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Fundo Brasil-China: US$ 20 bilhões para financiamento de projetos
O Fundo de Cooperação Brasil-China para a Expansão da Capacidade Produtiva (FUNDO), lançado no último dia
30 de maio, já está aberto para submissão de projetos.
Com o objetivo de estabelecer um mecanismo para financiar projetos de comum interesse entre os dois países,
o FUNDO dispõe de US$ 20 bilhões para projetos exclusivamente desenvolvidos no Brasil e em setores
considerados prioritários para investimentos futuros, tais como:
a) logística e infraestrutura;
b) energia e recursos minerais;
c) tecnologia avançada;
d) agricultura;
e) agroindústria;
f) armazenagem agrícola;
g) manufatura;
h) serviços digitais; e
i) outros que venham a ser de comum interesse das partes.

Os projetos devem ser submetidos por meio de Carta-Consulta, as quais serão apreciadas pelo Grupo Técnico,
que submeterá a proposta de classificação ao Comitê Diretivo - composto por três vice-ministros brasileiros
(Planejamento, Casa Civil e Relações Exteriores) e três altos funcionários chineses, de nível hierárquico
correspondente – para decisão final. O FUNDO elaborou um Manual Operacional para orientar os proponentes
sobre as etapas necessárias e o preenchimento e envio da Carta Consulta.

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC
NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS
Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo
e-mail nac@fiergs.org.br

Os projetos classificados pelo Comitê Diretivo receberão um Certificado a ser apresentado aos Potenciais
Financiadores - quaisquer instituições chinesas e brasileiras interessadas em aportar recursos para os projetos
que receberem o Certificado - de modo que, se os proponentes - que pode ser uma empresa, consórcio, grupo,
instituição financeira ou outros – assim desejarem, podem solicitar o financiamento ou investimento dos
Potenciais Financiadores.

Não haverá indicação de Potenciais Financiadores pelo FUNDO, sendo esta uma escolha da parte interessada.
As instituições financeiras públicas, como a Caixa e o BNDES, podem ser consideradas financiadoras potenciais.

Os termos de financiamento ou investimento serão negociados entre os Potenciais Financeiros e o proponente,
de acordo com as características de cada projeto e as políticas operacionais dos Potenciais Financiadores.

Como acessar e preencher a Carta Consulta

Para o preenchimento da Carta-Consulta, o primeiro passo é o pré-cadastramento na aba "Registrar Projeto",
fornecendo os dados básicos do projeto como: nome, identificação do proponente, bem como os
contatos/responsáveis pelo preenchimento. Após o envio do pedido, as informações serão verificadas e, se
estiverem em conformidade, a senha de acesso será enviada, por e-mail, ao responsável pela solicitação de
acesso.

Após receber a senha de acesso ao sistema, o usuário poderá, na aba "Preencher Carta- Consulta", iniciar o
preenchimento da Carta-Consulta. O envio da Carta-Consulta requer a utilização de certificação digital (Token)
ICP-Brasil A3. O responsável pelo envio deverá ser um representante do proponente, legalmente autorizado. O
CPF do responsável deve ser informado. Não-residentes que não possuam um CPF ou que não tenham um
certificado digital, por favor, devem contatar a Secretaria Executiva (fcb@planejamento.gov.br) para orientações
sobre como proceder.

Todos os campos devem ser preenchidos em português e inglês.

