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COMUNICADO DE IMPRENSA

Shanghai Electric Power e Ncondezi negoceiam central eléctrica de 300MW
Durante a semana de 04 de Julho de 2016, uma delegação composta pela Shanghai Electric Power
Co., Ltd (“SEP”), da Republica Popular da China e Ncondezi Energy Limited ("Ncondezi") chegou a
Maputo para encontros com representantes do Governo Moçambicano, a fim de discutir o projecto
da central termoelectrica, a carvao, da Ncondezi, ("Projecto Ncondezi" ou “Projecto de Energia”),
planeado para a Provincia de Tete.
O Projecto obedece aos mais altos padrões de protecção ambiental e o seu investimento em larga
escala irá desencadear oportunidades de emprego para trabalhadores locais assim como irá
contribuir para a industrialização de Moçambique.
As delegações eram lideradas pelo Presidentes da SEP e da Ncondezi, Sr Wang Yundan e Sr
Michael Haworth, respectivamente. O objectivo da delegação era providenciar informação
actualizada ao Governo sobre os progressos do Projecto Ncondezi assim como os planos e
cronologia para o financiamento, construção e operacionalização da central.
Encontros ao alto nível foram mantidos com os ministérios das Finanças, Recursos Minerais e
Energia, Electricidade de Moçambique (EDM) e Embaixada da China. Durante o encontro com a
EDM), foi realizada uma cerimónia de assinatura do Acordo da Estrutura Accionista entre a SEP e
a Ncondezi, o que representou mais um marco no caminho para o desenvolvimento conjunto do
Projecto de Energia.
O Projecto Ncondezi é um projecto transformador para Moçambique, que irá aumentar a sua
capacidade de producao instalada, diversificando as fontes de energia e providenciando um
desenvolvimento económico e social de uma região com actual fraco acesso à electricidade.
O Presidente da SEP, Sr Wang Yundan, teceu o seguintes comentário: “A SEP tem uma grande
vontade de trabalhar com a Ncondezi e com o Governo Moçambicano com vista a produzir
electricidade o mais cedo possível. Os trabalhos preparatórios estão num estágio bastante
avançado, em resultado da colaboração significante que há entre as equipas técnicas da SEP e da
Ncondezi. O investimento no Projecto Ncondezi está no contexto da estratégia da SEP de capitalizar
as oportunidades além fronteiras, utilizando as suas competências técnicas e financeiras para a
criação de uma outra SEP em 2020. O projecto Ncondezi irá trazer multiplos benefícios para o povo
Moçambicano, incluindo o acesso à electricidade e desenvolvimento de capacidades, bem como a
maximização do valor dos recursos minerais dentro do País.”
Michael Haworth, Presidente da Ncondezi Energy, por seu turno, afirmou que “a assinatura deste
Acordo com a SEP representa um marco na história da empresa como uma companhia de producao
de electricidade. A SEP é neste momento o parceiro ideal para o desenvolvimento do Projecto
Ncondezi e traz consigo uma significante experiência de desenvolvimento e operacionalização. A
SEP e a Ncondezi estao a trabalhar em coordenação para atingir o fecho financeiro, devendo-se
iniciar a primeira produção em 2020. Eu gostaria de agradecer ao Governo Moçambicano pelo seu
contínuo apoio ao projecto Ncondezi. Sem esse apoio não estaríamos aqui hoje, pelo que
esperamos reforçar esses laços na medida em que formos levando o projecto avante.”
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Questões
Para mais informações, por favour visite www.shanghaipower.com, www.ncondezienergy.com ou
contacte:
Ncondezi Energy:

Hanno Pengilly

info@ncondezienergy.com

Bell Pottinger:

Daniel Thöle

+44 (0) 20 3772 2555

Neil Elliot / Christopher Britton

+44 (0) 20 3100 2000

Liberum Capital Limited:
NOMAD & Broker

Shanghai Electric Power está registada na República Popular da China e listada na Shanghai
Stock Exchange, com a maiorias das suas acções detidas pela State Power Investment Corporation
(“SPIC”). A SPIC é um dos maiores grupos produtores de electricidade na China, com uma
capacidade instalada de 100,000 MW. A SEP tem capacidadede posse, construção e operação de
centrais de producao de energia a carvao e possui estratégia de expansão internacional.
Ncondezi Energy detém 100% do Projecto Ncondezi, estrategicamente localizado no epicentro de
producao de electricidade no país, a Província de Tete, centro de Moçambique. A empresa esta a
desenvolvier um projecto integrado de mina de carvao e centrat termoelectrica, em fases de 300MW
até 1800MW. A primeira fase de 300MW esta focalizado para o consumo domêstico de
Moçambique, utilizando a capacidade da já existente linha de transmissão reforçada, de modo a
responder à demanda.
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