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70+ 
Consultores 
Especialistas 
operando em 
20 Países
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POWER AFRICA 
UMA PARCERIA LIDERADA PELO GOVERNO DOS EUA 
Atualizado em 30 de novembro de 2020 

Power Africa é uma parceria liderada 

pelo governo dos Estados Unidos, 

coordenada pela USAID, que reúne os 

recursos coletivos de mais de 150 

parceiros do setor público e privado 

para duplicar o acesso à eletricidade 

na Africa Subsaariana. 

Desde o seu lançamento em 2013, o Power Africa conectou quase 
18 milhões de residências e empresas a soluções dentro e fora da 
rede, levando eletricidade pela primeira vez a 82 milhões de 
pessoas na Africa Subsaariana. 

Power Africa ajudou a concluir financeiramente 124 negócios de 
geração de energia, com uma capacidade de geração de mais de 11.052 
megawatts (MW) e um valor de mais de $ 22 bilhões. Destes negócios, 
47 estão operacionais e gerando mais de 4.000 MW de eletricidade 
nova e mais confiável. 

OBJETIVOS DA POWER AFRICA 

2/3 
essoas na Africa Subsaariana 
ão têm acesso à eletricidade 

Conectar 

60 MILHÕES 
novas casas e negócios a 
prover energia em 2030 

Adicionar mais de 

30.000 MW 
  de nova capacidade de 
geração de eletricidade 

COMO TRABALHAMOS 
Power Africa tem parceria com governos africanos, o setor privado e 
organizações internacionais, ONGs e doadores bilaterais e multilaterais 
para estimular o investimento no setor de energia da Africa Subsaariana. 

Nossa proposta 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 problemas semelhantes no país. 

Suporte no Local: Os conselheiros nacionais da Power Africa 
identificam as soluções técnicas, financeiras e políticas necessárias 
para facilitar o acesso mais rápido a energia. 

Trabalhando Além da Rede: Com vários investidores e parceiros empenhados em encontrar soluções de energia 
renovável em pequena escala e fora da rede, a Power Africa está oferecendo a milhões de pessoas acesso a eletricidade 
confiável e sustentável pela primeira vez. 

Preenchendo a Brecha de Financiamento: O objetivo da Power Africa é diminuir o risco de investimentos 
para permitir que investidores públicos e privados financiem projetos que impulsionem reformas sistêmicas. 

Reforma liderada pela África: A Power Africa trabalha com governos africanos para preencher brechas de 
habilidades críticas, impulsionar reformas e construir e manter setores de energia para as gerações vindouras. 

Empoderando e Capacitando Mulheres: A Power Africa apóia projetos, programas e políticas que se esforçam 
para reduzir as desigualdades de gênero e promovem o envolvimento de homens e mulheres. 

https://usaid.gov/POWERAFRICA
https://twitter.com/usaid
https://www.facebook.com/USAID
https://www.linkedin.com/company/usaid


A parceria da Power Africa agora inclui mais de 150 empresas líderes, 
agências multilaterais de desenvolvimento e governos parceiros 

NOSSAS PRIORIDADES 

GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

Fornecer consultoria de 
transações no país para ajudar 
os projetos a atingirem o 
fechamento financeiro 

Acompanhamento de 700 
projetos com 40.000 MW de 
capacidade potencial de 
geração 

CONEXÕES 
DENTRO E FORA 

DA REDE 

Apoiando mais de 250 sistemas 
domésticos privados de energia 
solar e fornecedores de mini-
rede em 18 países 

Avanço da eletrificação rural e 
densificação da rede com 
parceiro do governo africano 

TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO 

Financiar infraestrutura de 
transmissão e desbloquear o 
comércio de eletricidade 
transfronteiriço 

Fortalecimento das empresas 
de distribuição e 
modernização das redes de 
energia 

COMÉRCIO E 
INVESTIMENTO 

kilometros de linhas de transmição atingidos no fechamento finaceiro

Reduzindo o risco de 
oportunidades de 
investimento no setor de 
energia da África Subsaariana 

Abrindo mercados para 
empresas americanas 
ansiosas por se expandir para 
a África 

 Desde 2013: 

40 

      70+ 
consultores de transações e consultores incorporados 

implantados em 20 países 

2.300 

124 

11.052 MW 
             

47 
 

4.084 MW 

      18 MILHÕES 

países que receberam assistência da Power Africa 

atingiram o fechamento financeiro 

transações apoiadas pela Power Africa 

47 projetos de energia
comissionados e operacionais 

novas conexões para residências e 
empresas dentro e fora da rede 

Luzes Acesas!

82 MILHÕES 

de eletricidade nova e mais confiável 

atingiram fechamento financeiro 

kilometros de linhas de transmição atingidos no fechamento finaceiro

novos beneficiários obtiveram acesso à 
eletricidade por meio da assistência 
Power Africa 
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