
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Centro para as Energias Renováveis e Eficiência 
Energética da CEDEAO (ECREEE), a Iniciativa para as 
Tecnologias Climáticas – Rede de Consultoria para 
o Financiamento Privado (CTI PFAN) e a Iniciativa 
Regional para o Investimento em Energias Limpas  
(RCEII) da Agência Norte-americana para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID), 
juntamente com os parceiros PFAN na África 
Ocidental,  convidam os empresários da África 
Ocidental que dispõem de projectos promissores 
no sector das energias limpas (energias renováveis 
e eficiência energética) a participar no Concurso de 
Planos de Negócios do Fórum para o 
Financiamento das Energias Limpas na África 
Ocidental (WAFCEF) / Fórum. 

Organizadores 

O WAFCEF é organizado pela Nexant, Inc., no papel 
de implementador da RCEII, juntamente com os 
parceiros do ECREEE, CTI PFAN, Banco Africano 
para o Desenvolvimento (BAD) a través do seu 
Fundo para Energia Sustenavel na África (SEFA), 
Banco para o Desenvolvimento da África Ocidental 
(BOAD), e a  African Biofuels and Renewable Energy 
CompanyNT (ABREC), que é afiliado com o  Banco 
para o Investimento e Desenvolvimento da CEDEAO  
(BIDC).   

Objectivos do Fórum 

O objectivo do Fórum é o de identificar e apoiar os 
empreendedores, as empresas em fase de 
arranque e empresas com maior período de 
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existência que dispõem de projectos promissores 
no sector das energias limpas na África Ocidental, a 
entrar em contacto com os investidores e 
financiadores.  

Quem é elegível para participar?  

As empresas em operação e registadas nos  
países da CEDEAO: Benim, Burkina Faso,  
Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia,  
Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali,  
Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo.  
Os indivíduos provenientes desses países  
também são elegíveis para participar no  
Concurso de Planos de Negócios,assim  
como os estrangeiros e empresas  
estrangeiras com projectos nestes países.   

Projectos elegíveis 

O projecto / empresa deverá promover a utilização 
de tecnologias, produtos ou serviços no sector das 
energias limpas. 

Tecnologias Elegíveis para o Concurso  
de planos de negócios 

• Acesso à Energia 

• Armazenamento e 

Conservação de Energia 

• Biocombustíveis 

• Biogás 

• Biomassa 

• Eficiência Energética  

• Energia das 

marés/ondas/oceanos 

• Energia Eólica 

• Energia Geotérmica e  

Energia 

hidroeléctrica 

• Energia solar  

• Energia térmica  
• Electrificação rural 

• Produção de Energia 

a partir de resíduos 

• Produção distribuída 

e Fora da rede 

• Transportes Limpos 
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Dimensão do projecto elegível a Concurso 

Em princípio, serão consideradas apenas as 
propostas de negócio que necessitem de uma 
quantia (inicial) mínima  de 1 milhão de USD (ou o 
equivalente em outras divisas), até 50 milhões de 
USD,  embora os organizadores do Fórum 
reservem-se o direito de admitir projectos que não 
se situem dentro destes limites, no caso de outros 
aspectos do projecto terem características 
excepcionais.    

Processo de Seleção e Premiação 

 

Nota: Os prêmios não são de ordem monetária, 
mas permitem aos vencedores ter uma maior 
visibilidade perante os investidores que fazem 
parte da rede global do PFAN. 

Onde será realizado  o Fórum  (WAFCEF)? 

O WAFCEF será realizado durante 3 dias em Acra, 
capital do Gana, na semana de 7 de Outubro de 
2013, com a as datas exactas a serem anunciadas o 
mais tardar a 1 de Julho de 2013.   

Painel de peritos 

O Painel de Peritos será composto por cinco (5) 
juízes que são especialistas na área das energias 
limpas, investidores e instituições financeiras com 
bons conhecimentos do ambiente empresarial a 
nível local.  

Processo e data-limite para a apresentação de 
candidaturas 

Todas as candidaturas devem ser enviadas para os 
endereços: investment-pfan@ecreee.org e 
westafrica@cti-pfan.net.  

O dossier de candidatura deve conter três anexos, 
incluindo: 

1. O formulário de candidatura preenchido (em 
PDF); 

2. A ficha de dados do projecto (em  Excel); 
3. A proposta de projecto completa (em  PDF);  
 
As candidaturas podem ser submetidas em Inglês, 
Francês ou Português. 

As eventuais questões podem ser enviadas até 15 
de Abril para :bgould@nexant.com.   

Todas as questões e respectivas respostas serão 
publicadas no sítio do ECREEE à medida que forem 
recebidas e o mais tardar até 20 de Abril. 
Comunicações individuais respeitantes à 
competição não serão atendidas. 

Para mais informações, aceda a 

www.ecreee.org e www.cti-pfan.net 

Todas as candidaturas devem ser enviadas até à 
meia-noite (23:59 horas) GMT de 30 de Abril de 
2013.  

Patrocinadores e organizadores: 

Promotores: 

  
 

Co-Organizadores / Parceiros do Evento: 

 

30 de 
Abril
2013

• Recepção das propostas

Junho
2013

• Os promotores dos projectos seleccionados são 
convidados a participar do seminário sobre o 
Desenvolvimento e Financiamento de Projectos

Agosto
2013

• Entre cinco a dez Finalistas pré-seleccionados 
deverão elaborar um plano de negócios  que será 
apresentado no WAFCEF

Outubro
2013

• Os três projectos vencedores receberão o Prémio 
WACFEF 

mailto:westafrica@cti-pfan.net
mailto:bgould@nexant.com
http://www.ecreee.org/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://techchange.org/wp-content/uploads/2012/08/usaid-logo.jpeg&imgrefurl=http://techchange.org/2012/08/13/new-usaid-techchange-online-course-partnership-accelerating-mobile-money/&h=540&w=1770&sz=311&tbnid=vY3RbwzD_XacVM:&tbnh=37&tbnw=120&prev=/search?q=usaid+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=usaid+logo&usg=__Pjp4twW1M26X21tkidOKDpIyRsQ=&docid=WHEOPC25FqVsUM&hl=en&sa=X&ei=iJEBUbzFD-iy0AGQmIFA&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwBA&dur=983
http://www.boad.org/Home.aspx
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=136035339812951&set=a.136035336479618.36199.136033386479813&type=1

