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PRODUÇÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2018  

HIDROELÉCTRIA DE CAHORA BASSA ALCANÇA 3.433.504 MWh  

A produção de energia eléctrica da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA no primeiro 

trimestre de 2018 situou-se em 3.433.504 MWh, o que representa uma superação 

em 1.61% da produção planificada para este período. 

A época chuvosa 2017/2018 teve precipitação abaixo das expectativas na bacia do 

Zambeze, resultando em 15 de Abril (fim da época) na cota de 320.04, cerca de 4 

metros abaixo do que seria o desejável. Face a prevalência de restrição imposta 

pelas condições hidrológicas, a operação na produção de energia continuará a 

realizar-se com base em 4 (quatro) grupos geradores, mantendo-se a observação e 

análise da informação meteorológica e hidrológica para eventuais ajustamentos. 

Perante a situação acima referida, será tomada a oportunidade para acelerar a 

implementação dos projectos no âmbito do CAPEX VITAL, um programa selectivo 

de investimento de reposição e modernização, tendo em vista a manutenção da 

operacionalidade e eficiência de equipamento, de acordo com a capacidade 

instalada, no médio e longo prazo. 

Songo, 30 de Abril de 2018 

Cahora Bassa, o Orgulho de Moçambique 

Para mais informações, contactar: 
Departamento de Imagem e Comunicação 
Telefone: 252 80 200  
Fax: 252 82 364 
E-mail: imagem.comunicacao@hcb.co.mz 
Website: www.hcb.co.mz 
 
 
 
Notas do editor:  
 
No dia 22 de Março de 2018, a Autoridade Tributária de Moçambique distinguiu a HCB como 
“Primeira Classificada na categoria de Grande Contribuinte na contribuição global no 
exercício económico de 2017, concorrendo para o desiderato da redução do défice 
orçamental”. 
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