
Na África Ocidental, os empresários de energias renováveis estão na vanguarda dos esforços para aumento do 
acesso a serviços modernos de energia. Eles estão invariavelmente na melhor posição para oferecer soluções 
locais. Estes empresários enfrentam, no entanto, sérios desafios, incluindo de gestão de negócios e de operações, 
bem como em concre�zar as suas ideias inovadoras.

A fim de superar alguns desses desafios e reforçar a capacidade dos empresários nas energias renováveis 
baseados na CEDEAO, em abril de 2015, a IRENA e o ECREEE criaram o “Programa de Apoio ao Empreendedorismo 
nas Energias renováveis da CEDEAO”. O seu estabelecimento foi realizado em parceria com 2iE, no Burkina Faso, 
e, posteriormente, com o CERMI, em Cabo Verde.

Desde o seu estabelicimento, o programa lançou dois convites à apresentação de propostas e apoiou mais de 40 
empresários no reforço das suas empresas e na preparação de propostas de projetos para financiamento. Em 
2017, o programa visa aumentar o número de empresários apoiados através de assistências e formações 
addicionais. Pretende também, intensificar o seu envolvimento com as ins�tuições financeiras e melhorar a sua 
compreensão dos projectos de energias renováveis.

O 3º CONVITE PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
ESTARÁ ABERTO ATÉ O DIA 25 DE MARÇO DE 2017
O 3.º convite à apresentação de propostas tem dois obje�vos principais:

      Seleção de projetos que receberão apoio para melhorar os aspetos técnicos, comerciais e financeiros    
aumentando as hipóteses de obter financiamento. 
      Seleção de empresários que serão incubados pelo programa de orientação. 

Para ter acesso ao formulário para a candidatura on-line, poderá fazer o scan do Código QR acima, clicar aqui ou 
então ir para o link h�p://www.cac.2ie-edu.org/lime123/index.php/625834. As candidaturas serão subme�das 
a um processo de selecção e os candidatos seleccionados serão contactados.
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