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GET.invest resumido 
Home page: https://www.get-invest.eu/ 

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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https://www.get-invest.eu/pt-pt/
https://www.get-invest.eu/pt-pt/
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Heatmap dos financiadores 

 

Banco de dados de financiamento 

https://www.get-invest.eu/funding-database/  
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GET.invest Informação e Rede de 
Financiadores 

Informação do mercado 
https://www.get-invest.eu/market-information/ 

https://www.get-invest.eu/pt-pt/funding-database/
https://www.get-invest.eu/pt-pt/funding-database/
https://www.get-invest.eu/pt-pt/market-information/
https://www.get-invest.eu/pt-pt/market-information/
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GET.invest Rede de Financiadores 
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 Processo de inscrição simples e de acesso 
“em condições de igualdade” 

 Mais de 25 conselheiros técnicos e 
financeiros que ajudam a atingir a 
bancabilidade  

 A assistência é gratuita e inclui a melhoria 
do plano de negócios, estruturação 
financeira, identificação de financiamento 
apropriado e assistência 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 

 

GET.invest 
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Área temática e geográfica 

Segmentos de Mercado suportados actualmente Geografia 

On-grid/IPP Mini-Grids 
Energia de   
Cozinhas 

Armazena- 
mento 

África Austral 

Comercial  
& Industrial 

Sistemas 
Solares 
Domésticos 

Eficiência 
Energética/ 
Térmica 

Equipamentos Caraíbas 

Outros OGS,  
Lanternas,  
Uso 
Produtivo (PuE) 

E-mobilidade 
(Verde)  
Hidrogénio 

Pacífico 
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Como funciona: o GET.invest Finance Catalyst liga projectos e empresas a 
financiadores. Tem como objectivo obter financiamento para projectos de energia 
sustentável de pequena e média escala. Nossa equipa oferece suporte nas áreas de 
estratégia de investimento, estruturação de casos de negócios e acesso a 
financiamento. P.f. note que não oferecemos qualquer ajuda financeira. 

Elegibilidade: 

O suporte do GET.invest Finance Catalyst está disponível para candidatos que 
atendam aos seguintes critérios:  

(1) Tamanho do Investimento e Capacidade de Geração: Apenas projectos e 
negócios com capacidade de geração acumulada entre 0,5-50 MW ou investimentos 
agregados na faixa de € 250.000 a € 70 milhões são elegíveis. 
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O GET.invest Finance Catalyst 



Elegibilidade (continuação): 

(2) Foco em energia renovável e eficiência energética: A maior parte do projecto 
deve ser um investimento em sistema de energia renovável ou eficiência energética, 
incluindo cozinha limpa, armazenamento e aparelhos. Sistemas híbridos com uma 
parcela razoável de capacidade de geração renovável também são elegíveis. 

(3) Modelos de negócios: Os modelos suportados podem incluir geração de 
electricidade, distribuição de electricidade (no caso de mini-redes e sistemas 
autónomos), energia mecânica e aquecimento ou refrigeração industrial / de 
processo, bem como produtos de cozinha limpa e aparelhos eficientes no sector fora 
da rede. Hidrogénio (verde), projectos de armazenamento de energia e projectos de 
e-mobilidade são elegíveis. Projectos de transmissão de electricidade ou 
biocombustíveis não são elegíveis. 
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Elegibilidade (continuação): 

(4) Geração de rendimento: As propostas devem ser conceptualizadas como 
geradoras de rendimento e atender a um limite mínimo de viabilidade económica e 
sustentabilidade.  

(5) Localização: Os projectos devem ser na África Subsaariana, no Caribe e/ou na 
região do Pacífico. 

(6) Foco no sector privado: Os candidatos elegíveis devem ser do sector privado 
(locais e internacionais), ONGs, universidades, empresas para-estatais, instituições 
governamentais ou de pesquisa. Em última análise, os projectos precisarão de ter 
uma participação significativa do sector privado (ou equivalente) para permitir o 
financiamento com dívida ou capital, possivelmente combinado com outros 
financiamentos, como doações ou contribuições do sector público. 
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Os pedidos de suporte devem ser submetidos através da página: 

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

 As janelas de candidaturas são a cada 3~4 semanas (a última foi a 15 de Novembro de 2022) 

 As propostas são avaliadas independentemente e confidencialmente por dois especialistas.  

 

Critérios: 
 Viabilidade comercial: este projecto oferece uma proposta comercial válida? 
 Viabilidade técnica: este projecto funciona tecnicamente? 
 Gestão: a equipa tem capacidade de gestão para alcançar os seus objectivos? 
 Viabilidade financeira: este projecto pode gerar retorno financeiro para os investidores? 
 Maturidade do projecto: onde está o projecto no continuum do desenvolvimento de um projecto? 
 Valor adicional: O GET.invest Finance Catalyst pode adicionar valor à realização deste projecto? 
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Como candidatar-se: 

http://www.get-invest.eu/finance-catalyst/access
http://www.get-invest.eu/finance-catalyst/access
http://www.get-invest.eu/finance-catalyst/access
http://www.get-invest.eu/finance-catalyst/access
http://www.get-invest.eu/finance-catalyst/access
http://www.get-invest.eu/finance-catalyst/access
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Exemplos de empresas e  
projectos apoiados pelo  
GET.invest Finance Catalyst 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 



         Read more          Tanzania, Uganda           

The company   A social business providing and financing solar 
equipment for productive use  

The challenge 
 

Small ticket size, early growth stage and difficult 
regulatory environment 

Our support Advisory on business plan, finance and fundraising 
strategy, financial structuring, introduction to 
financiers, successfully supported financing 
agreement with Acumen 

Expected results €3.5 million investment volume mobilised 

Expected impact Increased income security for rural farmers and 
fishers, local jobs, increased climate resilience 
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Simusolar: Bringing off-grid power to rural 
fishers and farmers 

“The GET.invest Finance Catalyst has been 

a tremendous partner to Simusolar.”  

Michael Kuntz – Co-founder and Co-CEO of Simusolar 
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Status as of 01/2021 

https://www.get-invest.eu/2021/01/21/simusolar-bringing-off-grid-power-to-rural-fishers-and-farmers/


“GET.invest's support was key to improve the 

company’s understanding of the context and 

requirements of calls for proposals.” 

Caroline Frontigny – CBDO of upOwa 

         Read more          Cameroon 

The company  PAYG solar kits for last mile communities 

The challenge Rapid expansion in a difficult regulatory environment 

Our support Financial modelling, advisory on business case 
presentation, increased investor confidence in the 
project and accompanied financing agreement with 
ElectriFI, currently preparing new equity raise 

Expected results €14.3 million investment volume mobilised 

Expected impact Increased income security and local jobs, improved 
access to education and information, environmental 
benefits, and healthcare 
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upOwa: Reaching last-mile 
communities with tailored solar solutions  
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Status as of 01/2021 

https://www.get-invest.eu/2021/01/21/upowa-reaching-last-mile-communities-with-tailored-solar-solutions/


“GET.invest has provided us with the technical 
and financial support to position ACE well for 

securing future investment (…)” 
Baptiste Roussel – Global Financial Controller, ACE 

         Read more          Lesotho, Uganda 

The company  A developer and distributor of solar-biomass hybrid 
energy systems 

The challenge Further developing the solar electricity component of 
the business model and attracting financiers 

Our support Detailed review of business model and business 
planning documentation, restructuring of financial 
model, successful support in convertible debt raise 
and applications to grant financiers,... 

The results €1.5m of debt and grant funding mobilised, support 
in equity raise ongoing 

Expected impact Increased household incomes and digital inclusion, 
reduced emissions and deforestation 

ACE: Enabling clean energy access with 
smart cooking and solar electricity 
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Status as of 05/2021 

https://www.get-invest.eu/2021/05/06/ace-enabling-clean-energy-access-with-smart-cooking-and-solar-electricity/


“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 habitações fora 
da rede eléctrica na África Austral 
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https://www.get-invest.eu/2021/01/21/solarworks-powering-up-southern-africas-off-grid-homes/
https://www.get-invest.eu/2021/01/21/solarworks-powering-up-southern-africas-off-grid-homes/


CleanPower:  
Projecto solar de 82 MW na Guiné 

         Saiba mais          Guiné 

O projecto Projeto IPP que consiste numa mini-rede e uma 
central solar conectada à rede para as cidades 
Kamsar e Boké 

The desafio Traduzir o modelo de negócios em ‘termos 
financeiros', desbloqueando as negociações do 
contrato de concessão 

O nosso apoio Modelo financeiro, suporte a negociações de 
concessão, apresentação a financiadores e 
consultoria de transações até acordo com a Frontier 
Energy 

Os resultados Investimento de 66 milhões de euros mobilizado 

Impacto previsto Acesso estável e acessível a energia para PMEs e às 
populações de Kamsar et Boké 

“Ser um projeto apoiado pelo GET.invest 
construiu reputação com potenciais 

financiadores.” 

Marcus Miller – CEO da CleanPower Generation 
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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% 

18/11/2022 

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 

Simusolar 
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https://www.get-invest.eu/story/gigawatt-global-burundis-first-non-diesel-ipp/
https://www.get-invest.eu/story/gigawatt-global-burundis-first-non-diesel-ipp/


Obrigado pela sua atenção! 

JÚLIO CASTRO 

Consultor Sénior no GET.invest Finance Catalyst 

E-mail: julio@finance-catalyst.eu 

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