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O que é necessário para gerar 

projetos de infra-estrutura? 
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 Vontade e estabilidade política ao longo do 

tempo 

 Ambiente jurídico e regulatório propício – PPIAF 

 Capacidade técnica institucional para 

desenvolver e implementar projetos 

 Processos de licitação  

transparentes  

 Estruturas de projeto  

 “bancáveis” 

 Disponibilidade de  

 financiamento de longo prazo 

As PPPs requerem: 
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PPPs 

 Captar fundos privados e associá-los 

aos recursos públicos 

 Otimizar o uso dos recursos  

eficiência e inovação 

 Distribuir o financiamento ao longo da 

vida útil do ativoalívio aos orçamentos 

públicos 

 Melhorar a partilha dos riscos entre os 

intervenientes públicos e privados 

 Promover a sustentabilidade e a 

inovação 

 As PPPs requerem que se examine os 

custos do ciclo de vida útil dos 

serviços e se assegure a manutenção 

dos ativos a longo prazo 

 

Infra-

estrutura 

Pobreza 

PPPs 

As PPPs são uma parte importante na 

provisão de serviços de infra-estrutura.  
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Reduzir os 
riscos e os 
custos das 

transacções 

Incentivar os 
investimentos do 

sector privado 

Estabelecer os 
marcos 

necessários de 
política, 

regulatórios e 
económicos 

Reduzir as 
barreiras ao 
investimento 

Melhorar o 
acesso ao 

conhecimento 

Fortalecer as 
capacidades 
institucionais 

O que se requer: 

criação de um ambiente propício 
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Apoio do PPIAF para Cidades 

• Desenvolvimento de políticas  

• Reformas jurídicas e 
regulatórias 

• Opções de PPPs 

• Regimes tarifários 

Melhora do 
Marco 

Regulatório 

• Desenvolvimento do plano de 
negócios 

• Estudos de pré-viabilidade 

• Preparação de concessões e 
PPAs 

• Negociações de contratos 

Preparação do 
Projeto 

• Produtos de conhecimento 

• Formação 

• Diagnóstico rápido para as 
PPPs 

Criação de 
Capacidades e 
Sensibilização 

Assistência Técnica para Estruturação de 

PPPs  

Assistência 

Técnica 

Subnacional 

Criação de 

capacidade nas 

empresas de 

serviços públicos 

locais e nos 

municípios para 

ajudá-los a ter 

acesso ao 

financiamento em 

termos 

comerciais.  
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 Reformas regulatórias em apoio às PPPs 

 Operações de PPP não são possíveis sem reformas regulatórias 

O PPIAF trabalha em cascata em apoio ao 

ambiente propício 

Desenvolvimento de uma PPP 
Início do conceito 

de PPP 

Operador Privado 

Selecionado 

Estratégia de 

desenvolvimen

to da infra-

estrutura 

Reformas 

jurídicas & 

institucionais 

Criação de 

Consenso 

Fortalecimento 

institucional 

Apoio às 

Operações  

Avaliar Opções 

de PPP 

Definir  a 

Estrutura da 

Operação 

Mercadeo para 

Investidores 

Preparar as 

bases de 

licitação 

Leilăo para a 

PPP 

Execuçãoda 

PPP 

PPIAF BM 
IFC 

C3P 

PPIAF PPIAF PPIAF 

PPIAF 

Fortalecimentoi

nstitucional da 

PPP local 

PPIAF 

Garantia 

Parcial de 

Risco 

BM 

GPOBA 
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Resultados do trabalho do PPIAF e do GPOBA 

Moçambique 

PPIAF: 2005-2009: Apoio ao   
Conselho Municipal de Maputo para 
a criação da Unidade PPP 

 2000-2011: Apoio para EDM e 
MIREM 

 2007-2011: Análise de opções 
estratégicas para o  contrato de 
gestão delegada en Maputo e as 
operaçoes regionais de FIPAG; 
documentação das lições 
aprendidas com a implementação 
do contrato de gestão delegada 

 

GPOBA: Subvenção de US$6 m 
para 28,950 pontos de água públicos 
em Maputo   
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Resultados do trabalho do GPOBA 

Subvenções para a 

eletrificação de favelas 

 

Índia - Mumbai 

Subvenção para 26.000 

conexões de eletricidade 

Quênia - Nairobi 

Subvenção de US$5,24 m 

para subsidiar conexões para 

66.000 moradias na favela de 

Kibera  
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Resultados do trabalho do GPOBA 

Lesoto 

 

PPP para substituir o principal 

hospital público de Lesoto, 

Queen Mamohato Memorial 

Hospital – inaugurado em 

Outubro 2011 

 

Subvenção de GPOBA de 

US$6,25 m para reduzir o custo 

dos serviços primários de 

saúde 
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Resultados do trabalho do GPOBA 

Filipinas 

 

Subvenção de GPOBA de 

US$2,8 m para 21.000 

conexões de água 

individuais  
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Centro de Recursos para Infra-estrutura e PPPs 

Ferramentas úteis para as PPPs: 

www.ppiaf.org 

 

 

http://www.ppiaf.org/

