
A nossa abordagem

Por que a montante

• Atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável exige um aumento 
significativo do investimento privado nas economias emergentes.  
No entanto, o recurso ao crédito é limitado, especialmente nos países  
que enfrentam maiores desafios e mercados fronteiriços.

• Nos países mais pobres e nos estados frágeis e afectados por conflitos, 
é necessária uma visão mais sistemática dos grandes obstáculos ao 
desenvolvimento assim como abordagens e soluções integradas. O trabalho 
da IFC a montante inclui-se neste âmbito mais vasto, para além de identificar 
projetos individuais requerendo o nosso apoio.  

• Os nossos esforços a montante apoiam a criação de ferramentas de 
redução do risco dos projetos e identificam lacunas de desenvolvimento 
que podem ser colmatadas com a intervenção do sector privado.

Critérios de elegibilidade

IFC: Oportunidades a montante  
em infraestruturas
Como parte do Grupo Banco Mundial, a IFC tem dois objetivos principais: erradicar 
a pobreza extrema até 2030 e promover a prosperidade partilhada. Através de 
investimentos diretos e serviços de consultadoria, a IFC oferece soluções para o sector 
privado que lançam as bases para um crescimento económico sustentável e inclusivo.

Com as suas seis décadas de experiência trabalhando com clientes do sector privado 
e governos, com uma pegada global e competências fundamentais, a IFC está 
perfeitamente posicionada para catalisar os tão necessários investimentos privados. 
A nova estratégia corporativa da IFC centra-se na criação de mercados, mobilização 
de capitais privados e apoio aos países nos quais os fluxos de capitais privados 
são inadequados para satisfazer as principais necessidades de desenvolvimento.

As atividades a montante da IFC consistem num trabalho de pré-investimento 
que cria as bases para futuras transações, muitas vezes em colaboração com 
o Banco Mundial e a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos 
(MIGA). O âmbito das intervenções inclui a assistência técnica, a capacitação de 
instituições e empresas privadas, assim como o apoio a clientes e governos, entre 
outras. As ações a montante complementam os esforços da IFC, desbloqueando  
novas oportunidades de investimento.

A InfraVentures

A InfraVentures é um mecanismo 
pioneiro da IFC, no valor de US$150 
milhões, para o desenvolvimento 
de projetos. Oferece capital de risco 
para projetos de desenvolvimento 
de infraestruturas ou modelos de 
negócios piloto nas suas fases iniciais, 
participando também ativamente na 
fase de desenvolvimento colaborando 
com o patrocinador privado para 
concretizar o financiamento dos 
projetos num prazo de 2 a 5 anos.

Transações a Montante 

Empreendimentos em fase 
inicial e desenvolvimento 
de projetos 

Actividades que permitem 
a realização de uma 
transação específica 
identificada

Criação e desenvolvimento de mercados 

Plataformas  
Globais

Instrumentos ou 
soluções extrapoláveis 
que podem ser 
replicadas noutros 
países

Mercados e ambientes 
favoráveis

Iniciativas específicas 
para cada país 
fomentando um 
ambiente propício  
ao investimento 

Investimentos

Presença de obstáculos 
ao desenvolvimento e/ou 
lacunas de investimento que 
possam ser solucionados 
através de projetos de 
investimento e/ou da 
realização de reformas da 
regulamentação sectorial

Uma linha de visão 
clara para um potencial 
investimento do sector 
privado num prazo máximo 
de cinco anos

Coerência com as 
prioridades estratégicas do 
Grupo Banco Mundial/IFC 
para o país

Impacto mensurável 
no desenvolvimento do 
investimento realizado



Destaques de projetos a montante

Contactos da IFC para Infraestruturas a montante

Diep Nguyen-Van Houtte Diretor Sénior, Infraestrutura Global a Montante +1 202 473 7213 dnguyenvanhoutte@ifc.org

Don Purka Diretor de Investimentos Principal, Chefia Global, Energia a Montante +1 202 458 8771 dpurka@ifc.org

Daniel Pulido Diretor de Investimentos Sénior, Chefia Global, Transportes a Montante +1 202 473 6912 dpulido@ifc.org

Carlo Rossotto Diretor de Investimentos Principal, Chefia Global, TMT a Montante +1 202 473 7354 crossotto@ifc.org

Naoll Cyrille Mary Diretor de Operações Sénior, Chefia Global, Infraestrutura Municipal a Montante nmary@ifc.org

Camila Hernandez Chefia Regional a Montante, América Latina e Caraíbas +57 1 326 3600 carodriguez@ifc.org

Patrick Avato Chefia Regional a Montante, Europa e Ásia Central +1 202 290 6695 pavato@ifc.org

Adiaratou Bah +221 77 450 7246 abah8@ifc.org

Richard Eckrich +221 78 639 5438 reckrich@ifc.org

Thomas Chalumeau +1 202 460 7546 tchalumeau@ifc.org

Victoria Delmon +1 202 677 8754 vdelmon@ifc.org

Siyu Wang 

Chefia Regional a Montante, África Subsaariana 

Chefia da InfraVentures Regional, Médio Oriente e África 

Chefia Regional a Montante, Médio Oriente e África do Norte 

Chefia Regional a Montante, Ásia e Pacífico 

Assistente Administrativa +1 202 473 1234 swang14@ifc.org
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Plataforma Global da Empresa de Serviços Energéticos (ESCO)  |  Plataforma global

A plataforma global ESCO para grandes empresas de telecomunicações, lançada em 2020, tem como objetivo fomentar 
a eficiência energética das operadoras, investindo em tecnologias adequadas e em promover o conhecimento técnico 
para que possam expandir o alcance das suas redes. Isto, por sua vez, irá aumentar o número de pessoas com acesso 
aos serviços de telecomunicações vivendo em localizações mais remotas e com rendimentos baixos, especialmente em 
África. A plataforma tem como objetivo a identificação dos principais mercados e agentes pioneiros para que a IFC possa 
canalizar o investimento privado para este segmento do mercado. 

Programa de PPP rodoviárias de quarta geração na Colômbia  |  Criação e desenvolvimento de mercados, Plataforma global 

O apoio da IFC permitiu a aquisição e financiamento de 29 PPP rodoviárias, abrangendo mais de 8.000 quilómetros e 
gerando US$15 mil milhões em investimento. O nosso envolvimento incluiu a estruturação do programa, padronização 
de contratos e documentos das concessões, racionalização dos aprovisionamentos e apoio a reformas para facilitar 
o financiamento pelo mercado de capitais. A função de catalisador da IFC estendeu-se ao reforço da estrutura de
financiamento de desenvolvimento da Colômbia, com investimentos no banco nacional de desenvolvimento — um
financiador-chave do programa — e um fundo de dívida pioneiro com a finalidade de mobilizar financiamentos de
investidores institucionais. Espera-se que o programa acrescente 0,4% ao crescimento do PIB até
2022 e que crie mais de 800 mil empregos.

Autocarros verdes em Mariupol, Ucrânia  |  Desenvolvimento da fase inicial do projeto

O primeiro financiamento municipal da IFC na Ucrânia envolveu a aquisição de uma frota de autocarros verdes para a cidade 
de Mariupol. A nossa função incluiu a prestação de assessoramento técnico durante a preparação do projeto. Ajudámos 
a desenvolver o plano de negócios, o contrato de prestação do serviço e os principais indicadores de desempenho para 
garantir e melhorar o serviço do operador público de autocarros. A IFC também concedeu um empréstimo de 12,5 milhões  
de euros, com um prazo de 13 anos, para financiar a aquisição de 64 novos autocarros, assim como para a modernização  
da infraestrutura. Um empréstimo concessional de 6,3 milhões de euros complementou o pacote de financiamento.

Hidroelétrica a montante do rio Trishuli, Nepal  |  Desenvolvimento da fase inicial do projeto

A IFC desenvolveu o projeto de mini-hídricas de 216 MW do Nepal a montante do rio Trishuli através da IFC 
InfraVentures. Espera-se que o investimento aumente a atual geração de eletricidade do Nepal em cerca de 40% 
e é o maior investimento estrangeiro directo até hoje feito no país. O investimento inicial da IFC foi fundamental  
para garantir o cumprimento das melhores práticas internacionais de salvaguarda ambiental e social, grandes 
desafios para o sector hidroelétrico do Nepal.  

Porto de Tema no Gana  |  Desenvolvimento da fase inicial do projeto

O trabalho da IFC, incluindo a estruturação do projeto, assessoramento técnico e participação nas salvaguardas ambientais e 
sociais, permitiu realizar o maior investimento portuário da IFC até à data e, no momento da celebração do contrato, a maior 
mobilização de dívida da África Subsaariana. Tendo em conta a sua localização estratégica próxima da capital Acra, o porto de 
Tema lida com mais de 90% do tráfego de contentores do país e serve para escoamento de mercadorias dos países vizinhos 
que não têm acesso directo ao litoral (Burkina Faso, Níger e Mali). 

Micro-central elétrica de Yoma em Mianmar  |  Desenvolvimento da fase inicial do projeto

O projeto de conectividade rural em Mianmar apoiou a construção e operação de sistemas solares híbridos para 
fornecer energia a 250 torres de telecomunicações fora da rede e, onde foi possível, a 25 comunidades e empresas 
rurais na fase inicial de lançamento. Após 2 anos de um projeto piloto bem sucedido através da IFC InfraVentures, o 
financiamento da dívida e do capital para a fase seguinte está atualmente a ser angariado, com um potencial para  
uma expansão a mais 2.000 pontos em todo o país


