LINHA DE CRÉDITO - Rússia
EUR 200 MILHÕES AO VNESHECONOMBANK:
Ficha Técnica Resumida
Item

Linha Vnesheconombank EUR 200 milhões

Modalidade

Financiamento Banco a Banco. A CGD financia o Vnesheconombank (“VEB”) e este
financia o Importador russo.

Montante financiável
por operação

Até 85% do valor de cada contrato comercial, a formalizar entre o Exportador
português e o Importador russo. Os bens e serviços a exportar para a Rússia terão que
ser de origem portuguesa, mas é admissível a incorporação de até 40% de
componente estrangeira.

Operações elegíveis

A Linha destina-se exclusivamente a apoiar a exportação de bens de capital,
equipamentos industriais ou de transporte, máquinas, construção de infra-estruturas e
obras públicas bem como serviços e projectos de engenharia associados (ou seja, não
se destina ao financiamento de bens de consumo corrente como bens alimentares,
calçado ou têxteis – para estes produtos, a CGD dispõe de outras linhas de trade
finance com prazos até 1 ano, mais ajustadas a operações de exportação de bens de
consumo).

Montante mínimo de
financiamento
por
operação

EUR 100.000 (ou equivalente noutra divisa)

Prazo

Prazo mínimo por financiamento: 2 anos. Prazo máximo: 10 anos.

Seguro COSEC

O prémio de seguro cobrado pela COSEC em cada operação ficará a cargo do
Mutuário desta Linha, ou seja, o VEB, que poderá repercutir este custo no Importador
(seu cliente).

Iniciativa
de
utilização da Linha

Por parte do VEB, se o cliente Importador pretender adquirir bens e/ou serviços de
origem portuguesa com as características acima indicadas.
Sem prejuízo do exposto no parágrafo anterior (pois a iniciativa do financiamento terá
sempre que partir do VEB, na qualidade de Mutuário), os exportadores portugueses
que
(1) estejam a desenvolver projectos que se configurem como operações elegíveis ao
abrigo desta Linha; e
(2) já tenham identificado os potenciais clientes Importadores russos,
poderão contactar a CGD que, sem compromisso, transmitirá as características do
projecto em causa ao VEB, de modo a que este possa estudar a operação com vista a
um eventual enquadramento nesta Linha.

Condições
financeiras finais

As condições financeiras finais serão praticadas pela CGD ao VEB (Mutuário da
Linha).
- A iniciativa do financiamento terá que partir do VEB, que, previamente, analisará o
risco do Importador local;
- O VEB contacta posteriormente a CGD, a pedir informação sobre condições;
- A CGD, mediante o contacto do VEB, solicita parecer à COSEC sobre condições para
a cobertura do risco de crédito;
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- CGD comunica ao VEB as condições mediante se aceita enquadrar a operação na
linha de crédito.
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