteger áreas
de elevada biodiversidade através da Greater Kromme
Stewardship Initiative.

2020

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO

n 	O nosso negócio na África do Sul está classificado como Nível

4 para o Broad- BaDSE Black Economic Empowerment.

2019

79

90

98

– Cidadãos sul-africanos (%)

96

98

96

– Mulheres (%)

39

40

41

21

38

Mulheres em quadros superiores (%)

–

19

Mulheres na gestão (excluindo quadros superiores) (%)

–

19

Nível de compromisso do funcionário (pontuação em 10)

31

42

7,0

7,6

7,4

32,3

35,0

37,1

41.000

67.800

35.700

970.754

912.914

863.651

3.684

3.639

3.702

3,83

4,02

COMUNIDADES
Total da despesa em Projectos de desenvolvimento empresarial e
desenvolvimento socioeconómico (EnD/DSE) (R m)
Número de pessoas abrangidas pelos Projectos EnD/SED (estimativa)

MEIO AMBIENTE
Emissões de gases com efeito de estufa evitadas pela produção de energia
renovável (toneladas de CO2e) 22
Emissões de gases com efeito de estufa geradas (toneladas de CO2e)
Intensidade dos gases com efeito de estufa (toneladas CO2e/GWh produzidas)
Utilização de água (m3)
Total de resíduos gerado (toneladas)
– Resíduos perigosos gerados (toneladas)

878 23

73

81

76

3

21

20

Disponibilidade de inversores para parques solares e eólicos e disponibilidade para parques eólicos. (ver a página 15 para obter informações de outras
notas de rodapé).
24

4,13

3.522 23

2.511
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QUÉNIA
A nossa central solar de 52 MWp
de Malindi começou a exportar
energia renovável para a rede em
dezembro de 2021.
“A energia que produz irá ajudar a estabilizar a rede na
região costeira do Quénia e a fornecer electricidade mais
fiável, sustentável e acessível para apoiar a economia local
e nacional.
A conclusão da construção do projeto foi uma concretização
significativa em plena pandemia de Covid-19. Agora que
a central está em funcionamento, demonstrou um forte
desempenho técnico durante os primeiros meses
de funcionamento.
A central solar de Malindi é o primeiro projeto de energia
renovável numa área que tradicionalmente tem dependido
de energia térmica dispendiosa e intensiva em termos de
carbono. Este projeto cimenta a posição da Globeleq como
um interveniente chave na energia no Quénia.
O nosso objetivo é capitalizar este sucesso, explorando
oportunidades adicionais para Projectos renováveis – solar,
eólico, armazenamento e geotérmico – para promover o
crescimento do Quénia.”

Destaques de 2021
Saúde e segurança
n 	Na sequência de uma série de incumprimentos por parte do

nosso contratante EPC em 2020, o cumprimento das nossas
normas de saúde e segurança melhorou significativamente
na central solar de Malindi em 2021.
n 	Mais de 1.000 pessoas que entraram no local do projeto

realizaram formação em indução da saúde e segurança e
conversas periódicas que aumentaram a sensibilização.
construção, quando um trabalhador sofreu ferimentos
ao derrubar algumas pedras. Isto resultou numa taxa de
incidentes de 0,21 na central solar de Malindi em 2021.

As nossas pessoas
n 	Mais de 800 funcionários – mais de metade da comunidade

local – estavam na central solar de Malindi no pico das
atividades de construção.
n 	Temos 11 funcionários permanentes no Quénia. Dez são

cidadãos quenianos, quatro dos quais são mulheres.
n 	Oferecemos estágios a duas funcionários locais em 2021

e uma foi contratada para um cargo permanente.
n 	Convidámos a Open for Business, uma organização global

que promove a inclusão de LGBT+ no local de trabalho,
para realizar uma sessão de sensibilização para os
funcionários e aprovámos a sua Declaração Empresarial
de Nairobi sobre Inclusão.

n 	Em parceria com a Norfund, apoiámos as comunidades locais

Diretor de
Desenvolvimento
Empresarial,
África Oriental

A Africa Energy Development Corporation, o promotor
original do projeto, mantém 10% da propriedade do central
solar de Malindi. A Sterling e a Wilson Solar é a contratante
de EPC para a construção do projeto e irá apoiar as
operações e a manutenção da central. A eletricidade
é vendida através de um contrato de 20 anos com a
empresa de distribuição nacional, a Kenya Power and
Lighting Company (KPLC).

n 	Ocorreu um acidente com perda de tempo durante a

Comunidades
Edouard Wenseleers

Trabalhar em parceria

ao longo da pandemia de Covid-19 (ver página 11). Também
começámos a fazer doações mensais de alimentos e a dar
formação sobre empreendedorismo e agricultura a 345
famílias vulneráveis que enfrentam dificuldades, o que será
continuado em 2022.
n 	Concluímos os nossos quatro anos de apoio às poucas

famílias diretamente afetadas pelo projeto solar de Malindi e
realizámos uma auditoria para avaliar a forma como os seus
meios de subsistência melhoraram.
n 	Realizámos duas reuniões com a Comissão de Partes

Interessadas no Projeto para discutir Projectos de DSE
planeados, incluindo o apoio a escolas, energia solar para
o centro de saúde local e a plantação de árvores. Estes terão
início em 2022.

n 	Painéis solares que funcionam bem, mas que já não cumprem

os requisitos de garantia para uma central à escala da rede
devido a pequenos danos ocorridos durante o transporte,
serão disponibilizados às comunidades como parte dos nossos
Projectos de DSE.

Ambiente
n 	Espera-se que a central solar de Malindi evite mais de 44.500

toneladas de CO2 equivalente por ano – e quase 900.000
toneladas durante a sua vida útil.
n 	O nosso manipulador de cobras especializado capturou

e realojou mais de 600 cobras nas instalações da central
solar de Malindi durante a construção. Só em 2021, mais de
60 cobras venenosas foram realojadas na exploração de
cobras BioKen em Malindi, onde as espécies indígenas são
protegidas e o veneno extraído para criar um antídoto mais
eficaz para as pessoas no Quénia.

Conformidade
n 	Envolvemo-nos com a EPC e os contratantes para resolver

queixas relacionadas com atrasos nos pagamentos aos
trabalhadores em 2021.
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EGIPTO
Apoiamos o Egipto no seu
ambicioso objectivo de obter 42%
da sua electricidade a partir de
energias renováveis até 2030.
“Actualmente, o Egipto produz electricidade mais do que
suficiente para satisfazer as suas necessidades crescentes.
Sendo a sua grande maioria proveniente de combustíveis
fósseis, o próximo desafio é a descarbonização da rede.
A nossa central solar de ARC de 66 MWp está localizada
no âmbito mais vasto Parque solar de Benban – um dos
maiores parques solares do mundo. O parque já fornece
uma capacidade coletiva de 1,465 MWp à rede nacional do
Egipto e existem planos para a sua expansão.
A aquisição da central solar de ARC operacional e o
estabelecimento de uma equipa local fornece à Globeleq
uma plataforma para novos investimentos no país. Estamos
a analisar potenciais Projectos numa gama de tecnologias,
incluindo solar, eólica, baterias de armazenamento de
energia e, a longo prazo, dessalinização da água salgada
e hidrogénio verde.
A experiência da Globeleq em energias renováveis noutras
partes de África coloca-nos numa posição forte para apoiar
o Egipto na implantação de mais electricidade renovável
para prosseguir o seu ambicioso plano de ação climática.”

Destaques de 2021
Concluímos a aquisição da central solar de ARC de 66 MWp
em agosto de 2021, quase dois anos depois de ter entrado
em funcionamento a nível comercial. Durante o processo de
aquisição, a Globeleq apoiou os promotores e financiadores
originais a obter o certificado final de aquisição ao abrigo dos
contratos de EPC de modo a garantir um desempenho ideal
do projecto.

Saúde e segurança
n 	Todos os que trabalham no local deverão realizar uma

indução de saúde e segurança, e o nosso contratante de
operações e manutenção realiza semanalmente sessões
de sensibilização em matéria de saúde e segurança.
n 	Em 2021, não tivemos nenhum acidente com perda de

tempo no Egipto e a taxa de incidentes foi zero.

As nossas pessoas
n 	Demos as boas-vindas a Ghada Darwish, a primeira Directora

Nacional feminina da Globeleq, e campeã das mulheres
no sector da energia (ver página 8), para dirigir as nossas
operações que adquirimos recentemente no Egipto. É uma
das quatro funcionárias permanentes no país, com sede no
Cairo e em Assuão. Todas as quatro são cidadãs egípcias.

A NOSSA ENERGIA NO EGIPTO

66

SOLAR

CAPACIDAD
E EM MWp

99,8%
DISPONIBILITÉ
EN 2021

Ambiente
n 	Os 154 GWh de electricidade que produzimos no Egipto em

2021 evitaram 76.769 toneladas de CO2e.

Conformidade
n 	Realizámos uma due diligence antes e após a nossa aquisição

da ARC Solar, incluindo a verificação de que as operações e
o contratante de manutenção cumprem os nossos padrões
de saúde, segurança, ambientais e sociais.
n 	Todos os que se juntaram à Globeleq através da aquisição

realizaram formação on-line sobre o nosso Código de
Conduta e política antissuborno, e estamos a implementar
formação e auditorias em relação a outras políticas e
procedimentos.

n 	A nossa equipa egípcia, juntamente com a empresa de

operações e manutenção, visitou as operações renováveis da
Globeleq na África do Sul, em novembro de 2021, como parte
da partilha contínua de conhecimentos e apoio do nosso
centro de monitorização remota na África do Sul.

Comunidades
Ghada Darwish
Directora Nacional,
Egipto

n 	Contribuímos com cerca de EGP40.000 para apoiar as

comunidades através de iniciativas coletivas de DSE geridas
pelo Parque solar de Benban como um todo. Em 2021,
estas incluíram a construção de casas de banho e áreas
com sombra para mulheres locais que vendiam produtos
no mercado de Benban, a renovação e fornecimento de
novos equipamentos para três escolas, a sensibilização para
a Covid-19 e a distribuição de consumíveis de modo evitar a
propagação do vírus e a doação de alimentos para apoiar
as famílias afectadas pela pandemia. O parque também
contribuiu para os esforços de socorro às comunidades locais
na sequência das cheias devastadoras deste ano.

Trabalhar em parceria
A ARC Solar é uma das 32 centrais de energia solar
localizadas no vasto Parque Solar de Benban – a maior
do Médio Oriente e África. O contratante de operações e
manutenção é a GILA Al Tawakol. A eletricidade é vendida
à Egyptian Electricity and Transmission Company (EETC)
ao abrigo de um acordo de compra de energia durante
25 anos.
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MOÇAMBIQUE
Cerca de 35% dos moçambicanos
têm actualmente acesso
à electricidade.
“Vemos uma enorme oportunidade para ajudar a tirar as
pessoas da pobreza, aumentando a produção de energia
em Moçambique, e os nossos dois primeiros projectos estão
agora em construção.
A nossa central de gás de 450 MW em Temane irá gerar
electricidade fiável e acessível para 1,5 milhões de famílias
moçambicanas, que utilizam gás proveniente dos próprios
campos de gás moçambicanos. O projecto alinhado com
o Acordo de Paris irá fornecer uma capacidade de carga
de base fiável que complementa a energia intermitente
proveniente de fontes renováveis. Também criamos a
capacidade de transição da central de gás para hidrogénio
com zero emissões de carbono no futuro.
Moçambique tem um enorme potencial para energia solar,
eólica e hidroeléctrica. O nosso projecto solar em Cuamba
irá ver-nos não só gerar como também armazenar energia
a partir do sol. Sendo o primeiro sistema de armazenamento
de energia à escala de serviços públicos no país, irá abrir o
caminho para uma maior captação de energia renovável.
Estes dois projectos pioneiros criam um enorme potencial.
Já estamos a explorar possibilidades de projectos adicionais
para promover o crescimento de Moçambique.
Veja a página 6 para obter mais informações sobre como
estamos a apoiar o desenvolvimento sustentável em
Moçambique.”

Destaques de 2021
Tanto os projectos de Temane como de Cuamba chegaram
a acordo financeiro em Dezembro de 2021 e a construção
já começou.

Director Nacional e de
Desenvolvimento de
Negócios, Moçambique

TEMANE

CUAMBA

CUAMBA

GÁS

SOLAR

450

19

ARMAZENAMENTO
DE ENERGIA

Saúde e segurança
n 	As normas de saúde, segurança, ambientais e sociais são

incorporadas em obrigações contractuais com os nossos
contractantes de EPC em ambos os Projectos . As equipas
de projeto da Globeleq irão monitorizar periodicamente
o cumprimento no local durante a construção.
n 	Em 2021, não tivemos nenhum acidente com perda de

tempo em Moçambique e a taxa de incidentes foi zero.

MW

MWp

7

MWh

As nossas pessoas
n 	Empregamos directamente 17 funcionários permanentes em

Moçambique. São todos cidadãos moçambicanos e 10 são
mulheres. Quando estiver em funcionamento, esperamos
contractar cerca de 90 funcionários permanentes para
gerir a central de Temane e 10 a de Cuamba, sendo dada
prioridade aos cidadãos moçambicanos.
n 	Só a fábrica de Temane deverá criar cerca de 830 postos de

trabalho durante a construção e iremos formar a população
local em competências de construção para a ajudar a ter
trabalho durante a fase de construção dos nossos Projectos .

Ambiente
n 	Realizámos vários levantamentos da biodiversidade em

2021 para nos ajudar a compreender e a gerir quaisquer
potenciais impactos do projeto de Temane.

Conformidade
n 	Um funcionário foi despedido em 2021, na sequência de

uma investigação sobre má conduta.

n 	Nomeámos um Responsável pela Violência Baseada no

Género (GBV) em Temane para abordar os problemas
relacionados com a violência baseada no género e o assédio
junto das comunidades e dos contractantes.

Comunidades
Samir Salé

CAPACIDADE EM CONSTRUÇÃO

n 	Interagimos com as comunidades nas redondezas dos

dois locais para compreender e responder às suas
preocupações. Através destas consultas e inquéritos
domiciliários, identificámos prioridades locais que iremos
abordar através dos nossos planos de desenvolvimento
comunitário para cada central. Estes incluem a melhoria
do acesso à educação, aos serviços de saúde, à água e
saneamento, assim como oportunidades de emprego.
n 	Consultámos as 48 pessoas que foram directamente

afectadas pelos Projectos e pela linha de transmissão,
e demos-lhes compensações e apoio para restaurar os
meios de subsistência terrains et des réserves d’eau pour
les deux grandes familles qui ont été déplacées de leurs
fermes à Temane.

Trabalhar em parceria
Estamos a estabelecer uma parceria com a empresa
nacional de electricidade, Electricidade de Moçambique
(EDM), em ambos os nossos projectos em Moçambique. Os
nossos outros parceiros de projecto são a Sasol no projeto
de Temane e a Source Energia (um produtor de energia da
África Lusófona) no projecto de Cuamba. A contractante
de EPC em ambos os projetos é a TSK. A central de Temane
irá ter uma nova linha de transmissão de alta tensão de
563 km, financiada separadamente, que irá reforçar um
corredor Sul-Norte de electrificação no sul de Moçambique
e contribuir para uma rede nacional mais estável.
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TANZÂNIA
Estabelecemos uma
parceria com o Governo
para fornecer energia
fiável e acessível.
“Inaugurada em 2004, a nossa central eléctrica
de 190 MW de Ubungo utiliza gás das reservas
próprias da Tanzânia que processamos e
transportamos através do nosso gasoduto.
O nosso forte historial ao longo dos últimos
17 anos posiciona-nos como um parceiro
fiável e estratégico para satisfazer a crescente
procura de electricidade do país.
Acreditamos que a energia da nossa central
alimentada a gás pode continuar a dar um
contributo importante para o cabaz energético
do país durante a próxima década, e
estamos em discussões com o governo para
alargar o nosso atual contrato de compra de
energia. Paralelamente, estamos a explorar
oportunidades para desenvolver a capacidade
de energias renováveis da Tanzânia através de
projectos solares e eólicos.
Para nós, cuidar bem das nossas comunidades,
das nossas pessoas e do ambiente é essencial
para o sucesso do nosso negócio e apoia a
nossa missão de promover o desenvolvimento
da Tanzânia.”

COSTA DO MARFIM
Momentos fortes de 2021
n 	Em 2021, a central de Ubungo celebrou

cinco anos sem nenhum acidente com
perda de tempo e pontuámos no percentil
95 da ferramenta Safety Climate Tool’s All
Industry Benchmark do Health and Safety
Executive do Reino Unido.
n 	Concluímos a transição para uma equipa

100% tanzaniana e continuámos a
desenvolver o talento local, investindo
424 milhões de TZS em formação e
acolhendo 15 jovens locais, incluindo
11 mulheres, como estagiários.
n 	Aumentámos a representação das mulheres

nas nossas funções de quadros superiores
na Tanzânia para 40% e apoiámos mais
oportunidades de desenvolvimento para as
mulheres contratadas.
n 	A nossa pontuação de envolvimento dos

funcionários aumentou para 7,5 em 10,
ultrapassando a referência internacional
de 7,4 para o setor.
n 	Através dos nossos programas de

desenvolvimento socioeconómico, ajudámos
a melhorar os ambientes de aprendizagem
para mais de 5.000 estudantes, construímos
uma maternidade e demos capacidade
à população local para aumentar a sua
subsistência através da apicultura (ver
página 10).

A nossa central de 460
MW em Azito é a central
eléctrica mais disponível e
fiável da Costa do Marfim.
“A central de Azito contribui com 20% da
capacidade eléctrica da Costa do Marfim
e esta irá aumentar em breve para 30%
quando a expansão da Fase IV entrar em
funcionamento, no início de 2023.
Ao fornecer energia fiável e capacidade
de expansão, estamos a apoiar o governo
da Costa do Marfim nas suas ambições de
expandir a electricidade a mais comunidades
em todo
o país, de industrializar a economia e se tornar
num centro de energia para a África Ocidental
como exportador líquido de electricidade.
Estabelecemos fortes relações com o governo,
as comunidades locais e os nossos funcionários
ao longo das duas décadas em que temos
operado em Azito.
O nosso empenho na sustentabilidade técnica,
ambiental e social é essencial para a nossa
empresa e para a nossa missão de promover
o crescimento da Costa do Marfim.”

Momentos fortes de 2021
n 	A central de Azito manteve o seu forte

historial em termos de saúde e segurança,
celebrando 5.000 dias sem um acidente
com perda de tempo, e aumentámos o
nosso foco no bem-estar dos funcionários
como componente chave da certificação
ISO 45001 da central.
n 	A nossa pontuação de envolvimento

dos funcionários aumentou para 7,1 em
10 e investimos mais de 113,5 milhões de
CFA em formação para ajudar os nossos
funcionários – quase todos eles cidadãos
da Costa do Marfim – a desenvolver as
suas competências e carreiras.
n 	Investimos 326 milhões de CFA em programas

de desenvolvimento socioeconómico para
melhorar os ambientes de aprendizagem
das crianças, ajudar as mulheres empresárias
a aumentar a sua subsistência e oferecer a
homens e mulheres jovens, experiência de
trabalho como estagiários.
n 	Mantivemos a nossa certificação ISO 14001

na central de Azito.

Relatório completo
Obtenha mais informações no nosso relatório
local separado para Azito na Costa do marfim,
disponível em www.globeleq.com/sustainability

n 	Continuámos a proporcionar à população

Anael Samuel
Director geral,
Songas Ltd

da Ilha de Songo Songo um acesso à água
e à electricidade que mudou a sua vida.
n 	Investimos em duas melhorias significativas

nas condutas que irão melhorar ainda mais
a fiabilidade da fábrica de Ubungo e
garantir que esta pode funcionar da forma
mais eficiente possível.

Relatório completo
Obtenha mais informações no
nosso relatório local separado para
Songas na Tanzânia, disponível em
www.globeleq.com/sustainability

Honorat Boua

Luc Aye

Director geral,
Azito O&M

Director geral,
Azito Energie
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CAMARÕES
Fornecemos cerca de 20%
da electricidade dos Camarões,
ajudando a promover o
crescimento económico e a
melhorar a qualidade de vida.
“Em 2021, a electricidade gerada pelas nossas duas centrais
chegou a cerca de 891.600 consumidores e apoiou
indiretamente cerca de 46.783 postos de trabalho, além dos
193 cidadãos dos Camarões que empregamos diretamente.
A nossa central de 216 MW de Kribi utiliza gás proveniente
dos campos de gás dos Camarões e a nossa central de 88
MW de Dibamba utiliza fuelóleo pesado (HFO) para satisfazer
picos de procura de electricidade. Estamos a trabalhar
com o governo para explorar o potencial de expansão da
capacidade das nossas centrais e para converter Dibamba
de HFO para gás, o que é menos intensivo em termos de
carbono.
O cumprimento de normas ambientais e sociais rigorosas
ajuda-nos a estabelecer a Globeleq como um parceiro de
eleição para o governo. Também temos um forte vínculo
com as comunidades de que fazemos parte, ajudando a
melhorar o acesso à educação, à saúde e à água potável
segura através dos nossos programas sociais.
A sustentabilidade ambiental e social continua a ser essencial
na nossa abordagem, uma vez que nos esforçamos por uma
excelência operacional e crescimento agora e no futuro.”

Frédéric Mvondo
Director geral da
Globeleq Camarões –
Dibamba Power (esquerda)

Hans Francis Simb Nag
Director- geral, Kribi Power
(direita)

Destaques de 2021
Saúde e segurança
n 	Ambas as nossas centrais nos Camarões têm mantido um

registo notável de zero acidentes com perda de tempo (LTA)
desde que começaram a funcionar – mais de 12 anos no
caso de Dibamba e mais de oito anos no caso de Kribi.

Trabalhar em parceria
Trabalhamos em parceria com o governo dos Camarões,
que detém uma participação minoritária na central de
Dibamba e na central de Kribi. Vendemos electricidade à
empresa nacional de serviços públicos, ENEO, através de
contratos de 20 anos.

n 	Um caso de restrição de trabalho resultou numa taxa de

incidentes reportáveis de 0,24 em 2021.
n 	Mantivemos a certificação ISO 45001 em Kribi e Dibamba e

realizámos formação sobre vários aspectos de segurança.
Treze líderes continuaram a formação NEBOSH (ver página 7).

As nossas pessoas
n 	Todos os nossos funcionários nos Camarões são de

nacionalidade camaronesa. Em 2021, continuámos a
desenvolver o talento local, com 133 jovens a participar nos
nossos estágios e no nosso programa de pós-graduação Elite
One, 38% dos quais mulheres (ver citação abaixo).
n 	Aumentámos o número de mulheres em funções de gestão

e celebrámos o Dia Internacional da Mulher sensibilizando
as estudantes de engenharia das escolas secundárias locais
para as carreiras profissionais.
n 	O envolvimento dos funcionários manteve-se constante em

6,8, mas ficou abaixo do valor de referência internacional do
setor de 7,4. Respondemos aos comentários dos funcionários
definindo percursos de carreira mais claros para os técnicos,
realizando um inquérito salarial, introduzindo bónus pontuais,
formando gestores para melhorar as comunicações e a

avaliação do desempenho e introduzindo atividades de lazer
nas instalações.
n 	Cerca de 70% dos funcionários nos Camarões são membros

de sindicatos e realizámos consultas formais sobre vários
tópicos em 2021. O contrato coletivo que assinámos em 2019
tem uma duração de cinco anos.

Comunidades
n 	Construímos e equipámos novas salas de aula e escritórios em

três escolas perto das nossas fábricas, organizámos prémios
de excelência académica e apoiámos um orfanato em
Dibamba, incluindo o financiamento da educação
das crianças.
n 	Construímos uma nova ala no hospital Kribi e apoiámos uma

campanha anual para ajudar mais de 500 pessoas a ter
acesso a tratamento médico gratuito.
n 	Continuámos a expandir o acesso à água potável através

da instalação de quatro novos furos (ver página 11).
n 	Trabalhando com organizações sem fins lucrativos, APED,

ajudámos 132 povos Bagyeli indígenas a obter documentos

“O programa Elite Um deu-me a oportunidade de aprender tanto.
Consegui conjugar teoria e prática, trabalhando em operações
e apoiando um projeto de engenharia de manutenção. Ao
trabalhar com a equipa da Globeleq, está sempre alguém
experiente disponível e disposto a ajudar. O tempo que passei
na central de Dibamba deu-me uma grande experiência
no setor energético e ajudou-me a criar uma rede de
entusiastas da energia para apoiar a minha ambição de
me tornar um consultor de energias renováveis no futuro.”

Mikah Minuiwufo Ngwasha
Engenheiro graduado e participante no Elite One
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de identificação formais. Também financiámos as propinas
escolares e para exames de 100 estudantes Bagyeli.
n 	Em 2021, realizámos mais de 100 consultas com comunidades

próximas das nossas centrais com discussões centradas
principalmente no apoio de DSE. Foram apresentadas seis
queixas e todas elas, exceto uma, foram resolvidas até
ao final do ano. Também continuámos a monitorizar o ruído
em Kribi.

Ambiente
n 	Mantivemos a certificação ISO 14001 em ambas as centrais.
n 	A nossa pegada de carbono nos Camarões aumentou em

linha com o aumento da produção de energia, mas a nossa
intensidade em termos de carbono permaneceu estável.
A produção de energia eléctrica mais do que duplicou na
central de Dibamba para satisfazer a procura crescente,
embora ainda funcionasse a apenas 14% da sua capacidade,
em parte devido à escassez de combustível local.
n 	A formação em matéria de gestão de resíduos ajudou-nos

a aumentar a proporção de resíduos que foram reciclados,
apesar de um aumento no total de resíduos devido a
questões técnicas.
n 	As pilhas de gases de escape na central de Dibamba

continuam temporariamente reduzidas nos trabalhos de
reparação, mas a monitorização mensal da qualidade do
ar demonstra que as emissões permanecem dentro das
orientações definidas pela Organização Mundial de Saúde.

Resumo do desempenho nos Camarões
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2020

2021

304

304

304

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
Capacidade de energia operacional (MW)
Disponibilidade média (%)

26

– Central de Kribi

88,6

89,5

89,9

– Central de Dibamba

98,5

97,9

97,2

1.177

1.198

–

757.100

39.800

40.465

46.783

0,21

0,00

0,24

0

0

0

189

197

193

100

100

100

13

Electricidade gerada (GWh)
Consumidores abrangidos pela electricidade por nós produzida

14

Empregos apoiados indiretamente pela produção de electricidade

16

1.411
15

891.600

SAÚDE E SEGURANÇA
Taxa de incidentes reportáveis

17

Acidentes com perda de tempo

FUNCIONÁRIOS
Número de funcionários
– Cidadãos dos Camarões (%)

13

14

Mulheres em quadros superiores (%)

– Mulheres (%)

– 19

27

20

Mulheres na gestão (excluindo quadros superiores) (%)

–

11

23

6,7

6,8

6,8

254

317

278

26.500

35.000

28.300

579.938

587.870

694.790

493

491

492

55.002

39.739

40.617

937

1.324

2.031

743

924

995

Conformidade

Nível de compromisso do funcionário (pontuação em 10)

n 	Na sequência da investigação de uma preocupação

COMUNIDADES

reportada sobre um fornecedor que tenta subornar um
dos nossos funcionários, emitimos um aviso ao funcionário
e enviámos um memorando dos nossos directores gerais a
todos os funcionários e fornecedores para reforçar as nossas
políticas anticorrupção e de ofertas. Realizámos também
uma auditoria externa para identificar formas de reforçar
os nossos procedimentos de compras.

2019

Total da despesa em Projectos de desenvolvimento socioeconómico (DSE)
(CFA m)
Número de pessoas abrangidas pelos Projectos de DSE (estimativa)

19

ENVIRONMENT
Emissões de gases com efeito de estufa geradas (toneladas de CO2e) 22
Intensidade dos gases com efeito de estufa (toneladas de CO2e/GWh)
Utilização de água (m )
3

Total de resíduos gerado (toneladas)
– Resíduos perigosos gerados (toneladas)

25
Os dados incluem as três entidades Globeleq nos Camarões: Globeleq Cameroon Management Services S.A., Dibamba Power Development Company S.A.
e Kribi Power Development Company S.A. 26 Fator de disponibilidade equivalente, conforme definido pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers 762.
(Consulte a página 15 para obter informações de outras notas de rodapé.)
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