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GET.invest in a Nutshell 

Serviços 
GET.invest Eventos e divulgação 

Assessoria e mobilização de 
investimentos

Informações sobre 
mercados e oportunidades 
de suporte 

Desenvolvimento de 
Capacidades 

− Programa europeu de mobilização de investimentos em 
energias renováveis e criação de uma carteira de projetos 
prontos para investimento

− Suporta todos os modelos de negócio relevantes, incl. 
Geração de eletricidade dentro e fora da rede, cozinha 
limpa, usos produtivos

− Ampla rede de parceiros incl. financiadores, bem como 
associações do sector e outros programas

− Estabelecido no mercado com competência, credibilidade e 
histórico comprovados

− Activo na África Subsaariana , Caraíbas e Pacífico
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− Processo de inscrição simples e de 
acesso “em condições de igualdade”

− Mais de 25 conselheiros financeiros que 
ajudam a atingir a bancabilidade

− O suporte inclui a melhoria do business 
case, estruturação financeira, 
identificação de financiamento 
apropriado e nas negociações

− Constrói um pipeline para 
financiadores, acelerando o 
investimento

O GET.invest Finance Catalyst

Um programa de assistência líder, aberto e flexível que apoia a preparação de projetos e negócios 
para financiamento e veicula-os a financiadores →mais pipeline, mais célere o progresso

“Funil” do Finance Catalyst 
GET.invest e programa predecessor (2016-08 / 2021)

3,3 B EUR de

investimento

1,3 B EUR de

investimento

1,2 B EUR de

investimento

420m EUR

investimento

GET.invest
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Heatmap dos financiadores Banco de dados de investidores 
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GET.invest Informação e Rede de 
Financiadores
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Exemplos de empresas e 
projectos apoiados pelo
GET.invest Finance Catalyst

HISTÓRIAS DE SUCESSO



Leia mais Burundi 

O Projecto Central solar de 7,5 MW no Burundi

O desafio Sendo o primeiro do seu género no país, o projeto 
enfrentou vários desafios regulatórios e financeiros 
para atrair investimento privado e institucional

O nosso apoio Estruturação financeira e auditoria do modelo 
financeiro

Os resultados € 12,7 milhões de volume de investimento 
mobilizado

Impacto previsto 25.000 painéis solares para fornecer energia limpa a 
mais de 87.000 pessoas e empresas, aumentando a 
capacidade instalada no Burundi em quase 15%
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Gigawatt Global: o primeiro IPP não-diesel 
do Burundi 

“O GET.invest Finance Catalyst foi um 
excelente parceiro para o nosso projecto”
Michael Kuntz – Co-fundador e Co-CEO da 
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https://www.get-invest.eu/story/gigawatt-global-burundis-first-non-diesel-ipp/


“Os conselheiros GET.invest Finance Catalyst 
ajudaram-nos a introduzir a nossa proposta a 
investidores, a sua rede de contactos foi um 

grande trunfo para nós.”
Arnoud de Vroomen - CEO da SolarWorks!

Leia mais Moçambique

A empresa Fornecedor de sistemas solares domésticos e serviços
de energia; empresa apoiada pela 2ª vez pelo
GET.invest

O desafio Mudança do modelo de negócios e expansão

O nosso apoio Modelo financeiro e plano de negócios, testar a ideia 
de negócio, assessoria estratégica a longo prazo para 
expansão e alinhamento da estratégia de 
financiamento com o modelo financeiro

Os resultados Financiamento de 3,5 M € do ElectriFI mobilizado; 
suporte em progresso

Impacto previsto Maior segurança das receitas e aumento dõ emprego
local, melhor acesso à educação e informação, 
benefícios ambientais e de saúde

SolarWorks !: Energizando as casas fora da 
rede eléctrica da África do Sul
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https://www.get-invest.eu/2021/01/21/solarworks-powering-up-southern-africas-off-grid-homes/


Os pedidos de suporte devem ser submetidos através da página:

www.get-invest.eu/finance-catalyst/access

− Todas a informação é tratada confidencialmente

− As candidaturas são avaliadas por dois especialistas individuais

− As janelas de candidaturas duram ~3 semanas
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Como candidatar-se

http://www.get-invest.eu/finance-catalyst/access
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O futuro de investimentos em ER em 
África

Renováveis 
mais baratas

Custo
crescente em

energia

Qualidade de 
fornecimento

Risco cambial

Falta de 
experiência

Longo tempo 
de retorno

Custo de 
financiamento Garantias

Drivers – Sector Privado Barreiras – Sector Financeiro

Apoio a empresas e projectos 
através do Finance Catalyst

Apoio a bancos pelo 
GET.invest



Obrigado pela sua atenção!

JOSÉ MESTRE
Assessor Técnico

E-mail: jose.mestre@get-invest.eu

www.get-invest.eu @GET_invest @GET.invest
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