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Construir a Infraestrutura do Desenvolvimento

Fundação
Aga Khan (AKF)

Os programas de apoio rural da AKF investem significativamente em infraes-
truturas micro, pequenas e médias, em colaboração com investidores e par-
ceiros comunitários. Os investimentos em infraestruturas complementam 
frequentemente as iniciativas de saúde e educação da AKDN, através da 
construção de escolas e clínicas e da instalação de sistemas de fornecimento 
de água potável. Foram também feitos investimentos avultados em canais de 
irrigação, minicentrais hidroelétricas, estradas e pontes. Estes investimentos 
destinam-se a desbloquear o potencial económico de comunidades e regiões 
isoladas, nas quais a AKF trabalha. Os principais destaques incluem: apoio 
a mais de 3.800 projetos de infraestruturas que beneficiaram perto de 1,2 
milhões de pessoas no Paquistão; 5 pontes que ligam o Tajiquistão ao Afegan-
istão; e mais de 1.800 projetos de infraestruturas no Afeganistão.

Fundo Aga Khan 
para o 
Desenvolvimento 
Económico 
(AKFED)

As empresas do AKFED possuem investimentos em infraestruturas que 
englobam a produção de energia, incluindo energias renováveis (Azito 
Power, na Costa do Marfim; Tsavo Power, no Quénia; Pamir Energy, no 
Tajiquistão, e a central hidroelétrica de Bujagali e o projeto de eletrificação 
a Oeste do Nilo, no Uganda), e telecomunicações (Roshan, no Afeganistão; 
Indigo, no Tajiquistão; SMART, na Tanzânia, Uganda e Burundi). Estas 
empresas estão ativas em 17 países: Afeganistão, Bangladesh, Burkina 
Faso, Burundi, República Democrática do Congo, Índia, Costa do Marfim, 
Quénia, Quirguistão, Mali, Moçambique, Paquistão, Senegal, Síria, Taji-
quistão, Tanzânia e Uganda. O AKFED investe igualmente no setor agroin-
dustrial, produtos farmacêuticos, têxteis, impressão e embalagem, e outros 
bens essenciais na África subsariana e no sul da Ásia. Em 2015, empregou 
cerca de 47.000 pessoas e gerou receitas de 4.1 mil milhões de USD 
(todos os excedentes foram reinvestidos em novas atividades de desen-
volvimento).

Agência Aga Khan 
para o Habitat 
(AKAH)

Reúne diversas atividades centradas na preparação de desastres naturais 
repentinos e de arranque lento. Construir sistemas de água e saneamento, 
por exemplo, ajuda a mitigar o risco de doenças provocadas por águas insa-
lubres ou outras ameaças colocadas a um ritmo crescente pelas catástrofes 
naturais e pelas alterações climáticas. A AKAH trabalha para garantir que 
as populações vulneráveis vivam em ambientes protegidos dos efeitos das 
catástrofes naturais; que os residentes que vivem em áreas de risco elevado 
sejam capazes de lidar com as catástrofes em termos de preparação e 
capacidade de resposta; e que lhes seja facultado acesso a serviços sociais 
e financeiros, conduzindo a maiores oportunidades e a uma melhor quali-
dade de vida. Inicialmente, as áreas prioritárias incluem o Afeganistão, o 
Paquistão, o Tajiquistão, o Quirguistão e a Índia.

As principais agências envolvidas no desenvolvimento de infraestruturas são a Fundação Aga Khan, 
a Agência Aga Khan para o Habitat e o Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico. 

Aproximar pessoas de bens e serviços essenciais

Para mais informações: Aga Khan Development Network (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland. Tel.: +41 22 909 7200; E-mail: info@akdn.org

Página de capa: Um projeto hidroelétrico, em Jinja, no Uganda, que fornece eletricidade a quase metade do país. Créditos das fotografias: AKDN/Bujagali Energy Limited, Roshan, Sandra 
Calligaro, AKRSP WASEP. 
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Apoie a AKDN

Normalmente, quando a AKDN trabalha a sua abordagem de 
desenvolvimento numa determinada área, procura parceiros 
disponíveis para ajudar a aumentar a escala de atividades. 
Uma parte significativa do financiamento das atividades da 
AKDN provém de governos nacionais, de instituições mul-
tilaterais e de parceiros do setor privado. Para mais infor-
mações, visite: akdn.org/partners

Particulares também podem apoiar a AKDN. Para mais 
informações, visite: akdn.org/support

Parcerias Particulares

Junte-se à conversa

https://twitter.com/akdn
https://www.youtube.com/akdn
https://www.facebook.com/akdn
https://www.instagram.com/akdn/
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Fornece serviços de 
telecomunicações móveis a 

6,5 milhões de pessoas 
no Afeganistão

10 milhões 6,5 milhões 
Fornece eletricidade a 10 milhões 
de pessoas, que anteriormente 

estavam privadas de sistemas de 
energia fiáveis

 Todos os anos, e em colaboração
com os seus parceiros, a AKDN

AKDN e Infraestrutura
Durante mais de 50 anos, a AKDN e os seus 
antecessores trabalharam para ultrapassar os 
obstáculos e melhorar a qualidade de vida. Ao 
fornecer competências técnicas e meios financeiros, 
trouxe os benefícios das obras públicas a áreas 
desfavorecidas, incluindo: sistemas de água potável 
e irrigação, sistemas de saneamento benéficos 
para a saúde, estradas e pontes que possibilitam o 
acesso aos mercados, energia que ilumina as casas 
e contribui para o desenvolvimento da indústria, 
e redes de serviços de comunicações móveis que 
ajudaram a repor as telecomunicações nacionais. Estes 
esforços abrangem a construção de infraestruturas 
de pequena escala, mas também incluem projetos de 
maior dimensão – tais como centrais de produção de 
energia e telecomunicações nacionais – que foram 
concebidos para ultrapassar determinados entraves ao 
desenvolvimento nacional. Hoje em dia, são geralmente 
componentes cruciais da qualidade de vida global.
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Os projetos de infraestruturas da AKDN operam em 
vários países.

Para reduzir as despesas e 
otimizar as velocidades dos 
serviços de Internet na África 
Oriental, a AKDN investiu 
na Seacom, que implemen-
tou uma rede de fibra ótica 
submarina, ligando a África 
do Sul e a África Oriental à 
Europa e ao sul da Ásia. 

 Largura de Banda
Os programas da AKDN 
construíram latrinas e sistemas de 
água potável em 250 aldeias no 
Paquistão, beneficiando mais de 
200.000 pessoas. De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde, 
o programa reduziu os níveis de 
diarreia em 60%, em ambientes 
domésticos, e em 25% em uni-
dades de saúde.

Água e Saneamento

Para criar telecomunicações 
modernas no Afeganistão, 
a AKDN e os seus parcei-
ros elegeram Roshan, que 
possui agora 6,5 milhões 
de assinantes de comunica-
ções móveis e uma rede que 
abrange 287 distritos, em 
todas as 34 províncias.

Telecomunicações
Os programas da AKDN trabalham 
para aumentar os ativos das orga-
nizações nas aldeias, em áreas 
desfavorecidas e remotas, ajudando 
a construir milhares de projetos de 
infraestruturas de escala reduzida, 
incluindo estradas, pontes, canais 
de irrigação, sistemas de gestão 
de águas, escolas e unidades de 
saúde.

Estradas e Pontes

A central hidroelétrica de Buja-
gali, no valor de 900 milhões 
de USD, fornece quase metade 
da energia do Uganda, supe-
rando um obstáculo importante 
ao crescimento económico. Em 
Chitral, Paquistão, as minicen-
trais hidroelétricas fornecem 
energia a 50% da província. 

Eletricidade
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