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1 .  ORIG EM

� Memorando de entendimento entre aicep Portugal

Global e GPEARI-MF assinado em outubro de 2009

� Grupo de Trabalho constituído em fevereiro de 2010

� Comissão de Acompanhamento: 1ª reunião em abril

de 2010, 2ª reunião em dezembro de 2010; 3ª reunião

em julho de 2011



2 .  MOTIVA ÇÃO

� IFI

� Missão

� Banco Mundial

� Banco Africano de Desenvolvimento

� Banco Asiático de Desenvolvimento

� Banco Interamericano de 
Desenvolvimento� Objetivos

� Dimensão do 
mercado

� Retorno

Desenvolvimento

� Corporação Andina de Fomento

� Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento

� Banco Europeu de Investimento

� Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola



BM – Resto do Mundo menos países da OCDE



� Países prioritários da cooperação 
portuguesa

� Compromissos internacionais APD

� Promoção da língua portuguesa

� Promoção da participação de 

� IFI

� Objetivos

� Promoção da participação de 
portugueses em organizações 
internacionais

� Internacionalização das empresas, 
banca e consultores nacionais

� Missão

� Dimensão do 
mercado

� Retorno



� Desenvolvimento Económico

� Combate à pobreza

� Integração regional 

� Crescimento inclusivo, “verde” e 
sustentável

� IFI

� Objetivos

Meios (alguns exemplos):

� Infraestruturas

� Sector Privado

Países beneficiários

� Missão

� Dimensão do 
mercado

� Retorno



� Mercado de cerca de USD 40 mil
milhões/ano apenas em procurement

� Oportunidades a nível de:

• Concursos de execução e fiscalização 
de obras (infraestruturas)

• Concursos para o fornecimento de 

� IFI

� Missão
• Concursos para o fornecimento de 

bens/ prestação de serviços

• Financiamento (sector privado)

• Assistência técnica e estudos de 
viabilidade (consultoria)

• Serviços financeiros (apoio à 
exportação e possibilidade de 
sindicalização)

� Objetivos

� Dimensão do 
mercado

� Retorno



� Objetivo: maximizar os montantes dos
contratos envolvendo agentes económicos
nacionais face às contribuições de Portugal
para as multilaterais financeiras

� Rácio global de retorno de 1,15 entre 2005 e

2009 (apenas em procurement)

� IFI

� Missão
2009 (apenas em procurement)

� Heterogeneidade:

• BM, BERD, BID significativamente >1

• BAfD ligeiramente < 1

• BAsD não significativo

� Objetivos

� Dimensão do 
mercado

� Retorno



MEMBROS DO MECA NISMO: PA RCEIROS,  G T

E COMISSÃ O DE A COMPA NHAMENTO

GRUPO DE TRABALHO 
MULTILATERAIS

AICEP GPEARI - MF

AEP

SOFID

MULTILATERAIS

AIPAPPC

IPADDGATE-MNE

APB

DGAE-MEE

PPA

DGAE e PPA (Parceria Portuguesa para a Água), demonstraram interesse em participar no Mecanismo. A sua integração na CA do Mecanismo, mereceu 
parecer favorável na última reunião da CA de Julho de 2011, pelo que se prevê a sua integração efetiva a breve trecho.



REDE INSTITUCIONAL

FINANCIAMENTO 
POR ENTIDADES 
MULTILATERAIS

GRUPO DE 
TRABALHO

PROJECTOS 
NOS PAÍSES 

BENEFICIÁRIOS

EMPRESAS, 
BANCA, 

CONSULTORES E 
UNIVERSIDADES 

NACIONAIS

ACOMPANHAMENTO

PONTOS DE REDE 
aicep

REPRESENTAÇÕES 
DIPLOMÁTICAS

AGENTES DA 
COOPERAÇÃO

REPRESENTANTES 
PT NAS 

MULTILATERAIS

NACIONAIS

DIVULGAÇÃO



3.  TRA BA LHO DESENVOLVIDO

� Divulgar oportunidades de 
negócio

� Mobilizar os agentes nacionais 

� 323 divulgações de projetos

internacionais
� Mobilizar os agentes nacionais 

para este mercado

� Apoiar a entrada neste 
mercado 

� Analisar a participação dos 
agentes nacionais

� Site sobre mercado das

multilaterais (8.000 visitas

em 6 meses)



� Divulgar oportunidades de 
negócio

� Mobilizar os agentes 
nacionais para este mercado

� 10 Seminários de 
oportunidades de negócio 
envolvendo a participação total 
de cerca de 500 empresas

� Missões empresariais aos

� Apoiar a entrada neste 
mercado 

� Analisar a participação dos 
agentes nacionais

� Missões empresariais aos
Bancos envolvendo projetos
concretos de 25 empresas

� Componente multilateral 
em 7 sessões de 
internacionalização: ABC e 
conhecer mais mercados…



� Divulgar oportunidades de 
negócio

� Mobilizar os agentes nacionais 
para este mercado

� Encontros bilaterais 
regulares de esclarecimentos a 
empresas

� Fundos de Cooperação 
Técnica: 100 manifestações 
de interesse para estudos de 

� Apoiar a entrada neste 
mercado 

� Analisar a participação dos 
agentes nacionais

de interesse para estudos de 
viabilidade

� Ações de formação

� Lobby e promoção das 
vantagens comparativas 
das empresas nas sedes dos 
Bancos



� Divulgar oportunidades de 
negócio

� Mobilizar os agentes nacionais 
para este mercado

� Construção de base de 
dados exaustiva sobre 
participação nacional nestes 
mercados

� Análise e apresentação de 
case studies nacionais de 

� Apoiar a entrada neste 
mercado 

� Analisar a participação dos 
agentes nacionais

case studies nacionais de 
sucesso

� Monitorização

� Preparação fichas por 
multilateral:

� Para empresas
� Para o terreno



CONTA TOS

G RUPO DE TRA BA LHO MULTILA TERA IS ( G T)

G T.MULTILA TERAIS@PORTUGALGLOBAL.PT


