
 
 

O Banco Inter americano de Desenvolvimento (BID*) foi fundado em 1958 com o 

objectivo de promover o desenvolvimento económico e social dos países da América 

Latina e Caraíbas. O Grupo do BID, com sede em Washington, é constituído por:  

 Banco Inter americano de Desenvolvimento: exerce a sua actividade pela 

concessão de empréstimos a países mutuários, à semelhança dos outros bancos 

regionais acima identificados. 

 

 Fundo para Operações Especiais (FOE): é a janela concessional do Grupo BID e 

tem uma dimensão reduzida quando comparado com instrumentos financeiros 

semelhantes de outros bancos regionais. Tal deve-se ao facto de no continente, 

apenas cinco países - Bolívia, Guiana, Haiti, Honduras e Nicarágua – terem acesso a 

este tipo de recursos. O FOE concede empréstimos a longo prazo, com juros 

bonificados a estes cinco membros e recursos para assistência técnica a todos os 

países mutuários. 

 

 Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN): foi criado em 1993 com um 

mandato dedicado ao acompanhamento das necessidades crescentes do sector 

privado (financiamento e investimento), nomeadamente em termos de instrumentos 

reguladores e apoio directo ao desenvolvimento de projectos. O Fundo mantém um 

papel fundamental na redução dos custos de envio das remessas de emigrantes, 

promovendo o aumento da competição entre os operadores e o envolvimento do 

sector financeiro formal. Esta estratégia tem permitido um melhor aproveitamento 

desta poupança a qual é aplicada no financiamento de investimentos nos sectores 

produtivos. O FUMIN tem tido também um papel importante no fomento do micro-

crédito na região quer através de operações directas quer apoiando instituições 

especializadas. 

 

 Corporação Inter americana de Investimentos (CII): foi criada em 1989 com o 

objectivo de apoiar pequenas e médias empresas (PMEs) da região, com 

empréstimos de longo prazo a que este tipo de empresas dificilmente tem acesso na 

banca comercial. Embora fazendo parte do Grupo do BID, a CII é uma instituição 

independente com capital e accionistas próprios. As modalidades de financiamento 

utilizadas incluem empréstimos directos, participações de capital, linhas de crédito a 

instituições financeiras para repasse dos recursos às PMEs, participações em fundos 

de investimento e garantias. A CII promove igualmente a participação de investidores 

através da sindicação de empréstimos. 
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Procurement 

GPEARI - Informação sobre a participação de Portugal no Grupo do Banco Inter 

americano de Desenvolvimento 
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