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• 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 

Internacionalização e de cooperação portuguesa; 

 

– Aumentar a visibilidade e influência nacional nas IFI;  

 

– Promover vantagens mútuas de cooperação económica e facilitar o acesso das 

empresas e consultores nacionais ao denominado mercado das multilaterais 

financeiras, cuja oferta à escala global ultrapassa os 100 mil milhões USD/ano. 
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• As Instituições Financeiras Internacionais visam a promoção do desenvolvimento 

sustentável nos países em vias de desenvolvimento, fomentando o crescimento 

económico e a cooperação à escala global.    

 



 
• 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 subsidiarias 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 
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• 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 
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http://www.worldbank.org/
http://www.afdb.org/en/
http://www.adb.org/
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19
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• Acordo de Parceiros entre GPEARI e AICEP assinado em Outubro de 2009 

 

• Mandato: criar um mecanismo permanente de acompanhamento do mercado das 

Instituições Financeiras Internacionais 

 

• Objectivos estratégicos: garantir que a participação do Estado no capital das Instituições 

Financeiras Internacionais resulte num adequado retorno para a economia nacional 

e afirmar-se como centro dinamizador da rede do mercado das multilaterais financeiras, 

tendo em vista aproveitar plenamente as oportunidades de negócio geradas pelo 

mesmo, contribuindo desta forma para o aumento das exportações nacionais e 

para a internacionalização das empresas portuguesas 
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  Comissão de Acompanhamento (CA) – Além da AICEP e do GPEARI é integrada 

  pelos seguintes membros:  
 

  AEP – Associação Empresarial de Portugal 
 

  AIP – Associação Industrial Portuguesa 
 

  APB – Associação Portuguesa de Bancos 
 

  APPC – Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores 
 

  CPCI - Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário 
 

  DGAE – Direcção-Geral das Actividades Económicas do MEE 
 

  ENERGYIN – Pólo de Competitividade e Tecnologia da Energia 
 

  CAMÕES – Instituto da Cooperação e da Língua 
 

  PPA – Parceria Portuguesa para a Água 
 

  SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento S.A.  

 

– de carácter consultivo 

– define as grandes orientações estratégicas do MA e emite recomendações, a 

pedido das entidades executoras 
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http://www.aeportugal.pt/
http://www.aeportugal.pt/
http://www.aeportugal.pt/
http://www.aeportugal.pt/
http://www.aip.pt/
http://www.aip.pt/
http://www.aip.pt/
http://www.aip.pt/
http://www.apb.pt/
http://www.apb.pt/
http://www.apb.pt/
http://www.apb.pt/
http://www.appconsultores.org.pt/index.php
http://www.appconsultores.org.pt/index.php
http://www.appconsultores.org.pt/index.php
http://www.appconsultores.org.pt/index.php
http://www.cpci.pt/
http://www.cpci.pt/
http://www.cpci.pt/
http://www.cpci.pt/
http://www.dgae.min-economia.pt/
http://www.dgae.min-economia.pt/
http://www.dgae.min-economia.pt/
http://www.dgae.min-economia.pt/
http://www.dgae.min-economia.pt/
http://www.dgae.min-economia.pt/
http://www.energyin.com.pt/
http://www.energyin.com.pt/
http://www.energyin.com.pt/
http://www.energyin.com.pt/
http://www.ipad.mne.gov.pt/Paginas/default.aspx
http://www.ipad.mne.gov.pt/Paginas/default.aspx
http://www.ipad.mne.gov.pt/Paginas/default.aspx
http://www.ipad.mne.gov.pt/Paginas/default.aspx
http://www.ppa.pt/
http://www.ppa.pt/
http://www.ppa.pt/
http://www.ppa.pt/
http://www.sofid.pt/
http://www.sofid.pt/
http://www.sofid.pt/
http://www.sofid.pt/


  
 

• Grupo de Trabalho (GT) – Constituído pela AICEP e pelo GPEARI/MF 

 

– de carácter operacional 

• Divulgação de Oportunidades de Negócio 

• Interacção entre IFI e Empresas 

• Capacitação e Informação às Empresas 

• Dinamização do Acesso às IFI 

– composição mista 

– implementa recomendações da CA 

– responsável pelo trabalho técnico de suporte ao MA 

– reporta às Direcções da AICEP e GPEARI-MF 

 

 Email: gt.multilaterais@portugalglobal.pt 
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http://www.portugalglobal.pt/
http://www.gpeari.min-financas.pt/
mailto:gt.multilaterais@portugalglobal.pt


  
 

• Disclaimers 

 

– Maior sensibilização das empresas portuguesas para o tema das Multilaterais 

 

– Crescente mobilização para as Acções de Capacitação e Dinamização promovidas pelo GT 

Multilaterais 

 

– Maior conhecimento das valências da oferta portuguesa por parte das IFI nos sectores/fileiras 

prioritárias ao desenvolvimento sustentável dos países em vias de desenvolvimento (ex: 

água; energias renováveis) 

 

– Focalização num match-making entre as Oportunidades de Negócio identificadas e o 

potencial da oferta nacional 

 

– Melhoria gradual da taxa de retorno da posição accionista de Portugal nas IFI 
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Consulte Guia Prático de Acesso ao Mercado das Multilaterais em… 
 

www.portugalglobal.pt 


