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Nova Plataforma de Energia vai impulsionar a geração de eletricidade
em África e mobilizar mil milhões de dólares

O Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico (AKFED), os Serviços de Promoção
Industrial (IPS) e o CDC Group associaram-se para mobilizar mais de mil milhões de dólares para
melhorar a geração de energia na África Subsaariana.
África Oriental, 26 de abril de 2017- O Fundo Aga Khan para o
Desenvolvimento Económico (“AKFED”), o seu ramo para o
desenvolvimento industrial e de infraestruturas, os IPS, e o CDC Group,
uma instituição financeira de desenvolvimento do Reino Unido,
lançaram hoje uma plataforma conjunta de geração de energia na África
Subsaariana, acelerando o crescimento económico e tendo um impacto
em milhões de pessoas na região.
A plataforma conjunta irá abrigar os projetos de energia dos IPS já existentes no Quénia e no Uganda, e
irá concentrar-se em novos projetos de energia na África Oriental (incluindo a República Democrática do
Congo (RDC), Moçambique e Madagáscar) e na África Ocidental.
Os parceiros irão investir 140 milhões de dólares e mobilizar mil milhões de dólares para novos projetos
de energia, incluindo o projeto Ruzizi III, de 147 MW, na região dos Grandes Lagos (Ruanda, Burundi e
República Democrática do Congo). É esperado que o projeto Ruzizi venha a duplicar a capacidade atual
do Burundi, que aumente a capacidade do Ruanda em 26% e que forneça a energia de base tão necessária
no Leste da RDC, uma região que está isolada da rede interligada da RDC. Irá também reduzir a
dependência da geração térmica (baseada em combustíveis fósseis) nestes países.
Para além de desenvolverem projetos de energia a nível regional e nacional, tanto os IPS como o CDC
pretendem associar-se em projetos pequenos ou fora da rede que forneçam diretamente eletricidade fiável
e acessível às populações rurais que estejam longe das redes regionais e nacionais.
Lutaf Kassam, Diretor Executivo do AKFED, saudou a parceria: “Os IPS têm investido e codesenvolvido
projetos de energia na África Ocidental e Oriental há mais de 20 anos. Nós desenvolvemos em parceria
projetos de energia independentes pioneiros na África Subsaariana nas décadas de 1990 e 2000,
nomeadamente a central de Azito na Costa do Marfim, a central de Kipevu II (Tsavo Power) no Quénia,
assim como o Projeto Hidroelétrico de Bujagali, no Uganda. Tem sido um percurso evolutivo, envolvendo
parceiros públicos e privados, que tem assistido a uma recente mudança na concentração de investimentos
na área das energias renováveis, aproveitando o avanço da tecnologia solar e eólica, para além de
continuar a fornecer a energia de base fiável que muitos países da África Subsariana precisam.
“Vemos no CDC um parceiro com um pensamento semelhante que está estrategicamente alinhado com
os nossos valores e mandato de contribuir para o desenvolvimento, pelo que já estabelecemos com eles
parcerias em projetos de energia pioneiros na região. Assim, esta plataforma irá basear-se nessa parceria
existente, acelerando e ampliando o desenvolvimento de novos projetos de energia, disseminando o nosso
impacto por toda a região subsaariana e, em última análise, melhorando a qualidade de vida das
comunidades."
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Diana Noble, Diretora Executiva do CDC, disse: “As infraestruturas de energia são vitais para o
crescimento económico e a criação de emprego em África, e o CDC identificou o desenvolvimento em
fase inicial como a área com maior necessidade de investimento neste sector prioritário. O mercado
precisa de investidores dedicados de longo prazo, como o CDC e o AKFED, para introduzir o capital, os
horizontes de tempo e os conhecimentos necessários para impulsionar a geração de energia no continente.
“A parceria que estamos a anunciar é um complemento aos esforços atuais do CDC no sector. Em 2015,
decidimos assumir a propriedade e o controlo direto da Globeleq Africa. Com esta nova parceria lançada
hoje, estamos a aproveitar a experiência comprovada no sector da energia do Grupo do AKFED, inclusive
na energia hidroelétrica, e as excelentes relações locais, com o objetivo de levar uma energia fiável a
muitos milhões de pessoas, famílias e empresas em toda a África.”
NOTAS
O Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico (AKFED) é uma agência internacional de
desenvolvimento dedicada à promoção do empreendedorismo e à formação de empresas economicamente
sólidas em partes do mundo em desenvolvimento sem um suficiente investimento direto estrangeiro.
Também faz investimentos ousados, mas calculados, em situações frágeis e complexas. Faz parte da Rede
Aga Khan de Desenvolvimento.
OsServiços de Promoção Industrial(IPS) são o ramo do AKFED para o desenvolvimento industrial e de
infraestruturas. Na África Oriental, os IPS trabalham no Quénia, Uganda, Tanzânia, Burundi,
Moçambique e RDC, dando trabalho a mais de 10 000 pessoas. Também procura ativamente
oportunidades de investimento no Ruanda e em Madagáscar. Fora da região da África Oriental e Central,
os IPS também operam na Costa do Marfim, Burkina Faso, Mali, Senegal, Tajiquistão, Afeganistão,
Quirguistão, Paquistão e Canadá.
O CDC Group (CDC) é uma instituição financeira de desenvolvimento gerida pelo governo do Reino
Unido. A missão do CDC é apoiar a construção de empresas em toda a África e no Sul da Ásia, criar
empregos e fazer uma diferença duradoura na vida das pessoas em alguns dos lugares mais pobres do
mundo.
O CDC providencia capital de investimento em todos os seus formatos, incluindo capital de equidade, de
dívida, intercalar e garantias, capital este que é normalmente usado para financiar o crescimento. Este
capital é fornecido diretamente e através de gestores de fundos em harmonia com os nossos objetivos. O
CDC usa a sua própria folha de balanço para investir e tem ativos líquidos no valor de 3,9 mil milhões de
libras. O CDC foi assessorado pelo HSBC durante o processo.

Para mais informações, contactar:
Galeb Gulam
Diretor Operacional,
Serviços de Promoção Industrial (K) Ltd. (IPS)
IPS Building, Kimathi Street, Nairobi
P.O. BOX 30500-00100, Nairobi, Kenya
T. +254 20 3280000, 2228026/7/8
E. galeb.gulam@ipskenya.com
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Rhyddid Carter
Gestor Corporativo de Comunicações do CDC Group plc | Investment works
123 Victoria Street, London, SW1E 6DE
T. +44 20 7963 4700
E. rcarter@cdcgroup.com
http://www.akdn.org/pt/press-release/nova-plataforma-de-energia-vai-impulsionargeração-de-eletricidade-em-áfrica-e
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