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Enquadramento

Objetivos e Destinatários

Existem inúmeras oportunidades de negócio para as empresas em

No final da ação, os formandos serão capazes de:

países em Desenvolvimento, através do trabalho de Instituições

• Identificar as diferentes oportunidades que emanam da atuação

como o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o

destas organizações

Banco Interamericano de Desenvolvimento ou o Banco Europeu

• Elaborar um processo de licitação

de Reconstrução e Desenvolvimento. Estes bancos são instituições
financeiras

multilaterais

que

trabalham

para

promover

o

desenvolvimento social e económico, apoiando projetos de em

Destinatários

quase todos os setores da economia.
Quadros das empresas da Eurorregião que se iniciam no mercado
Empresas do setor privado são parceiros essenciais dos Bancos na

multilateral

medida em que estes recorrem às empresas de consultoria
envolvidas na preparação e execução dos projetos, bem como na

Formação com interesse para empresas com pendor internacional

experiência dos prestadores de serviços, fornecedores de bens, e

a operar nos seguintes domínios:

Construtoras.
• Construção – Segmento de grandes obras públicas (Estradas,
A maioria dos projetos é executada por agências do governo dos

barragens, escolas, Hospitais, etc.)

países de destino, que, atuando como órgãos executores, são a

• Consultoria de engenharia: Fiscalização de grandes obras,
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principal fonte de informação para as empresas do setor privado

conceção e projeto.

interessadas em participar de processos de licitação e seleção.

• Consultoria económica: Estudos económicos, análises setoriais,
estudos de reorganização e reestruturação de entidades do setor

Esta ação incide sobre as Oportunidades de Negócio do Mercado

publico.

Multilateral de Desenvolvimento.

• Bens: Bens destinados a hospitais, escolas e outras entidades da
esfera pública.

Possibilidade de assessoria paralela à formação presencial, até ao
máximo de 5 horas por empresa.

Conteúdos e inscrição
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