MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
Entre:

HIDROELETRICA CAHORA BASSA, S.4., titular do NUIT

4000271,45, maúrculada na

Conservatória do Registo de Entidades Legais de Tete, sob o no 100073889 com o capital social
de

MZN 27.475.492.580,00 (vinte

e setê

mil, quatrocentos e setenta

e

cinco milhões, quâtÍocentos

e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta meticais), com sede na ViIa do Songo, representada

pelos Senhor
..FICB";

EDM

Rú Rocha, na qualidade de Administrador, com podetes paÍa o

^to,

doravante

ELECTRICIDADE DE MOçAMBIQUE, E.P. titular do NUIT

600000063matncuIada na Conservatóna do Registo de Entidades Legais de Maputo, sob o n"

8116, com o capital social de MZN 256.000.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões de
meticais), com sede na Avenida Agostinho Neto, número 70, CP 2447, na cidade de Maputo -

Moçambique, repÍesentada pelos Senhores Matcelino Gildo Alberto e Pedto Jossias Nguelume
nas qualidades de Ptesidente do Conselho de Administração e de Administrador do Pelouto de

Desenvolvimento de Negócios, respetivamente, com poderes paï^ o ato, doravante "EDM";

REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.4., NIPC 503264032 e sob este
número matriculada na Consetwatóna do Registo Comercial de Lisboa, com o capítal social de

EUR 667.191,.262,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões cento

e Íroventa e

um mil duzentos

e

sessenta e dois eutos), com sede na Avenida dos Estados Unidos da Amédca número 55,1,749-

061 Lisboa- Portugal, tepresentada pelos Senhor Francisco Rocha e Silva com podetes paÍa o ato,

doravante

ttRENt';

E,

VISABEIRA GLOBAL, SGPS, S.4., NIPC número

50595241,6 e sob este número mafticulada

na Consewatóna do Registo Comercial de Viseu, com

o capital

social de EUR 48.253.830,00

(quarenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e úês mil, oitocentos e trinta eÌrÍos), com sede na

Rua do Palâcio do Gelo n"

1.,

Palâcio do Gelo Shopping, Piso 3, 3500-606 Viseu-Portugal,

representada pelos Senhores Fernando Daniel Leocádio Campos Nunes e Pedro Andté Silva de
Sousa, com poderes paÍa o ato, doravante

"VISABEIRA";

Adiante, designadas em conjunto pot "Partes";
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CONSIDERANDO QUE:

A) No

quadro de cooperação entre Portugal e Moçambique, identificou-se o sector de

energia como sendo um sector estÍâtégico, com elevado potencial no desenvolvimento
de parcerias enúe os dois países;

B) Moçambique

está

a consolidaÍ a sua posição como polo energético com

divetsas

opoÍtunidades ao nível da rcglão;

C) Em Potugal

existem emplesas com capacidade acumulada a ntvel técnico e financeiro,

com grande experiência ao nível da Europa e de outtos países;

D) Os considerandos ackna referidos podem petmiú que

empresas portuguesas

e

moçambicanas analisem domínios e opoÍtunidades de cooperação com beneficios pata
ambos os países;

E) A HCB, EDM, REN

pot si ou attavés de sociedades em relação

de

domínio e/ou de grupo com estâs, possuem conhecimentos e um vasto leque

de

e a VISABEIRA,

competências, mais-valias e know-how em atìvidades ligadas âo sectoÍ energético em
geral, em Moçambique e em Portuga| e também erl:,ltâha,França, EUA, Reino Unido,
Dinamarca, Espanha;

F) Pot via deste Memotando

de Entendimento e com vista a permiú a ptogtessão das

rìiligências necessárias, a HCB,

EDM, REN e a VISABEIRA pretendem, de boa-fé,

convencionar alguns dos pdncípios fundamentais que deverão orientar uma futura
colabotação entÍe as PâÍtes.

É -otor-ente

acordado

('Memotando"),

e livremente aceite o

pÍesente Memotando de Entendimento

que se regerá pelas seguintes Cláusulas:

ClÁusule1"

,
1..

OnJETo DA CooneneçÃo

Através do presente Memotando, as Partes comprometem-se

a

colabotar enúe si ria

identificação de domínios possíveis e opoÍtunidades de cooperação no setoÍ da energia e nas

âreas

de competência de

cada uma delas, obsetvando

os lirnites específi.cos do

desenvolvimento da sua tespetiva atividade (ou da atividade de sociedade em relação de
domínio e/ou de grupo relevante p^ï^ o efeito), bem como o enquadramento legal, estatuário
e regulamentar que seja em cada

momento respetivamente aphcâvel.

2. São suscetíveis de abnnget a colaboração prevista no número anterior as âreas, a cooperação

na

formaçã.o,

o

desenvolvimento de competências

ea

eventual prestação de serviços
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específi.cos que, em cada momento, e aúavês de acordos específi.cos, as Partes acordem servir

o propósito do presente Memorando, incluindo, nomeadamente, em tnatéttas de construção,

opetação, manutenção de tedes de distribúção, tedes de transpotte de eneÍgia eIétttca,
subestações e produção de energia attavés de parques eólicos e fotovoltaicos.

3.

Para a definição da modalidade e dos

temos e condições

da cooperação prevista nos númetos

anteriores, as Partes constituirão um Grupo de Trabalho específico, constituído por, pelo
menos, um membro designado por cada Parte, ao qual caberâ propoÍ às Partes o seguinte:

a) A definição de uma (ou mais) área(s) de atwação com vista à cooperação

entre todas

as

Pattes;

b)

Â definição do tipo de cooperaçào na, fotmação e desenvolvimento de competências
abtangidas, tespetivos destinatários e ptestadoÍes, se aplicável;

c)

A definição

d)

A

da prestação de sewiços entÍe as Partes, se aplicáve[

definição de obietivos concretos que devem resultar da cooperação a propot e das

iniciativas que venham a ser aceites por cada Parte levar a cabo, com um cronogÍama no
qual se definam os prazos da implementação de cada uma dessas iniciativas;
e)

Uma proposta de a'locação de tarefas a cada uma das Partes; e

0

Uma previsão dos custos
a desenvolver

e encârgos da

implementaçã.o da iniciativa proposta e das tarefas

por cadaPzrte.

4. CadaParte supoÍta os respetivos custos com a patncipação
5.

A

no Grupo de Ttabalho.

concreízação de qualquer it:,jcranva pÍoposta pelo Grupo de Ttabalho nos termos do

número anterior, tem de ser aprovada e acotdada por todas as Partes, devendo o acotdo final
entre todas as Partes set formaLzado pot esctito antes de qualquer implementação de iniciativa
owtarefa que venha â seÍ pÍopostâ, nos termos da cláusula seguinte.

Cr,i(usur-e 2"

NerunezeDA CooPERAçÃo

t. Do presente Memorando

não resulta pata qualquer das Partes uma obrigação de contrâtâr ou

de celebrar acordo telativamente a qualquer aspeto relacionado com a cooperação, não
ÍepÍesenta uma pÍomessa de negócio ou de acoÍdo futuro enúe nenhuma das Pattes, nem
assumir quaisquet custos ou encargos com a coopençã.o nem face a
^
outra Parte, exceto no que resulta da Cláusula 3.' (Confidencialidade).

vincula qualquer P^fie

2.

Cada fuirura açã.o de coopetação que venha a seÍ pÍoposta deverá sempÍe darhtgar à rcdaçáo
de um novo âcordo específi.co que terá de ser acordado e assinado pelas Partes e no qual se

estabelecerão, nomeadamente, os obietivos, a consistência, os pÍâzos, os responsáveis pot
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cada ação, os Íecursos materiais, humanos ou financeiros a colocar à disposição

por

cada

Parte e as modalidades para a sua implementação.

3.

As Partes não estão obrigadas a celebrar qualquer novo acoÍdo específico entre si relativo ao
âmbito do presente Memorando.

4.

Até

à expressa

vontade de celebtar um novo acoÍdo, qualquet das Pattes terâ o diteito de pôt

teÍmo à coopetação, nos teÍmos do n." 2 da clâusula

5.

4.".

Numa evenflral implementação de qualquer ação decorrente deste Memorando, as paÍtes
devem agir de acoÍdo com as suas respetivas regras, tegulamentos e políticas, observando os

limites específicos do desenvolvimento da sua atividade (ou da ati','idade de sociedade em
rclaçã,o de domínio

e/ou de grupo relevante

pate-

o efeito), bem como o enquadramento legal,

estahrátio e tegulamentaÍ que seja em cada momento respetivamente aplicável.

ClÁusure3"
CoNTToeNcIALIDADE

l.

Cadavma das Partes, bem como os respetivos acionistas,trabalf,tadoÍes, agentes, consultotes
repÍesentântes, obrigam-se

a

e

manteÍ como confi.denciais todas as inforrnações fornecidas pelas

outÍas Partes ou a que tenham tido acesso aquando da negociação e execução do presente

Memotando, não podendo dir,'ulgáJas nem tevelá-las a terceiros, sem autorização ptévía,
expÍessa e escrita das ouúas Partes.

2.

As Partes comprometem-se a não usar, nem permiú que os seus acionistâs, trâbâlhadotes,
agentes, consultores

e

ÍepÍesentantes usem,

de forma alguma, a refenda

informação

confidencial para qualquet propósito distinto do contemplado no presente Memotando.

3.

O disposto nâ pÍesente cláusula não se apltca a nenhuma informação que:

a)

Sela jâ do conhecimento

público à data da respetiva receção ou se toÍne do conhecimento

público sem que tenha havido incumprimento das Partes;

b)
c)

Seia divulgada a terceiros mediante prévia autonzaçã.o escrita das outras Partes;

Seia exigidu pot lei,

pot

entidade governamental

ou reguladota, ou poÍ

decisão

administrativa ef ou judicial.

4. As

Pattes são responsáveis

pot todos e

quaisquet danos

e

ptejuízos decorentes do

incumprimento culposo ou negligente das obrigações assumidas relativamente ao uso de
informação confidencial.

5.

As obrigações contidas na pÍesente cláusula manter-se-ão em vigor pol um período de 2 (dois)
anos após a data de cessação dos efeitos do ptesente memorando.

6. A

obrigação

de confidencialidade prevista n^ presente Cláusula abrange o

pÍesente

Memorando, a sua assinahrra e o respetivo conteúdo, bem como a referência ao nome, ftma,
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sigla, logotipo de cada Patte, caja utitzação, sob qualquer forrnato, fica subordinada

às

respetivas regras e procedimentos e dependente de acordo escrito prévio pela Parte a que

üz

Íespelto.

A obdgação de confidencialidade prevista

na pÍesente Cláusula abrange informação e dados,

incluindo sem limitação qualquet tipo de informação e dados de negócio, cometciais ou
técnicos, dir.-ulgados entre as Partés (ou qualquer sociedade em telação de domínio e/ou de
grupo relevante par^ o efeito), e que diz respeito
rclação de domínio

^rtmz-

das Partes (ou a qualquer sociedade em

e/ou de gÍupo relevante p^r^ o efeito) ou à respetiva atividade (ou

à

atividade de qualquer sociedade em telaçâo de domínio e/ou de grupo relevante4>ata o efeito),

independentemente do meio em que tal tnfotmação ou dados se encontÍam

^ïm

zeÍrados ou

através do qual são transmitidos, e inclui quaisquet cópias e extÍatos feitos da mesma bem

como quaisquet apatelhos, módulos, amostras, ptotótipos ou paÍtes da mesma.

CrÁusurn 4"
VrcÊNcre

t. O presente Memorando ptoduz efeitos na data

da sua assinatura por todas as Pattes e vigora

por um período de 2 (dois) anos, sem ptejúzo do üsposto no número seguinte.
2. Qualquer Parte é üvre de fazet cessat

pan si os efeitos do presente Memorando a qualquer

momento e independentemente do motivo, enviando às restantes Partes uma comunicação
por escrito, com uma antecedêncn mir.rrrra de 30 (trinta) dias face à data em que pretende que
essa cessação

ptoduza efeitos.

CrÁusure 5"
CouuxrceçÕes

l.

As comunicações que qualquer das paÍtes deva dirigir às outras serão temetidas pot correio
eletrónico e confirmadas por carta registada, enviada ÍÌo mesmo dia ou no primeiro dia útil
seguinte, parâ os seguintes endereços:

Para a

HCB:

A/c Conselho de Administração
Morada: Avenida 25 de Setembro, número 420, 6" andaï, Prédio JAT

I, na cidade de Maputo -

Moçambique
Telefone: +258 213507 00

e-mail:

cas.

s

ongo@hcb. co.mz; cas.mâputo @hcb.co.mz

Pâgnaí del
Memorando de Entendimento HCB

-

EDM

-

REN

-

VISABEIRA 2022

Para a

EDM:

A/ c.: Dr. Pedro Jossias Nguelume

-

Administtador do Pelouro de Desenvolvimento de Negócios

Motada: Av. Zedeqúas Manganhelan" 267,PrédioJAT IV, 4"Andat, cidade de Maputo - Moçambique
Telefone : + 258

21,

427 350

e-mail: pedro.nguelume@edm .co.mz

Para a

REN:

A/c

Conselho de Administração

Morada: Avenida Estados Unidos da Aménca,55

-

Lisboa -Portugal

Telefone: +351 210013546

e-mail r@ren.pt
Para a VISABEIRA:

A/c

Conselho de Administração

Rua do Palâcio do Gelo n"7,PaIâcio do Gelo Shopping Piso 3, 3500-606 Viseu -Portugal

Telefone: +351 232483000

e-mail geral@visabeiraglobai. com

2.

Os endereços
à

ac:tma

mencionados podem ser mudados em qualqueÍ momento, mediante aviso

ouúa Parte por escrito.

Cuí.usura 6"
CessÃo DA PosrçÃo CoNTRATUAL

As Pattes não podetão ceder a sua posição neste Memorando, total ou parcialmente, a tetceiros,
sem o prévio consentimento escrito das outras Partes.

CrÁusure 7"

'

Ler APLrcÁvEL

E

FoRo

1.. O presente Memorando tege-se pela lei Moçambicana.

2. Âs Pâïtes acotdam que paÍa a tesolução de qualquer diferendo sobre a interpretação ou
execução do presente Memorando, que não seja resolvida consensualmente, seja competente
o TribunalJudicial da Cidade de Maputo, com expressa renúncia a qualquer outro.
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ClÁusuu

8"

orsnosrçÕns FrNers

l. O

o

acordo integtal entÍe âs Partes, sobrepondo-se

e

tevogando quaisquet declatações ou compromissos anteriores, vetbais ou esclìtos, telativos

às

ptesente Memorando constitui

matérias reguladas no mesmo.
2. Qualquer alteraçã"o ao pÍesente Me'morando só será vâhda caso seja efetuada

pot escdto

e

assinada pelas Partes.

3. A formahzação do ptesente Memotando não implica qualquer encâÍgo

de uma

^

oatÍ^Patte,

sendo que cada PaÍte supoÍta os tespetivos custos e quaisqueÍ encaÍgos .felativos ou
relacionados com a assinatura do presente Memotando.

Assinado e rubdcado aos 1.2 dias do mês de julho do ano de 2022, em 4 (quatro) exemplares
originais, destinados a cada uma das Partes.

Pela HCB

Bo

da José Lopes Muhambe

(Ptesidente do Conselho de Administração)

(Administradot)

Pela EDM

Marcelino Gildo Alberto
(Ptesidente do Conselho de Administtação)

(Administrador)

Pela REN

ÌF,*,'esr .&oRe s C . Rocr\Á

è SttVt

Francisco Rocha e Silva

Pela VISABEIRA

Fernando Daniel

Campos Nunes
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