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Aproveitamento Hidroelétrico de 
Sambangalou em números

107 m de altura na fundação

3,7 mil milhões de m3 de reservatório ao nível normal de retenção

128 MW de potência instalada

402 GWH de produtível anual

188 km2 de reservatório ao nível normal de retenção,  
que atravessa o Senegal (20%) e a Guiné (80%)

1.000 postos de trabalho previstos para a fase de construção  
e 1.500 a 2.000 empregos indiretos

90.000 ha de potencial de irrigação de terras agrícolas,  
incluindo 50.000 ha na Gâmbia e 40.000 ha no Senegal

e também... 

388 milhões de € de orçamento

1 contrato celebrado com o Grupo Vinci Construction - Andritz 

Regularização do caudal dos cursos do rio Gâmbia, resultando numa 
redução das cheias

Recuo da língua salgada na Gâmbia

1994 - 2022
Realização de estudos 
técnicos, económicos, 
ambientais e sociais,  
estudos institucionais, 
montagem financeira e 
celebração de contratos

Baobá mítico localizado no eixo da 
barragem que será deslocado para o local de 
construção a poucos quilómetros a jusante

Proteger as pessoas  
e o seu ambiente
O AHE de Sambangalou inscreve-se no quadro do desenvolvimento 
sustentável. Para o efeito, todos os estudos necessários para 
a preservação do ambiente foram realizados para estar em 
conformidade com a NP6 (Nova Política) da Sociedade Financeira 
Internacional (SFI), nomeadamente:

• O Plano de gestão da biodiversidade para tomar em consideração 
todos os impactos da barragem nos ecossistemas.

• O Plano de ação de reinstalação para assegurar a tomada a 
cargo das indemnizações para todas as perdas das populações 
afetadas e o realojamento das aldeias a deslocar, localizadas no 
reservatório.

• Uma estratégia adaptativa ao caudal ambiental (SADE) para fazer 
face a todas as compensações relativas aos impactos relacionados 
com as mudanças do regime hidrológico do rio.

• A fim de preservar os ecossistemas e as espécies, foram 
elaborados dois Planos de ação, um para a proteção dos habitats 
dos chimpanzés e o outro relativo às medidas compensatórias dos 
efeitos da barragem no Parque Niokolo Koba.

Um protocolo será assinado com a Direção dos Parques Nacionais 
para acompanhar a implementação de todos estes programas 
socioambientais.

Consulta com a população da aldeia de 
Sambangalou, que será transferida porque está 
localizado no futuro reservatório da barragem

GÂMBIA REPÚBLICA DA GUINÉ GUINÉ-BISSAU SENEGAL
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2020

Assinatura de um aditamento 
de 398 milhões de Euros ao 
contrato entre a OMVG e o 
Grupo Vinci Construction / Andritz 
Hydro (dezembro de 2020)

Assinatura do contrato 
entre a OMVG e o Grupo Vinci 
Construction / Andritz Hydro 
(abril de 2018)

2018

Lançamento 
da fase 
"Zero"  
de apropriação 
de documentos 
e avaliação 
técnica

Lançamento da fase "Um" de 
estudos geológicos e geotécnicos antes 
do arranque das obras

Financiamento 

Fundos próprios da OMVG e um empréstimo 
do Banque Publique d’Investissement (BPI 
France) ao Estado do Senegal

Financiamento 

Junto de Bancos, através de 
créditos ao comprador e créditos 
financeiros com o Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank 
(CACIB) enquanto facilitador

2017

Aplicação da decisão dos Ministros membros do Conselho 
dos Ministros da OMVG datada de 18 de julho de 2017 

Rescisão amigável do contrato da empresa China Gezhouba Group 
Corporation (CGGC) por não mobilização do financiamento junto do 
EXIM Bank China (agosto de 2017)

2013

Lançamento de um Concurso Internacional 
(CI)e convite à apresentação de propostas 
técnicas e financeiras a 7 empresas para a 
realização do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Sambangalou, sob a forma de um contrato 
chave-na-mão de «Engineering, Procurement 
and Construction» (EPC - Engenharia, Aquisição 
e Construção)

Recrutamento da China 
Gezhouba Group 
Corporation (CGGC) 
para a execução das obras 
por um custo total de 
413.211.115 USD excluindo 
IVA/direito aduaneiro/
líquido de IVA com um 
prazo de execução de 
cinquenta (50) meses

2012

Resolução n° 5 do 39º Conselho dos 
Ministros da OMVG de novembro de 
2012 sobre a repartição da energia 
potencial do AHE de Sambangalou e da 
linha de interconexão realizada pela 
OMVG, respetivamente

• 12% de energia para a Gâmbia
• 20% de energia para a República da Guiné
• 8% de energia para a Guiné-Bissau
• 40% de energia para a Senegal

2014

Estudos 
complementares 
de apoio e de 
aconselhamento a 
OMVG para a realização 
do Projeto Energia

Atualização dos estudos 
técnicos, institucionais e 
transacionais realizados pelo 
Agrupamento SOFRECO & Norton 
Rose Fulbright e Oréade-Brèche/ISL

Atualização do EIAS, do PGES, do 
Plano de Realização (PR) da Linha 
de Interconexão e do Aproveitamento 
Hidroelétrico (AHE) de Sambangalou 
pelo Agrupamento de escritórios de 
estudos Oréade-Brèché/ISL, Ing

Estudo económico complementar para a 
realização do Aproveitamento Hidroelétrico (AHE) 
de Sambangalou levado a cabo pelo Agrupamento 
de escritórios de estudos BRLi/Nodalis

Estudos de anteprojeto 
detalhado, elaboração 
dos documentos de 
concurso e estudo de 
impacto ambiental 
e social (EIAS) 
do Aproveitamento 
Hidroelétrico de 
Sambangalou e da 
linha de interconexão 
das redes elétricas dos 
países membros da 
OMVG realizados pelo 
Agrupamento de escritórios 
de estudos COYNE et 
BELLIER/TECSULT/COBA 
(COTECO)

2005 - 2008

20052002

Estudos de viabilidade (Técnico 
e EIAS) do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Sambangalou 
e da Linha de Interconexão 
realizado pelo Agrupamento de 
escritórios de estudos COYNE et 
BELLIER/TECSULT/COBA (COTECO)

2002 - 2004

19961994

Estudo para a integração dos 
investimentos de produção e de 
transporte de energia nos Estados-
membros da OMVG realizado pela 
Hydro-Québec Orgatec-Eurosoft Dessau

1994 -1996

FASE 1 do estudo sobre o 
desenvolvimento dos sítios 
hidroelétricos 

Identificação do sítio de 
Sambangalou no curso do rio 
Gâmbia (Bacia da Gâmbia) como 
potencial sítio hidroelétrico de 
interesse regional para a OMVG

1994-1995

FASE 2 do estudo da rede de 
interconexão (1996)

Determinação da melhor rede de 
interconexão para transportar 
a produção da futura central 
hidroelétrica de Sambangalou para 
os centros de consumo dos países 
membros da OMVG

1997

Aprovação do estudo pela  
9ª Sessão Ordinária da Conferência 
dos Chefes de Estado e de Governo 
da OMVG (setembro de 1997)

2022

Instalação do estaleiro base 
e arranque das obras de 
engenharia civil durante 
42 meses, seguido das 
obras de equipamento 

hidroeletromecânico durante 
6 meses (48 meses no total)

Financiamento

Banco Africano de Desenvolvimento

Financiamento  

Banco Africano de 
Desenvolvimento

Financiamento 

Banco Africano de 
Desenvolvimento

Financiamento 

Banco Africano de Desenvolvimento

Financiamento 

Banco Africano de Desenvolvimento

Datas importantes do projeto de Aproveitamento Hidroelétrico de Sambangalou

Identificação do local de instalação da barragem e da rede de interconexão, estudos de pré-
viabilidade e de viabilidade, estudos de impacto ambiental e social, estudo de anteprojeto 
detalhado, elaboração dos documentos de concurso

Lançamento do concurso internacional, seleção e 
recrutamento do adjudicatário, atualização dos estudos 
técnicos e institucionais e dos mecanismos de regulação

Análise dos estudos existentes e 
estudos adicionais, encerramento do 
financiamento, lançamento das obra

ESTUDOS PRELIMINARES CI E 1ª CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS 2ª CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS

Financiamento 

Fundo Fiduciário 
da UE para as 
Infraestruturas, 
administrado pela AFD


