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O mercado das multilaterais financeiras 
apresenta um forte atrativo para as em-
presas portuguesas, constituindo uma 
alternativa viável para o apoio à interna-
cionalização. O acesso a este mercado, 
que representa mais 100 mil milhões de 

dólares por ano à escala mundial, exige, 
porém, uma abordagem precisa e direc-
cionada, quer ao nível do perfil das em-
presas a envolver, quer ao nível dos pró-
prios setores visados. O Banco Asiático 
de Desenvolvimento (BAsD) constitui-se 

como o segundo maior Banco Multilate-
ral de Desenvolvimento, tendo aprova-
do em 2011 um total de 22 mil milhões 
de dólares em empréstimos, doações, 
garantias, participações de capital e pro-
jetos de assistência técnica.

MULTILATERAIS FINANCEIRAS
BANCO ASIÁTICO  
DE DESENVOLVIMENTO

A atuar na região mais dinâmica e com maior crescimento do mundo, 
o Banco Asiático de Desenvolvimento constitui-se como o segundo 
maior Banco Multilateral de Desenvolvimento, logo a seguir ao Grupo 
Banco Mundial. Tendo como missão promover o desenvolvimento e 
a luta contra a pobreza na região da Ásia e do Pacífico, os projetos 
e programas aprovados pelo Banco traduzem-se, por sua vez, numa 
multiplicidade de oportunidades de negócio, investimento e parcerias 
muito atrativas para as estratégias de diversificação dos processos 

de internacionalização dos agentes económicos nacionais. Tendo Portugal aderido 
ao Banco em 2002, o interesse das empresas e consultores nacionais no Banco tem 
vindo a crescer exponencialmente no último ano, encontrando-se num momento 
historicamente dinâmico.
Um texto de Enrique Martínez Galán, representante de Portugal no Banco Asiático 
de Desenvolvimento.
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O BAsD, na prossecução da sua missão 
de uma região da Ásia e do Pacífico 
sem pobreza, promove projetos de de-
senvolvimento económico, financeiro, 
social e institucional da região. Estes 
projetos representam oportunidades de 
negócio muito interessantes, quer ao 
nível de obras públicas de construção e 
fornecimento de bens e serviços (deno-
minado procurement), quer serviços de 
consultadoria, quer operações de finan-
ciamento de projetos de investimento 
privados nos países beneficiários.

O Banco concentra a sua acção em pro-
jectos e programas de infra-estruturas, 
essencialmente de transporte (rodoviá-
rio, ferroviário, portuário, aéreo e urba-
no), energia e água e saneamento, que 
representaram cerca de 60 por cento 
das aprovações do Banco em 2011. No 
entanto, as oportunidades existentes, 
para além de vastas, são também varia-
das, quer na sua dimensão (de peque-
nos projetos de consultadoria a grandes 
projetos de obras públicas) e âmbito 
geográfico (da região do Cáucaso às 
ilhas do pacífico, incluindo Timor-Leste, 
passando pelos gigantes Índia e China 
e cobrindo em total uma população de 
cerca de 3,65 mil milhões de indivídu-

os), quer na fase do ciclo do projeto 
abrangida (identificação, preparação, 
negociação, aprovação, implementa-
ção, supervisão e avaliação).

A título exemplificativo, o Banco con-
trata a realização de tarefas de con-
sultadoria que envolvem análises e 
avaliações, bem como o desenho de-
talhado, a preparação dos contratos 
ou a supervisão dos projetos. Espe-

Para obter mais informações sobre as 
oportunidades de procurement e de 
consultadoria que o Banco apresenta, 
recomenda-se a consulta da secção do 
website do Banco dedicada a opor-
tunidades de negócio www.adb.org/
site/business-opportunities/main e, em 
particular, o Business Opportunities E-
Learning Tool, que pode ser sintetizado 
na tabela 1 infra.

COMO ABORDAR  
O MERCADO
A abordagem às oportunidades de ne-
gócio do BAsD é tratada com detalhe 
no “Guia prático para as empresas e 
os consultores nacionais sobre como 
abordar as oportunidades de negócio 
existentes no Banco Asiático de Desen-
volvimento”, que irá ser brevemente  
publicado pelo Grupo de Trabalho para 
as multilaterais financeiras.

Importa no entanto enumerar os pila-
res conceituais que regem este merca-
do, bem como tecer algumas conside-
rações e recomendações que devem 
ser respeitadas à partida por aquelas 
empresas e consultores interessados 
em conhecer este mercado.

“O BAsD, na prossecução 
da sua missão de uma 
região da ásia e do Pacífico 
sem pobreza, promove 
projetos de desenvolvimento 
económico, financeiro, social 
e institucional da região.”

TABELA 1 – O BANCO ASIÁTICO DE DESENVOLVIMENTO NA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO DA EMPRESA

Porquê o BAsD?
Passos a dar  
(procurement)

Passos a dar 
(serviços de consultadoria  
geridos pelo BAsD)

Passos a dar 
(serviços de consultadoria geridos  
pela agência executora)

Instituição multilateral por excelência 
na região mais dinâmica do mundo, 
mitigadora do risco país

Confirmar elegibilidade
Inscrever-se no Consultant  
Management System do BAD

Inscrever-se ou atualizar registo

Inexistência de risco quanto  
à cessação de financiamento

Obter documentação para licitação Manter o registo atualizado Apresentar expressão de interesse

Rege-se por procedimentos  
de licitação internacionalmente  
reconhecidos

Preparar proposta
Apresentar expressão de interesse  
por via do sistema CSRN do Banco

Responder ao request for proposal 
e enviar proposta

Tratamento justo e isento  
dos candidatos

Marcar presença na abertura da fase 
de candidaturas

Responder ao request for proposal
Marcar presença na abertura  
da proposta de financiamento

Inexistência de risco cambial Ser avaliado Criar proposta Negociar com a agência executora

Garantia de padrões internacionais 
em supervisão, transparência  
e salvaguardas 

Obter o contrato Apresentar proposta Assinar o contrato

Receber o pagamento Negociar com o BAD

Assinar o contrato

Fonte: Business Opportunities E-Learning Tool do BAsD.

cialistas individuais, contratados pelo 
Banco de forma direta ou através de 
empresas de consultadoria, são assim 
empregados para fornecer know-how 
e expert advice, bem como para auxi-
liar o Banco na preparação de estudos 
de viabilidade, avaliações e relatórios.

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main
http://www.adb.org/site/business-opportunities/main
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Em primeiro lugar, o mercado rege-se 
por quatro princípios basilares:

•  Por defeito, a responsabilidade pela 
implementação do projeto, bem 
como a gestão dos respectivos con-
tratos com ele relacionados, recai na 
agência executora do país benefici-
ário do financiamento, sob a super-
visão do BAsD. Qualquer empresa 
interessada num projecto do BAsD 
deverá assim privilegiar os contactos 
locais no terreno (escritórios locais do 
Banco e, sobretudo, agências execu-
toras do país beneficiário), relegando 
os contactos diretos com a sede do 
BAsD para um segundo plano (grosso 
modo, 80 por cento da circulação de 
informação e da tomada de decisão 
ocorre no terreno);

•    Elegibilidade dos agentes, sendo que 
apenas são elegíveis para trabalhar 
com o BAsD empresas, materiais e con-
sultores de um país acionista do Banco;

•  Como regra geral, o BAsD contrata 
o procurement e a consultadoria a 
empresas locais, como forma de pro-
mover o desenvolvimento económico 
da região. Recomenda-se assim viva-

mente canalizar produtos e serviços 
através de um parceiro, distribuidor 
ou escritório local.

Em segundo lugar, a abordagem ao 
Banco deve ser entendida como um 

na estratégia a seguir, quer nas ações 
a desenvolver, sendo que é normal os 
primeiros contratos apenas serem ob-
tidos dois ou três anos após o primeiro 
contacto com o Banco. Este caminho 
de aprendizagem deve passar pelos se-
guintes passos:

•  Conhecer e perceber as diferentes 
oportunidades de negócio existentes;

•  Conhecer a instituição e o amplo 
leque de documentos por ela pu-
blicados no seu website (que inclui 
publicação de pipeline de projetos a 
montante e de forma atempada);

•  Efetuar o registo no sistema de gestão 
de consultores do Banco (no caso de 
interesse em serviços de consultadoria);

•  Concentrar o interesse em apenas 
um ou dois setores de atividade e 
num máximo de dois ou três países, 
de preferência abrangidos pelo mes-
mo departamento regional do Banco;

•  Identificar os projetos e os especia-
listas do Banco responsáveis por 
projectos e programas, sendo eles 
os destinatários das actividades de 
comunicação e promoção das em-

“A abordagem ao Banco 
deve ser entendida como um 
caminho de aprendizagem 
para um relacionamento a 
longo prazo, requerendo 
constância e determinação, 
quer na estratégia a seguir, 
quer nas ações a desenvolver, 
sendo que é normal os 
primeiros contratos apenas 
serem obtidos dois ou 
três anos após o primeiro 
contacto com o Banco.”

caminho de aprendizagem para um 

relacionamento a longo prazo, reque-

rendo constância e determinação, quer 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Consultores ativos na base de dados do Banco 17 19 37 39 71 151

Expressões de interesse a projetos do Banco 1 0 8 14 51 31

Empresas e consultores na lista curta de um projeto do Banco 0 0 0 0 3 6

Projetos obtidos (número) 0 0 2 0 2 nd

Projetos obtidos (montante, em milhões de dólares) 0 0 0,1 0 2,9 nd

Fonte: departamento de procurement do Banco. * dados relativos aos primeiros seis meses do ano. nd, informação não disponível.

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DA PRESENÇA E DO INTERESSE DE EMPRESAS E CONSULTORES PORTUGUESES PELO BANCO  
ASIÁTICO DE DESENVOLVIMENTO (2007-2011)

presas, bem como dos pedidos de 
esclarecimento;

•  Adequar a oferta da empresa à pro-
cura do Banco, antecipando que o 
produto de entrada no Banco será 
à partida constituído por pequenos 
projetos de consultadoria (para pos-
teriormente, e uma vez tenha sido 
construída um boa reputação no seio 
do Banco, alargar a oferta da empresa 
a projectos de maior envergadura); e

•  Desenvolver de forma pró-activa ati-
vidades promocionais do produto 
ou serviço ofertado, através da par-
ticipação em missões empresariais e 
visitas individuais aos países benefi-
ciários e/ou à sede do Banco, bem 
como a participação em seminários, 
worshops e semanas temáticas de 
promoção das oportunidades de ne-
gócio do Banco. Estas atividades de 
promoção devem ter continuidade 
no tempo e focar a sua acção em 
mostrar e demonstrar os aspectos 
inovadores do produto ou serviço 
ofertado, e não apenas uma simples 
troca de cartões de visita. Uma solu-
ção que poderá ser adoptada para 
reduzir os custos de promoção po-
derá passar pela associação de várias 
empresas com interesse mútuo no 
BAsD de forma a aproveitar econo-
mias de escala e aproveitar os custos 
irrecuperáveis associados a este tipo 
de actividades.

Por último, qualquer proposta ou ex-
pressão de interesse a ser apresentada 
deverá:

•  Apresentar um produto e/ou serviço 
competitivo e de qualidade, segundo 
padrões internacionais, mas também 

segundo padrões locais do país be-
neficiário, sendo capazes de adaptar 
o produto ofertado às idiossincrasias 
dos países em desenvolvimento;

•  Construir de forma cuidada quer a 
estratégia a ser seguida, quer a pro-
posta a ser apresentada, sendo que 
ambas dependerão em grande me-
dida do tipo de produto ou serviço 
ofertado; e

•  Incluir por defeito na candidatura 
um parceiro local, em particular se a 
empresa não tiver experiência prévia 
na Ásia.

A PRESENÇA PORTUGUESA 
NO MERCADO
Embora a participação das empresas e 
consultores nacionais neste mercado 
tenha vindo a ser muito reduzida, este 
facto deve-se em grande medida ao 
normal desfasamento no tempo entre 
a adesão de um país ao Banco (2002 
no caso de Portugal), o despertar do 
interesse por novos mercados nas em-
presas e consultores, a sua familiariza-
ção com os procedimentos do Banco 
e a construção de uma reputação só-
lida junto dos especialistas do Banco. 
Contudo, tem-se vindo a observar 
no último ano um crescimento expo-
nencial do interesse das empresas e 
consultores nacionais pelas oportuni-
dades de negócio do BAsD. Enquanto 
as empresas e consultores nacionais 
apenas tinham angariado projectos 
por um valor total de 100 mil dólares 
até 2011, esse ano e os primeiros seis 
meses de 2012 constituem-se como 
um ano de viragem desta tendência, 
quer em termos de indicadores avan-
çados, quer em termos de obtenção 

de contratos, que totalizam cerca de 3 
milhões de dólares (ver tabela 2).

De referir ainda que o Grupo de Tra-
balho das Multilaterais Financeiras, 
tendo organizado uma missão de dez 
empresas à sede do Banco de 18 a 21 
de março passado, irá organizar a 4 de 
outubro próximo um workshop prático 
sobre as oportunidades de negócio do 
Banco que contará com especialistas 
do Banco vindos de Manila.

Contatos e informações

Representante de Portugal  
no Banco Asiático  
de Desenvolvimento:
Enrique Martínez Galán 
Advisor to the Executive Director for 
Belgium, France, Italy, Portugal, Spain 
and Switzerland

Board of Directors of the Asian  
Development Bank 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 
1550 Metro Manila, Philippines 
Tel.: +(632) 632-6024

egalan@adb.org

www.adb.org 

Consulte também as páginas de Pro-
jectos Internacionais do Grupo de Tra-
balho das Multilaterais Financeiras, do 
GPEARI – Gabinete de Planeamento, 
Estratégia, Avaliação e Relações Inter-
nacionais do Ministério das Finanças e 
da aicep Portugal Global, E.P.E. 

Nota: O autor escreve de acordo com 
a nova ortografia (Acordo Ortográfico).

mailto:egalan@adb.org
http://www.adb.org

