Mara Serena Safari Lodge lança a sua própria central de energia solar
20 de Dezembro de 2019, Reserva de Caça de Masai Mara, Quénia - O grupo Serena Hotels
em parceria com a Mettle Solar OFGEN transformaram uma terceira propriedade, a Mara
Serena Safari Lodge, no Quénia, numa propriedade completamente alimentada a energia solar.
A inauguração da central solar de Mara Serena comprova o compromisso do grupo Serena
Hotels em ser 'Pioneiros Solares em Larga Escala' no sector da hotelaria na África Oriental.
A central de energia solar construída pela Mettle Solar OFGEN tem uma produção de 640 kWp
com 1.400 kWh de armazenamento utilizando baterias de íon de lítio TESLA. Isto oferece uma
capacidade para suprir as necessidades totais de energia do Mara Serena Safari Lodge.
O Sr. Mahmud Jan Mohamed, Diretor-Geral do Serena Hotels, diz: "Esta é uma abordagem
empolgante e sustentável para dar resposta às nossas necessidades de energia, alinhando a nossa
dedicação comprovada para com a gestão ambiental que está em prática há mais de quatro
décadas."
A Mettle Solar OFGEN implementou sistemas solares autónomos semelhantes em outras
propriedades do Serena, incluindo no Kilaguni Serena Safari Lodge (2017) e no Amboseli
Serena Safari Lodge (2018). Para além disso, a empresa encomendou dois sistemas solares
híbridos semiautónomos no início de 2018 para o Lake Elmenteita Serena Camp e para o
Sweetwaters Serena Camp. O impacto ambiental acumulado aproximado destas iniciativas é o
seguinte:
•
•
•
•

Capacidade total instalada: 1.760 kWp com 3.900 kWh de armazenamento.
Energia verde total produzida até ao momento: 2.771 MWh.
CO2 evitado: 1.949 toneladas.
Árvores que teriam de ser plantadas para extrair o mesmo CO2 em 10anos: 155.950 árvores.

Os projetos Kilaguni Serena, Amboseli Serena e agora Mara Serena, todos construídos na
década de 1970 em Parques Nacionais/Reservas de Caça, não são apenas uma "escapadela
única", mas um exemplo de vanguarda de como a independência energética renovável e limpa
pode ser alcançada através da instalação de sistemas solares fotovoltaicos autónomos, mesmo
em locais tão desafiantes como os safaris.
François Van Themaat, Diretor-Geral da Mettle Solar OFGEN, afirma: “Estamos orgulhosos
de fazer parte deste projeto de sustentabilidade transformacional no sector da hotelaria na África
Oriental, particularmente com os Serena Hotels num papel de liderança. O uso de recursos
naturais como a energia solar está a ser adotado pois é uma das formas mais sustentáveis de
preservar os ecossistemas.”
Todos os programas do Serena estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) estabelecidos pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. A
Central Solar está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 7: Energia
Acessível e Limpa; ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis; ODS 13: Ação Climática; e
ODS 15: Vida em Terra.

A procura por parte de ecoturistas está a crescer e o Serena continua a adaptar o seu modelo de
melhores práticas de negócio para dar resposta às experiências e expectativas de um turismo
ecológico dos hóspedes de hoje em dia.
A intenção do Serena passa por continuar a implementação destas e de outras iniciativas de
sustentabilidade. Todas elas estarão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e o Acordo de Paris, uma vez que continua a fazer parte da transição das economias
da África Oriental para economias de baixo carbono.
NOTAS
Acerca dos Serviços de Promoção do Turismo (TPS), Serena Hotels
O Serena Hotels oferece alojamento de qualidade num conjunto de 24 hotéis de luxo, pousadas
de safari, acampamentos e estâncias turísticas em 6 países da região da África Oriental (Quénia,
Tanzânia, Zanzibar, Uganda, Ruanda e Moçambique) e 11 propriedades na Ásia (Afeganistão,
Paquistão e Tajiquistão). Estas propriedades estão estrategicamente localizadas para oferecer
aos hóspedes circuitos emocionantes em alguns dos locais mais diferenciados e privilegiados
do leste de África e da Ásia. Com foco nos produtos, nos padrões de serviço e na satisfação dos
hóspedes, o Serena Hotels continua na sua demanda por ser o hotel de eleição por parte do
viajante mais exigente, oferecendo alojamento de qualidade, soluções para conferências e
períodos de férias. O grupo Serena orgulha-se do nível de tratamento pessoal e da cordialidade
com que recebe os seus hóspedes. Cada propriedade do Serena é projetada para ser um
complemento ao seu ambiente, cuidando da paisagem, da cultura e da comunidade que a rodeia.
O Grupo Serena lidera o sector em sustentabilidade ambiental.
Acerca da Mettle Solar OFGEN
A Mettle Solar OFGEN Limited é uma empresa queniana especializada na conceção,
financiamento e desenvolvimento de projetos de energia solar em África. A empresa é uma
colaboração entre a Mettle Solar (especialista em financiamento de energias renováveis) e a
OFGEN (construtora de centrais de energia solar e EPC - Engineering, Procurement and
Construction [Engenharia, Gestão de Compras e Construção]). O CDC Group, a instituição
financeira de desenvolvimento do Reino Unido, tornou-se recentemente o maior acionista da
Mettle Solar através da sua recém-criada plataforma de investimento Gridworks.
A atividade da Mettle Solar OFGEN concentra-se no projeto, financiamento, construção e
manutenção de sistemas solares fotovoltaicos comerciais e industriais para consumo a nível
privado e de serviços públicos, variando em tamanho até aos 10 MWp.
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