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No 1º Semestre de 2021 

 A performance de produção fixou-se em 6.876,74 GWh  

 

Songo, 5 de Julho de 2021 

A Hidroelétrica de Cahora Bassa S.A. (HCB), maior produtora de energia independente da 

região Austral de África, registou, no primeiro semestre deste ano, uma produção 

hidroenergética de 6.876,74 GWh. A produção registada corresponde a 99,6% da 

produção planeada para o primeiro semestre de 2021. Este desempenho é corolário do 

empenho dos colaboradores da HCB no planeamento e execução de actividades de 

reforço da operação e manutenção dos equipamentos da cadeia de produção, e da 

disponibilidade dos equipamentos dos seus principais clientes, a EDM, a Eskom, e a 

ZESA.  

No que diz respeito aos níveis hidrométricos, no final do primeiro semestre, a cota da 

albufeira situava-se em 324,36 metros acima do nível médio das águas do mar, o que 

corresponde a um armazenamento de 91,74%, uma posição confortável para os planos de 

produção da empresa para o segundo semestre.  

A HCB continua sendo uma empresa financeiramente estável, o que é testemunhado pelos 

indicadores de performance operacional e financeiros que se situam dentro dos padrões 

planificados para o período.  

A empresa está a implementar projectos de modernização do sistema electroprodutor e, 

igualmente, tem cumprido com as suas obrigações para com os seus accionistas e 

fornecedores de bens e serviços, realiza acções de responsabilidade social corporativa e 

procede ao pagamento de impostos e taxa de concessão. 

No período que se segue, a empresa continuará empenhada no alcance da meta anual de 

produção situada em 14.125,53 GWh, e na implementação, com máximo rigor, do 

protocolo sanitário visando a prevenção, mitigação e contenção da pandemia da COVID-19 

ao nível corporativo e das comunidades da Vila do Songo, ao mesmo tempo que conduz 

análises constantes e periódicas sobre o impacto da mesma sobre a performance 

operacional da empresa.  

 

Cahora Bassa, o Orgulho de Moçambique  
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Para mais informações, contactar: 
Equipa de Imagem e Comunicação 
Telefone: 252 80 200  
E-mail: imagem.comunicacao@hcb.co.mz 
Website: www.hcb.co.mz 
Siga-nos no Facebook e Linkedin  

mailto:imagem.comunicacao@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz/

