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Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA, ciente da sua responsabilidade social e 
ambiental e, da sua missão de explorar com excelência o empreendimento de 
Cahora Bassa e contribuir para a expansão do aproveitamento do potencial 
energético do País, assume o compromisso da protecção do ambiente e da 
gestão sustentável, em toda a esfera das suas actividades, serviços e produtos.

Esse objectivo é alcançado através de práticas correctas de gestão ambiental 
apoiada nos seguintes princípios:

  • Cumprir  com as exigências legais e as boas práticas internacionais de                     
gestão ambiental aplicáveis;

   • Prevenir a poluição do meio ambiente em todas as operações da empresa;

   • Promover a protecção da biodiversidade e dos ecossistemas;

   • Adoptar medidas de resiliência e adaptação às mudanças climáticas;

Pro e • mov r a educação e sensibilização dos trabalhadores relativamente a 
protecção ambiental e racionalização de recursos, com vista ao desenvol-
vimento sustentável;

 • Melhorar o desempenho ambiental da empresa, através de revisão perió-
dica dos objectivos e metas ambientais a alcançar, tendo em conta o contexto 
no qual a empresa está inserida; 

  • Empenhar-se no melhoramento contínuo do Sistema de Gestão Ambiental, 
tendo em conta a mitigação dos impactos ambientais adversos e maximiza-ção 
dos impactos ambientais benéficos, considerando a perspectiva do ciclo de vida 
em todos processos;
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Environmental Management Policy

In the mission to effectively and efficiently operate the Cahora Bassa hydro 
electrical scheme and contribute to the expansion of the country's energy 
potential, Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA, is aware of their social and 
environmental responsibilities, therefore commit to the environmental protection  
and sustainability management, through their entire sphere of activities, services 
and products.

This objective is achieved through sound environmental management practices 

  • Comply with legal requirements and applicable international environmental 
    management practice;

  • Prevent pollution of environment within all company's operations; 

  • Promote the protection of biodiversity and ecosystems;

  • Adopt climate change resilience and adaptation measures ;

  • Promote the education and awareness of workers regarding environmental   
protection and resource rationalization with a view to sustainable development;

  •  Improve  the environmental performance of the company by periodically 
reviewing the environmental objectives and goals to be achieved, taking into 
account the context in which the company is inserted;

 • Commit to the continuous improvement of the Environmental Management 
System, taking into account the mitigation of adverse environmental impacts and 
enhancement of its beneficial environmental impacts, considering the perspective 
of the life cycle in all processes. 

Board Chairman and Chief Executive  

Pedro Couto
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Âmbito do Sistema de Gestão Ambiental

• Segurança hidráulica, operacional e ambiental da barragem;

• Produção de energia eléctrica; 
 
• Operação e gestão das subestações;

• Transmissão e comercialização de energia em alta tensão;

• Gestão e manutenção de veículos e equipamentos;

• Gestão e manutenção de infraestruturas de suporte;

• Tratamento e fornecimento de água à vila do Songo;
 
• Tratamento de efluentes domésticos e industriais;
 
• Gestão de resíduos perigosos e não perigosos;

• Laboratório de análises.

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA tem um Sistema de Gestão 

Ambiental implementado de acordo com a norma EN ISO 14001:2015 que 

é aplicado a todos os níveis da organização e prestadores de serviços em 

todas as instalações da empresa (Vila de Songo, Matambo, Cidade de 

Chimoio, Cidade de Maputo).

O âmbito estabelecido para o SGA é o seguinte: 

Presidente do Conselho de Administração 

Pedro Couto
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