POWER AFRICA

UN PARTENARIAT DIRIGÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
Atualizado em 13 de setembro de 2021

Power Africa est un partenariat dirigé
par le gouvernement américain,
coordonné par l'USAID, qui rassemble
les ressources collectives de plus de 170
partenaires des secteurs public et privé
pour doubler l'accès à l'électricité en
Afrique subsaharienne.

Desde 2013, Power Africa disponibilizou energia eléctrica pela primeira vez a
118.5 milhões e pessoas na África Subsariana e conectou mais de 25 milhões de
casas e negócios a soluções de energia eléctrica dentro e fora de rede.
Graças a assistência de Power Africa, 134 projectos alcançaram o fecho financeiro,
representando mais de 12,000 megawatts (MW), 60 dos tais já estão activos e a gerar
mais de 4,800 MW de energia eléctrica mais limpa e fiável, consequentemente
ajudando a mitigar as mudanças climáticas e erradicar a pobreza no continente.

OS NOSSOS OBJETIVOS

Adicionar mais de

30.000 MW

de capacidade de geração de energia
eléctrica mais limpa e fiável

Conectar

60 MILHÕES

de novas casas e negócios a energia
eléctrica até 2030

Melhorar as vidas de

580 MILHÕES

de pessoas ao promover a saúde,
educação e prosperidade

COMO TRABALHAMOS

Power Africa cria parcerias com governos Africanos, o sector privado, organizações
internacionais, organizações não-governamentais, e doadores bilaterais e multilaterais para
estimular investimento no sector de energia eléctrica na África subsariana.

A nossa abordagem especial é definida por:
Foco transacional: Ao abordar as barreiras vitais que impedem o progresso de
certos acordos, criamos um efeito cascata para outros acordos que enfrentam desafios
semelhantes no país.
Apoio no local: Os assessores internos da Power Africa, identificam soluções técnicas,
financeiras e políticas necessárias para facilitar acesso mais rápido à energia eléctrica.

70+

peritos
assessores
em
países
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Trabalhando além da rede: Com o apoio de vários investidores e parceiros
empenhados em encontrar soluções em matéria de energia eléctrica renovável de pequena escala ou fora da rede, Power Africa
fornece acesso a energia eléctrica fiável e sustentável pela primeira vez a milhões de pessoas.
Suprindo a lacuna no financiamento: O objectivo da Power Africa é reduzir os riscos associados com investimentos de
forma a permitir que investidores públicos e privados possam financiar projectos que aceleram reformas de sistema.
Reforma liderada por África: Power Africa colabora com governos Africanos para preencher lacunas vitais quanto a
habilitações, para criar reformas e fortalecer e preservar sectores de energia eléctrica para as gerações futuras.
Empoderando mulheres: Power Africa apoia projetos, programas e políticas que procuram reduzir desigualdades de gênero e
promover a participação de tanto homens como mulheres.

AS NOSSAS PRIORIDADES:
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Desde 2013:

134 transacções apoiadas pela Power Africa
alcançaram o fecho financeiro

40

países receberam assistência da Power Africa

12,488 MW

alcançaram o fecho financeiro

60

projetos de energia
comissionados e operacionais

70+

assessores de transacção e assessores incorporados
distribuídos por mais de 20 países

2,300 KMs

4,893 MW

projectos de energia eléctrica foram
adjudicados e estão operacionais

25 MILHÕES

de linhas de transmissão alcançaram
o fecho financeiro

de novas conexões a casas e negócios
dentro e fora de rede

118.5 MILHÕES

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

Luzes Acesas!

77%

FERRAMENTAS
INTRUMENTOS
E RECURSOS

das transacções que alcançaram o
fecho financeiro são baseadas em
tecnologias de energia eléctrica renovável
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