Ficha de Produto
Tipo de Produto:

Incentivos Financeiros à Internacionalização

Produto:

Financiamentos Multilaterais

Objectivo:

As Instituições Financeiras Internacionais têm como principais objectivos
fomentar o crescimento económico e a cooperação à escala global ou
regional, contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico
e social sustentável dos países em desenvolvimento membros dessas
instituições, bem como a redução da pobreza.
A adesão de Portugal às Instituições Financeiras Internacionais prossegue
objectivos de natureza política e económica, dos quais se destacam:
•

Garantir a defesa dos interesses estratégicos da política externa, de

•

Aumentar a visibilidade e influência nacional nas IFI;

•

Promover vantagens mútuas de cooperação económica e facilitar o

Internacionalização e de cooperação portuguesa;

acesso das empresas e consultores nacionais ao denominado mercado
das multilaterais financeiras, cuja oferta à escala global chega a
ultrapassar os 100 mil milhões USD/ano.

Beneficiários:

Empresas e consultores individuais

Descrição:

O mercado das multilaterais financeiras apresenta um enorme potencial no que
diz respeito a oportunidades de negócio, investimento e parcerias internacionais:
•

Operações

com

o

Sector

Público,

a

janela

soberana,

para

financiamentos a governos e empresas/entidades governamentais, que
exige uma demonstração de interesse por parte do Ministério
responsável pela gestão da relação entre o país e o Banco, da qual
surgem

as

oportunidades

de

procurement

para

empresas

e

consultores;
•

Operações com o Sector Privado, a janela não soberana, para
financiamento de empresas privadas de direito local (vertente
investimento), à qual empresas portuguesas com subsidiárias locais
podem aceder.

•

Os Trust Funds ou Fundos de Cooperação Técnica que Portugal
mantém junto de algumas IFI, cujos recursos se destinam a financiar
serviços de consultoria e assistência técnica nos países beneficiários e
que são geridos directamente pelos bancos.

O Governo português é accionista das principais Instituições Financeiras
Internacionais:
•

Grupo Banco Mundial

•

Grupo Banco Africano de Desenvolvimento

•

Grupo Banco Asiático de Desenvolvimento

•

Grupo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento

•

Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento

•

Corporação Andina de Fomento

Face ao volume de recursos alocados por estes Bancos de Desenvolvimento a
projectos públicos e privados nos países em desenvolvimento, o mercado das
multilaterais financeiras apresenta-se cada vez mais atractivo para as empresas,
constituindo uma alternativa viável para o apoio à internacionalização.
O acesso a este mercado exige contudo uma abordagem muito precisa e
direccionada, dados alguns requisitos específicos, em particular em matéria de
matéria de capacidades técnica, financeira e de compliance que têm de ser
demonstrados pelos players do mercado.
Foi neste contexto que em Outubro de 2009 foi criado o Mecanismo de
Acompanhamento do Mercado das Multilaterais Financeiras (MAMMF), através
do Acordo de Parceiros assinado entre a AICEP – Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal e o GPEARI - Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças.
Subjacentes à criação do Mecanismo, encontram-se dois objectivos estratégicos:
Garantir que a participação do Estado nas IFI resulte num retorno
significativo para a economia nacional;
Afirmar-se como o centro dinamizador da rede do mercado das
multilaterais financeiras, com vista ao pleno aproveitamento das
oportunidades de negócio geradas, contribuindo desta forma para o
aumento das exportações nacionais e para a internacionalização das
empresas portuguesas.
O Mecanismo é constituído por um Grupo de Trabalho, que integra recursos da
AICEP e do GPEARI especificamente alocados a funções operacionais, e pela
Comissão de Acompanhamento, de carácter consultivo, a qual, para além da
AICEP e do GPEARI, integra ainda representantes de Associações Empresariais
e outras Entidades Públicas.
O Grupo de Trabalho organiza a sua actuação nas seguintes vertentes:
Acções de dinamização de acesso à banca multilateral, através da
organização de missões empresariais às sedes ou escritórios regionais
dos bancos, de seminários em Portugal com a presença de
especialistas sectoriais e regionais e de outros eventos;

Apoio directo às empresas não só através da disponibilização de
informação, aconselhamento/acompanhamento local e/ou regional no
âmbito da diplomacia económica;
Divulgação de oportunidades de negócio no âmbito do Mercado das
Multilaterais Financeiras, através da Página Projectos Internacionais
alojada no Site da AICEP.

Legislação
Aplicável:

N/A

Contacto:

Grupo de Trabalho das Multilaterais Financeiras
gt.multilaterais@portugalglobal.pt

