Desembolso de recursos na
Cooperação Financeira
O avanço do projeto determina o desembolso
de recursos para projetos no âmbito da
Cooperação Financeira.
Isso se aplica a empréstimos e contribuições
financeiras não reembolsáveis.

Princípios
O KfW desembolsa empréstimos e contribuições financeiras não reembolsáveis ("recursos")
sob solicitação do mutuário, do beneficiário ou da entidade executora do projeto ("solicitantes
autorizados"). O progresso comprovado do projeto é crucial para o desembolso. Nos "acordos
em separado" aos contratos de empréstimos e de contribuição financeira, os fornecimentos e
serviços a serem financiados, assim como os respectivos procedimentos de desembolso, são
determinados de forma vinculativa.
Os solicitantes autorizados podem solicitar os recursos do KfW dentro do âmbito dos
procedimentos aplicáveis de desembolso, contanto que todas condições contratuais para o
desembolso tenham sido cumpridas. Todas as solicitações para um contrato de empréstimo
ou contribuição financeira são assinadas por representantes dos solicitantes autorizados. Tais
representantes foram designados perante o KfW como representantes autorizados dos
beneficiários, sendo que o KfW possui amostras de assinaturas dos mesmos.
No caso de desembolso em uma moeda diferente da moeda do contrato de
empréstimo/contribuição financeira ("moeda estrangeira"), o KfW cobra do mutuário do
empréstimo ou do beneficiário uma quantia na moeda do contrato, que corresponda aos
custos de compra da moeda estrangeira, incluindo as despesas acessórias. O KfW monitora o
uso dos recursos de acordo com o contrato.
As modalidades de desembolso do KfW estão em conformidade com a Declaração de Paris
sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento (2005), o que exige um maior alinhamento das
partes doadoras junto aos procedimentos dos países parceiros. Isto inclui, em particular, o
objetivo de registrar todos os fluxos de caixa provenientes das partes doadoras no Orçamento
de Estado dos respectivos países parceiros. Como parte da CF, este princípio é observado de
tal forma, que os países parceiros recebem todas as informações necessárias para a
adequação dos recursos em seus orçamentos. Isso é assegurado, entre outros, através das
notificações de desembolso, que o KfW envia regularmente aos respectivos mutuários,
beneficiários ou entidades executoras do projeto. É da responsabilidade dos parceiros
divulgar essas informações aos ministérios responsáveis por elaboração e planejamento
orçamentário.

Modalidades de desembolso
Para a execução dos pagamentos, podem ser utilizados os procedimentos abaixo. Em alguns
casos específicos, podem ser efetuados acordos diferentes para considerar formas especiais
de financiamento, tais como financiamentos conjuntos.

1. Modalidades de desembolso direto
A solicitação do solicitante autorizado, o KfW paga diretamente às empresas ("contratadas"),
cujos bens e serviços estão previstos para serem financiados pelo KfW.
2. Modalidade de reembolso
Primeiramente, o solicitante autorizado efetua por conta própria todos os pagamentos
vencíveis e solicita do KfW, posteriormente, as quantias a serem financiadas pelo KfW. Em
geral, é determinado um montante mínimo a ser solicitado para reembolso. Em determinados
casos, poderá ser necessário um auditor independente realizar uma auditoria especial para
verificar o uso contratualmente estipulado dos recursos.
3. Modalidade de fundo de disposição
Ao solicitante autorizado pode ser concedido um fundo de disposição razoável, caso ele não
consiga pré-financiar os bens e serviços, caso haja um grande número de pagamentos e/ou
trabalhos de gestão ou no caso de outros procedimentos que possam atrasar o progresso do
projeto. Os recursos financeiros necessários para cobrir as necessidades do projeto por três a
quatro meses, são pagos em uma conta bancária, separada e sujeita a juros (Conta Especial)
designada pelo solicitante autorizado. Devido a possíveis riscos de desvalorização, as contas
do fundo de disposição geralmente devem ser abertas em euros. O requisito para este
procedimento é que a entidade executora do projeto possua um sistema adequado de gestão
e de controle financeiro. Para verificar o uso contratualmente estipulado dos recursos, é
necessário realizar regularmente uma auditoria especial por parte de um auditor
independente.
Se você tem perguntas sobre o desembolso de recursos na cooperação financeira, por favor
envie um email a: info@kfw-entwicklungsbank.de
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