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A Power Africa é uma parceria liderada
pelo Governo dos EUA, coordenada pela
USAID, que reúne os recursos colectivos
de mais de 170 parceiros dos sectores
público e privado para duplicar o acesso à
electricidade na África Subsaariana.

Desde 2013, a Power Africa ajudou a fornecer electricidade
pela primeira vez a 145,7 milhões de pessoas em toda a
África Subsaariana. Os projectos apoiados pela Power Africa
estão a gerar mais de 6.000 MW de electricidade nova, mais
limpa e mais fiável, ajudando a mitigar as alterações climáticas
e a acabar com a pobreza energética. Em 2021, a Power
Africa apoiou projectos de energias renováveis que ajudaram
a evitar 6,2 milhões de toneladas de emissões de CO2, o
equivalente à queima de 6,8 mil milhões de libras de carvão.1

NOSSOS OBJETIVOS

Adicionar mais de

30.000 MW

de capacidade de produção
de electricidade mais limpa
e mais fiável

Ligar

Melhorar vidas para

60 MILHÕES

580 MILHÕES

de novas casas e
empresas à electricidade
até 2030

ao potenciar a saúde, a
educação e a prosperidade

COMO TRABALHAMOS

A Power Africa faz parceria com governos africanos, sector privado, organizações
internacionais, ONGs e doadores bilaterais e multilaterais para estimular o
investimento no sector de energia da África Subsaariana.

Nossa abordagem única é definida por:
Foco da transação: Ao abordar as barreiras críticas que impedem
o progresso de um determinado negócio, criamos um efeito cascata
para outros negócios que enfrentam questões semelhantes no país.
Apoio no terreno: Os conselheiros da Power Africa no país
identificam as soluções técnicas, financeiras e políticas necessárias para
facilitar o acesso mais rápido à electricidade.

70+

Consultores
especializados
que operam em

20 Pays

Trabalhar para além da rede: Com numerosos investidores e parceiros empenhados em encontrar
soluções de energia renovável em pequena escala e fora da rede, a Power Africa está, pela primeira vez, a
fornecer a milhões de pessoas acesso a electricidade fiável e sustentável.
Colmatar a Lacuna de Financiamento: O objectivo da Power Africa é reduzir o risco de
investimentos para permitir que investidores públicos e privados financiem projectos que impulsionam
reformas sistémicas.
Reforma liderada por África: Power Africa trabalha com governos africanos para preencher lacunas
de competências críticas, impulsionar reformas, e construir e manter sectores de energia para as gerações
vindouras.
Capacitar e Dar Poder às Mulheres: Power Africa apoia projectos, programas e políticas que se
esforçam por reduzir as desigualdades de género e promover o envolvimento de homens e mulheres.
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AS NOSSAS PRIORIDADES

PRODUÇÃO DE
ELECTRICIDADE

LIGAÇÕES DENTRO
E FORA DA REDE

TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO

COMÉRCIO E
INVESTIMENTO

Desde 2013:

40

países receberam assistência
da Power Africa

144 transacções apoiadas pela Power Africa a
lcançaram o fecho financeiro

13.902 MW

alcançaram o fecho financeiro

70+

79

conselheiros de transacções e conselheiros
incorporados destacados em 20 países

projectos de energia
comissionados e operacionais

6,2 MILHÕES

6.014 MW

de toneladas de emissões
deCO2 evitadas anualmente

6,551 KM

de electricidade mais limpa e
mais fiável em linha

de linhas de transmissão alcançaram
o fecho financeiro

30,6 MILHÕES

de novas ligações para casas e empresas
dentro e fora da rede

145,7 MILHÕES

de novos beneficiários com acesso a energia
eléctrica através da Power Africa

FERRAMENTAS
INTRUMENTOS
E RECURSOS

Luzes acesas!

76%

das transacções financeiramente
fechadas são baseadas em tecnologias
de energias renováveis
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