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Crédito (CARI/FIEM)

Seguros (FRRI)
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2. FIEM | Características básicas

 Instrumento financeiro de apoio à empresa espanhola

para promover:

 Exportações

 Investimentos diretos no exterior

 Origem no FAD (FIEM desde janeiro de 2011), melhorado

e ampliado

 Sujeito à normativa internacional (Consenso OCDE)

 Financia operações a médio e longo prazo

 Aprovação: Comitê FIEM. Conselho de Ministros

 Agente Financeiro: ICO



 ADJUDICATÁRIOS: Empresas espanholas (interpretação 

ampla)

 BENEFICIÁRIOS: Entidades públicas ou privadas não 

residentes

 GARANTIAS: Soberana, subsoberana, privada, project

finance...

 SETORES EXCLUÍDOS: Saúde, educação básica e 

material de defesa, paramilitar e policial

 PAÍSES ELEGÍVEIS: consultar caso a caso

 MOEDA: Qualquer uma admitida na cotação pelo BCE, 

mas, principalmente, euro e dólar.

2. FIEM | Características básicas



 América: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México,

Perú.

 Asia: China, Filipinas, India, Indonesia, Kazajistán, Uzbekistán,

Vietnam Japón y Corea del Sur.

 Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

 Oriente Medio: Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes e Israel.

 África: Sudáfrica

 Mediterráneos: Marruecos, Turquía y Egipto.

 Europa: Georgia

 Países HIPC: Costa de Marfil, Senegal, Ruanda, Uganda, y Tanzania.

 TOTAL: 32 PAÍSES PRIORITARIOS (listado meramente indicativo)

2. FIEM | Países Prioritários segundo
Linhas Orientativas 2019



Financiamento comercial 

 Taxa de juros: CIRR + prêmio equivalente CESCE

 Limites para financiamento definidos pelo Consenso OCDE

 Prazos máximos 8,5 anos para países avançados; 10 restante. Prazos superiores para determinados 
setores

 Taxa de juros comercial CIRR fixada mensalmente pela OCDE

 Taxas CIRR válidas 

 https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cirrs.pdf

2. FIEM | Condições financeiras

https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cirrs.pdf


Financiamento concessional 

 Restrito a países de desenvolvimento médio e baixo de acordo com a 
classificação do Banco Mundial.

 Grau de concessionalidade mínimo: 35%. 

 Países Menos Adiantados (PMAs): 50% mínimo. Recomendação CAD OCDE de 
desligar financiamento, não obrigatória.

 Países HIPC: financiamento possível, embora excepcional.

2. FIEM | Condições financeiras



Projetos de investimento

 Dívida sênior. Não participa de Fundos Próprios

 Análise (due dilligence) independente do projeto

 Garantias da operação:

 País

 Devedor público ou privado

 Projeto

2. FIEM | Condições financeiras



Três linhas de crédito estão operativas para cobrir necessidades específicas de financiamento

 Linha de financiamento comercial para pequenos projetos de exportação e investimento
 Dotação: 50 milhões de euros.

 Projetos de até 3 milhões de euros.

 Moedas: euros ou dólares.

 Aprovação pelo Comitê FIEM.

 Condições particulares: máximo 8 anos de amortização, nível mínimo de qualificação CC3 pelo CESCE ou C+ COFIDES, 
excluídos países HIPCs.

 Linha FIEM-Facilidades Europeias (blending):
 Dotação: 50 milhões de euros.

 Importe máximo financiável (regra geral): 30 milhões de euros.

 Cofinanciamento com a UE.

 Linha crédito multipaís.

 Financiamento desligado.

 Beneficiário público ou privado.

 Linha Evatic:
 Dotação: 20 milhões de euros.

 Financiamento de caráter reembolsável para assistências técnicas, engenharia ou consultoria.

 Moedas: euros ou dólares.

 2 Partes (comercial ou concessional) segundo o importe da operação.

 Aprovação pelo Comitê FIEM.

 Excluídos países HIPCs.

2. FIEM | Linhas de Crédito



Balanço 2011 – 2018

 Importe total de créditos FIEM aprovados no período: € 1,565 milhão

 Valor dos contratos vinculados a esse financiamento: € 3.229 milhões
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3. PROJETOS: Usina Petroquímica de Sadara na Arábia Saudita

‐ Exportador: Técnicas Reunidas

- Participação na construção de 3 usinas petroquímicas en JIC (Jubail Industrial City), o maior centro
industrial no Oriente Médio e na Índia

- Crédito FIEM: 300 milhões de USD, com garantia Project Finance

- Efeitos positivos para a economia espanhola:

 Efeito de arrasto: beneficiadas mais de uma dúzia de Pequenas e Médias Empresas espanholas
fornecedoras de TR

 Emprego : 4,5 milhões de horas de engenharia na Espanha, 2.700 postos de trabalho



3. PROJETOS: Simuladores de condução para autoescolas no Brasil

 Crédito FIEM em condições comerciais: 32 milhões de €. B. Santander: 14,4 milhões de €

 Garantias Project Finance e adicionais 

 Corporativa de Everis Spain S.L.U. por 50% do valor do crédito 

 Penhora dos direitos de cobrança do Pró-simulador 

 Garantias sobre os ativos (simuladores) e para mitigar o risco da taxa de câmbio

 Elemento chave na Análise de demanda: obrigatoriedade do uso do simulador em todo o Brasil alinhado 
com o  Plano Estratégico para a redução da sinistralidade.



3. PROJETOS:  Cercikaya na Turquia

 Exportador: Acciona Windpower

 Fornecimento completo de turbinas para um parque eólico de 57 MW na região de Cercikaya
na Turquia

 Crédito FIEM: 19 milhões de €

 Marco para a empresa: primeiro projeto no país após vários anos tentando entrar em um
mercado sujeito a forte concorrência

 Importante efeito de arrasto para outras empresas espanholas

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.energiverde.com/empresas/acciona-desembarca-en-turquia&ei=tZ0nVcHOLsPTUdn_gKAD&bvm=bv.90491159,d.d24&psig=AFQjCNHl5xSqSvQ5zvARAP6uq1kMyRny4w&ust=1428745995392637


3. PROJETOS:  Investimento em Portugal

- Grupo DE PRADO: Pequena/média empresa familiar de sexta geração referência mundial na
embalagem de azeite ecológico e de qualidade

- Primeiro investimento produtivo fora da Espanha para a empresa

- Ampliação do lagar e a construção de uma usina de embalagem de azeite nas instalações
localizadas em Beja (Portugal)

- Importe do crédito FIEM: 1.788.000 €, Cofinanciador: Fundos Próprios Grupo de Prado
(1.192.000 €)

- Todos os equipamentos e serviços proveem de empresas espanholas

http://www.deprado.eu/default.php?lang=EN_en


3. PROJETOS: Construção e equipamento de três laboratórios de
controle de qualidade de produtos pesqueiros no Quênia

 Engenharia, obra civil e equipamento dos edifícios e formação de pessoal envolvido na cadeia de
produção e manipulação da pesca e laboratório

 Contrato entre MAKIBER e Ministério da Pesca Queniana. Garantia Soberana

 Financiamento concessional: 5,7 milhões de € (60% corresponde a bens e serviços espanhóis)

 Impacto positivo para a economia queniana

 É o primeiro projeto do setor financiado no país



3. PROJETOS: Construção e exploração de um parque eólico 
no Uruguai

 Projeto: Construção e operação de um Parque eólico (50 MW)

 Investimento total: 98,5 milhões de USD

 Beneficiário: R del Sur SA, SPV formada por ATYC S.L. (80%) e investidores 
uruguaios (20%)

 Promotor: Alarde Sociedad de Energía S.A. e ATYC S.L.

 Sistema de adjudicação: Licitação restrita após licitação pública internacional



3. PROJETOS: Construção e operação em regime de concessão 
de um  gasoduto no MÉXICO

 Beneficiário: Gasoduto de Morelos SAPI de Capital Variável (SPV 
formada por Elecnor, S.A.,Elecnor México, S.A. de C.V. e Enagás)

 Crédito FIEM por 50 milhões de $

 Promotor: Elecnor, S.A.

 Sistema de adjudicação: Licitação pública internacional

 Contratos: Transporte de gás: com Comissão Federal de 
Eletricidade (CFE), Interconexão: com PEMEX e proprietários 
centrais elétricas, Construção: Elecnor México, O&M: Elecnor e 
Enagás



3. PROJETOS:  Usina de injeção de plásticos para a fabricação de 
cabides e componentes de automóvel na ÍNDIA

 Promotor: Plásticos Erum S.L. Pequena/média empresa de Alicante líder na fabricação de 
cabides

 Clientes: fornecedor mundial de INDITEX, H&M, El Corte Inglés, Decathlon, Carrefour, Hugo 
Boss, etc.

 Projeto: Unidade produtiva no sul da Índia para abastecer seus clientes da região

 Importe de investimento: 1.282.125 €

 Importe do financiamento FIEM para maquinário espanhol: 1.025.700 € (80%)
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Contato

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Paseo de la Castellana, 162

28046, Madri, Espanha

www.comercio.gob.es

Países Mediterrâneos, África e Oriente Médio:

sgmedafom.sscc@mincotur.es

Países da América Latina e América do Norte

sgiberan.sscc@mincotur.es

Países (não UE), Ásia e Oceania:

sgeao.sscc@mincotur.es

Países da União Europeia:

sgpolcoue.sscc@mincotur.es

Subdireção Geral de Fomento Financeiro da 
Internacionalização

fiem@mincotur.es

Mais informação disponível em 
www.comercio.es/fiem
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AGRADEÇO A SUA ATENÇÃO


