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Introdução ao MCC



• Millennium Challenge Corporation (MCC) é uma agência de assistência externa dos EUA 
formada em 2004;

• MCC concede subvenções em larga escala (US$ 14 bilhões até o momento) aos países 
parceiros para financiar infra-estruturas e outros serviços públicos que esses países mais 
precisam para atrair investimentos privados, criar empregos e fazer crescer suas 
economias..

• Actualmente, o MCC trabalha em 24 países em desenvolvimento e já financiou projectos 
em 19 outros países.

O que é MCC?



Missão e Abordagem
• Missão do MCC: Reduzir a pobreza através do crescimento econômico em países bem governados e de baixa renda.

• Premissa Básica do MCC:  O investimento privado (por indivíduos ou empresas, nacionais ou estrangeiras) é o principal mecanismo 
para o crescimento económico sustentável a longo prazo.

• Assumpção Básica do MCC: Restrições ao investimento privado limitam o crescimento económico.

• Abordagem do MCC: Identifique e alivie as restrições vinculativas ao investimento privado para acelerar o crescimento econômico.

• Abordagem do grupo Finance Investment Trade (FIT) do MCC: Atrair investimento privado em projetos financiados pela MCC e em 
torno dela usando ferramentas financeiras combinadas (por exemplo, parcerias público-privadas, facilidades de alavancagem, 
aprimoramentos de crédito, reformas regulatórias e institucionais).
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Exemplo de investimento num projeto financiado 
pela MCC: Como essa estrada deve ser financiada: 
Compras públicas tradicionais ou parcerias público-
privadas (PPP)?

Exemplo de investimento em torno de projeto 
financiado pelo MCC: Como pode ferramentas 
financeiras mistas tais como instalações de 
alavancagem, reforços de crédito e ajuda melhoria 
regulamentar mobilizar o investimento privado em 
torno desta rodovia ??

Aliviar a restrição



Distinção Agência, Compacto e Conta

MCC – Millennium Challenge Corporation
• A Agência

MCC – Millennium Challenge Compact
• O Pacote de Projectos 

MCA – Millennium Challenge Account 
• A Conta que financia o Pacote de Projectos



MCC financia projectos para melhorar:

• Capital físico - infraestrutura em sectores que variam desde o transporte 
(por exemplo, estradas, aeroportos, portos), energia (por exemplo, 
geração, transmissão, distribuição) e abastecimento de água e 
saneamento

• Capital Humano - saúde pública, educação e desenvolvimento da força 
de trabalho (competências, habilidades)

• Acesso ao capital financeiro
• Capital institucional - melhoria dos quadros legais/regulatórios, 

fortalecimento da capacidade institucional do governo

Que projectos financia?



Desenvolvendo do Compacto do MCC



Reduzir a Pobreza Através do Crescimento Económico

Selecção Competitiva

Desenho Dirigido pelo País

Implementação Dirigida pelo País

Focus nos resultados

Modelo operacional



Focus nos Dados

Elegibilidade do 

País

Desenvolvimento

do Compacto

Implementação

do Compacto

• Elegibilidade com base no scorecard do MCC

• Suspensão ou rescisão com base no 

desempenho contínuo da política do país

• Projetos voltados para restrições económicas vinculativas

• Análise detalhada das “causas principais” dos problemas

• Avaliações de projetos com base nas taxas econômicas de retorno

• Análise detalhada do beneficiário

• Rastreamento trimestral dos principais indicadores de desempenho 

vinculados ao desembolso de fundos

• Desenvolvimento de planos de monitoramento e avaliação para 

identificar dados e objetivos em cada programa

• Uso de rigorosas avaliações de impacto

MCC aplica medições rigorosas de dados e resultados em todas as fases de um compacto



Visão geral do ciclo de vida do compacto

Desenvolvimento
do Compacto

~24 -36

MESES
Implementação 

Compacto

60 
MESES

Encerrame
rnto do 

Compacto

4 
MESES

• Análises preliminares

• Consultas públicas

• Identificação e avaliação do projeto

• MCC Board Aprovação de programa 

compacto

• Assinatura compacta

• Preparação para a entrada em vigor (QIR)

• Estabelecimento da entidade responsável 

(MCA)

• Conclusão dos estudos de projeto 

(conforme aplicável)

• Preparação de documentos de licitação

• Adjudicação de contratos

• Monitoramento e supervisão de 

contratos

• Contabilização do uso de fundos 

compactos

• Medição, avaliação e relatório sobre 

progresso compacto

• Conclusão de todos os projetos 

compactos

• Transferência de todos os 

ativos compactos para o 

governo

• Auditoria final e final de todos 

os registros contábeis

Entrada em vigor (EIF) Data de Encerramento do Compacto (CED)



Criterio de Investmento

Alto impacto económico
(10% ERR)

Alivia as principais 
constrangimentos ao 

crescimento

Impacto nos
pobres

Sustentabilidade
a longo prazo

Perfil de risco
gerenciável

Implementável no prazo 
de 5 anos

Projetos 
aceitáveis para a 

MCC

Identificar 
projetos 
conceptuais que 
atendam a 
todos os 
critérios de 
investimento da 
MCC pode ser 
um desafio 
substancial
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Q&A

Obrigada


