Financiamento de operações de
importação nos países em
desenvolvimento
Os países em desenvolvimento que necessitam de bens e serviços estrangeiros
podem utilizar um mecanismo de subvenção especial holandês.

Financiamento de operações de importação
Os países em desenvolvimento que necessitam de adquirir bens e serviços estrangeiros para investir,
por exemplo, em instalações portuárias, estradas, transportes públicos, cuidados de saúde,
equipamentos para água potável, etc., podem utilizar um mecanismo de subvenção especial holandês.
O mecanismo de subvenção, conhecido pelo seu acrónimo holandês, ORET, permite conceder
subvenções aos governos de países em desenvolvimento, que as podem utilizar para pagar
fornecedores estrangeiros, para financiar os juros de empréstimos em moeda estrangeira, ou como
contribuição para um acordo de leasing financeiro.
Características
O ORET é composto por três mecanismos diferentes: um mecanismo condicionado, um mecanismo
não condicionado e um mecanismo especial para o sector da água potável e saneamento.
• O mecanismo de subvenção condicionado destina-se a um grupo seleccionado de países em
desenvolvimento. As operações de importação nestes países podem beneficiar de uma subvenção de
35%. A subvenção em si tem de ser pedida pelas empresas holandesas que fornecem os bens de
capital e serviços.
• O mecanismo de subvenção não condicionado é semelhante ao mecanismo condicionado, mas
apresenta três diferenças importantes: apenas se aplica aos denominados países menos avançados
(PMA), disponibiliza subvenções de 50%, e as subvenções podem ser pedidas por empresas
holandesas e não holandesas.
• O mecanismo relativo à água pode ser utilizado para investimentos no sector de água potável e
saneamento, tanto nos países menos avançados como naqueles que podem beneficiar do mecanismo
de subvenção condicionado. Estes investimentos no sector da água podem beneficiar de subvenções
de 50%.
Além disso, este mecanismo pode subvencionar até 75% dos custos de financiamento do investimento.
Do mesmo modo, os custos relacionados com assistência técnica destinada a contribuir para a
consolidação da organização do investidor (desenvolvimento institucional) podem ser financiados com
uma subvenção de 75%.
O mecanismo de subvenção ORET é financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês
(cooperação para o desenvolvimento). A política e as directrizes do mecanismo de subvenção ORET
são norteadas pelo objectivo do Ministério: o crescimento económico como condição necessária do
desenvolvimento sustentável e de uma redução efectiva da pobreza.
The ORET-programme (Development-Related Export Transactions Programme) is a programme of the Dutch Ministry of Foreign Affrairs and supports
the export to developing countries. ORET is being disbursed by a consortium under the guidance of PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. in
cooperation with Ecorys Nederland B.V.

Condições
Para podermos avaliar devidamente um pedido de subvenção, necessitamos de certas informações.
As mais importantes são as seguintes:
• Um estudo de viabilidade do projecto de investimento;
• Uma declaração de prioridade das autoridades nacionais, indicando a importância do investimento;
• Um protocolo de acordo assinado pela empresa fornecedora e pelo investidor. Em caso de concurso,
este protocolo pode ser substituído pelos documentos da proposta,
• Um pedido apresentado pela empresa fornecedora.
A Oret.nl analisa o investimento em termos da sua viabilidade financeira, técnica e organizacional,
procurando ainda determinar se o seu impacto na economia local é sustentável. Neste contexto, o
fornecedor e o investidor devem ambos estar em posição de demonstrar que possuem capacidade
suficiente nestas áreas para executar e manter eficazmente o investimento. Além disso, como parte da
sua avaliação, a Oret.nl tem também em consideração elementos como, por exemplo, a gestão
empresarial e a política ambiental e social. Por último, não é permitido que o pedido de subvenção diga
respeito a um investimento que seja “comercialmente viável”. Na prática, isto significa que o período de
recuperação do investimento em infra-estruturas tem de ser superior a 10 anos.
Países beneficiários
As subvenções aplicam-se a um conjunto de países seleccionados. No site da Oret.nl, www .oret.nl,
encontrará uma panorâmica completa dos países que podem beneficiar dos vários mecanismos ORET.
Contacto
Gostaria de obter mais informações sobre este mecanismo de subvenção? Contacte a Oret.nl o mais
brevemente possível para discutir os seus planos. Poderá encontrar mais informações sobre o
mecanismo de subvenção na brochura do programa ORET, que está disponível no site da Oret.nl.
As informações sobre produtos contidas na presente brochura não podem dar a origem a direitos
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