
 

 

O Grupo Banco Mundial (BM*), fundado em 1944 pelos acordos de Bretton Woods, é um 

grupo de Instituições Financeiras (IFI) cujo principal objectivo consiste em fomentar o 

crescimento económico e a cooperação à escala global contribuindo assim para a promoção 

do processo de desenvolvimento económico dos países em desenvolvimento membros 

dessas instituições. O Grupo Banco Mundial, sedeado em Washington, é constituído por: 

 Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD*): concentra a 

sua actuação na concessão de financiamento aos países beneficiários, em 

condições mais favoráveis em relação aos mercados financeiros internacionais, com 

taxas concessionais e prazos de maturidade alargados, com vista à sustentabilidade 

financeira dos países em causa. Uma parte significativa dos fundos do BIRD é 

originada nos mercados financeiros internacionais. 

 Associação Internacional de Desenvolvimento (AID*): concede aos seus países-

membros doações e empréstimos concessionais: taxas de juros bonificadas, com um 

período de graça de 10 anos e uma maturidade que varia entre os 35 e os 40 anos a 

países que não têm acesso aos mercados financeiros. A AID é um fundo 

reconstituído de 3 em 3 anos, financiado por contribuições dos governos dos países 

mais desenvolvidos; 

 

 Sociedade Financeira Internacional (SFI*): é o “braço privado”, de investimento e 

financiamento do Grupo do Banco Mundial, que tem como clientes e parceiros das 

suas operações empresas do sector privado, e não os governos. Tem como objectivo 

institucional facilitar o acesso ao crédito a regiões e países excluídos do mercado de 

capital privado e financiar programas em países considerados de risco elevado para 

investidores privados, podendo, assim, constituir um excelente parceiro para 

empresas interessadas em investir em países em vias de desenvolvimento.  

A SFI presta assistência aos países cliente através de: 

a) Produtos financeiros: participações de capital social de empresas dos 

países em desenvolvimento (equity), empréstimos de longo prazo no sector 

privado, produtos de financiamento estruturado e gestão de risco e 

financiamento de comércio; 

 
b) Prestação de serviços de assessoria a empresas e governos. 

 

A SFI coloca também à disposição dos clientes: 

a) Garantia de risco político e monetário no país destinatário 
 

http://www.worldbank.org/
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http://www.worldbank.org/ida
http://www.ifc.org/


b) Acesso a informações e experiência sobre mercados locais 
 

c) Consultoria para a gestão dos impactos ambientais e sociais do projecto; 
 
d) Assistência técnica nas áreas da corporate governance, ambiente e 

impacto social a todos os projectos ligados às suas operações. 

 

 Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA*): estimula a actividade 

de investimento nos países em desenvolvimento por meio de garantias contra riscos 

não comerciais e presta assistência técnica no campo das políticas de promoção e 

atracção de investimento estrangeiro para esses países. 

 

 Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos 

(ICSID*): Criado com o objectivo de abolir as barreiras aos fluxos de investimentos 

privados internacionais interpostos por riscos não comerciais, assim como pela 

ausência de métodos internacionais especializados para a arbitragem de disputas 

sobre investimentos. Através da sua acção e intervenção, o ICSID espera contribuir 

para criar confiança recíproca entre governos e investidores estrangeiros. 
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