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GLOSSÁRIO 
 
AAU (Assigned Amount Units) (direitos/licenças de emissão) (ver Comércio de Emissões) 
Unidades alocadas pelo Protocolo de Quioto (PQ) aos países listados no seu Anexo B. 
 
Autoridade Nacional Designada para o MDL (Designated National Authority - DNA) 
A Autoridade Nacional é o ponto central designado por um país para lidar com assuntos do MDL. Frequentemente é uma 
unidade num Ministério ou numa Administração Central e será responsável pela implementação do MDL e supervisão da 
aprovação de projectos.  
 
Acordos de Marrakech 
Os Acordos de Marrakech definiram as regras finais para os projectos MDL com excepção das regras para projectos de 
florestação. No entanto, foi definido que projectos de florestação podem ser de dois tipos: florestação e reflorestação e 
estabeleceu um limite à emissão de créditos de reduções de emissões (ver "Sumidouros"). Os acordos foram nomeados 
segundo o local onde se realizou a 7ª Conferência das Partes à Convenção-Quadro, em 2001 - Marrakech, Marrocos. 
 
Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) (Certified Emission Reductions - CERs) 
O nome dado a um crédito de carbono obtido por um projecto MDL. Créditos de projectos de Implementação Conjunta são 
denominados Unidades de Redução de Emissões (UREs). RCEs correspondem a uma tonelada de dióxido de carbono 
equivalente (tCO2e). 
 
Comércio de Emissões (Emissions Trading) 
O Comércio de Emissões (CdE) é um instrumento económico, previsto pelo Protocolo de Quioto para os países que integram o 
seu Anexo B (Artº 17º), que se baseia na transacção internacional de direitos/licenças de emissão (ou, em inglês, "assigned 
amount units"). Através do CdE, cada país do Anexo B poderá converter a sua quota de emissões em licenças/direitos de 
emissão transaccionáveis, que podem negociar entre si. Ao criar-se um mercado de direitos/licenças de emissão, incentiva-se 
a obtenção de uma solução eficiente, podendo, cada país, vir a alcançar ganhos através da transacção. Serão compradores de 
direitos/licenças os países que tiverem um custo marginal de redução e controlo das emissões de GEE superior ao preço de 
mercado dos direitos/licenças e vendedores os que tiverem um custo marginal de controlo inferior a esse preço. O mercado 
oficial de transacções entrará em funcionamento no primeiro período de cumprimento, 2008-2012. Não obstante, tudo indica 
que, desde já, se comecem a estabelecer mercados secundários de trocas em regime de futuros, como forma de cobertura de 
risco. 
 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE)  
Primeiro instrumento de mercado especificamente desenhado pela Comunidade Europeia no âmbito das alterações climáticas 
(independente do Protocolo de Quioto, mas com o mesmo propósito). O Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) foi 
aprovado pela Directiva 2003/87/CE e prevê o comércio de licenças de emissão dentro da Comunidade Europeia para 
operadores de determinadas instalações que desenvolvam actividades abrangidas pela Directiva. O primeiro período de 
cumprimento do CELE abrange 2005-2007, definindo-se períodos posteriores de 5 anos (o segundo período do CELE – 2008-
2012 coincide com o primeiro período de cumprimento do Protocolo de Quioto). 
 
Comité Executivo (Executive Board) 
O Comité Executivo supervisiona o MDL e toma as decisões finais sobre o registo de projectos e emissão de créditos. O 
Comité é também responsável pela aprovação das linhas de base, metodologias de monitorização, entidades operacionais 
novas. 
O Comité Executivo foi eleito em 2001 na Conferência das Partes em Marrakech e é constituído por 10 membros, Partes do 
Protocolo. O Comité tem de reunir não menos de três vezes por ano. Os membros são eleitos para um período de dois a três 
anos. As reuniões são através de vídeo-conferência por internet e abertas a observadores.  
 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) (United Nations Convention 
on Climate Change - UNFCCC) 
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas foi assinada na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, 
em 1992. A Convenção-Quadro inclui compromissos, sem vínculo jurídico, para os países industrializados de reduzir, até o ano 
2000, as suas emissões de gases de efeito de estufa aos mesmos níveis de 1990. 
Quando se tornou evidente que as metas não seriam atingidas, as Partes na Convenção decidiram, durante a primeira 
Conferência das Partes em 1995, negociar um protocolo a aplicar pelos países industrializados e que contém compromissos 
com vínculo jurídico para redução de emissões aglomeradas por pelo menos 5% dos níveis de emissão de 1990, durante o 
período 2008-2012 (primeiro período do compromisso). 
 
 
 
Entidade Operacional Designada (Designated Operational Entity) 
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As Entidades Operacionais Designadas são acreditadas pelo Comité Executivo e têm duas funções: validar projectos MDL e 
verificarem as reduções de emissões dos projectos. Uma Entidade Operacional apenas poderá efectuar as duas funções para 
um projecto de pequena escala.  
 
ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) (Contratos de aquisição de créditos de emissão) 
Contrato para aquisição de créditos de emissão resultantes do desenvolvimento de projectos de MDL e de IC, a serem 
gerados numa data futura. 
 
EUA (European Union Allowance) (Licença de Emissão no âmbito do CELE)  
Unidade transaccionável definida no âmbito do CELE. Uma EUA corresponde a uma tonelada métrica equivalente de dióxido 
de carbono. 
 
Fundo para Adaptação 
Dois por cento das Reduções Certificadas de Emissões (CERs) de cada projecto são depositadas num fundo especial 
operacionalizado pelo Comité Executivo. Os rendimentos da sua venda são aplicados no financiamento de projectos de 
adaptação às alterações climáticas em países em desenvolvimento. Projectos nos países menos desenvolvidos estão isentos 
do pagamento desta taxa. 
 
GEE (Gases com Efeito de Estufa) (GHG - Greenhouse Gas) 
Os GEE, que representam menos de 1% dos gases presentes na atmosfera (que é composta principalmente de azoto e de 
oxigénio), controlam os fluxos de energia na atmosfera através da absorção da radiação infravermelha. As actividades 
humanas afectam esta situação através do aumento das emissões de GEE e de interferências na remoção natural de GEE 
(e.g. desflorestação). Os GEE mais importantes são o CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O (óxido nitroso), HFCs 
(hidrofluorcarbonetos), PFCs (perfluorcarbonetos), SF6 (hexafluoreto de enxofre) e ozono (troposférico). A queima de 
combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo (responsáveis por cerca de 75% das emissões antropogénicas de CO2 para 
a atmosfera), fogos florestais, alterações no uso do solo, transportes e deposição em aterro são algumas das fontes 
antropogénicas de GEE. 
 
Implementação Conjunta (IC) (Joint Implementation - JI) 
Implementação Conjunta (IC) é um dos três instrumentos de cooperação, ou "mecanismos flexíveis" do Protocolo de Quioto. 
E tal como o MDL a IC funciona como base em projectos. Países desenvolvidos ou economias em transição (incluídos no 
Anexo I da UNFCCC) recebem créditos por investirem em projectos que reduzam emissões em outros países. No caso de 
projectos IC, ambos os países têm de ter compromissos de redução ao abrigo do Protocolo de Quioto, ou seja, ambos 
incluídos no Anexo I da UNFCCC. No caso do MDL, os projectos acontecem em países sem compromissos de redução de 
emissões. Projectos IC envolverão maioritariamente países da Europa de Leste e da ex-União Soviética, e serão financiados 
pela União Europeia, Canada e Japão. 
 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL (Clean Development Mechanism - CDM) 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um dos três instrumentos de cooperação, ou "mecanismos flexíveis" do 
Protocolo de Quioto. O MDL funciona como base em projectos. Países desenvolvidos ou economias em transição (países do 
Anexo I da UNFCCC) recebem créditos por investirem em projectos que reduzam emissões em outros países. No caso do 
MDL, os projectos acontecem em países sem compromissos de redução de emissões (países não Anexo I da UNFCCC). 
 
Metas de Emissão (Targets) 
Ao abrigo do Protocolo de Quioto os países industrializados acordaram em reduzir as suas emissões até um determinado valor 
ou meta de emissão. As metas de emissão são expressas como percentagens, comparativas aos níveis de emissão de 1990, e 
terão de ser atingidas no período de 2008-2012. Por exemplo, o Japão tem uma meta de 6% para o primeiro período de 
compromisso o que quer dizer que no período entre 2008-2012 as suas emissões terão de ser 6% abaixo das emissões de 
1990. 

 
Mezzanine financing  
Um tipo específico de financiamento que, como o nome indica, se situa entre o financiamento por empréstimos tradicional (do 
tipo dívida privilegiada) e o capital próprio. Geralmente, o instrumento utilizado no Mezzanine Financing envolve algum tipo de 
dívida subordinada, e mecanismos de conversão em acções (opções de compra ou direitos de subscrição). 
 
Monitorização e Verificação 
A redução de emissões atingidas por um projecto MDL tem de ser monitorizada por um operador de projecto e ser 
consistente com o plano de monitorização delineado no Documento de Concepção do Projecto (Project Design Document - 
PDD). Estes dados são verificados por uma Entidade Operacional Designada que certifica que as reduções aconteceram e 
recomenda ao Comité Executivo a emissão de créditos. 
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Países do Anexo I 
Países do Anexo I são os 36 países industrializados e com economias em transição listados no Anexo I da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Estes países têm compromissos específicos para reduzir a emissão de 
gases com efeito de estufa. São excepções a Turquia e a Bielorússia que, embora pertencendo ao Anexo I, não têm 
compromissos ao abrigo do Protocolo de Quioto. 
 
PIAC - Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas 
O PIAC (ou, em inglês, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) foi estabelecido, em 1988, pela Organização 
Meteorológica Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, com o objectivo de recolher e sistematizar a 
informação publicada, à escala mundial, sobre o tema das alterações climáticas. O PIAC reúne cerca de 3000 cientistas de 
todo o mundo e também desenvolve metodologias e trabalhos específicos, entre os quais as metodologias a serem adoptadas 
pelos países na elaboração dos seus inventários de GEE. Este Painel foi responsável pela produção duma série de relatórios 
que tiveram uma influência determinante na adopção da CQNUAC e do Protocolo de Quioto. 
 
Plano Nacional de Alocação de Licenças de Emissão (PNALE) (National Allocation Plan – NAP) 
Documento elaborado ao nível de cada Estado-Membro que especifica a quantidade de licenças de emissão a atribuir (total e 
por instalação) no âmbito do CELE, num determinado período. 
 
Bluenext 
A Bluenext é uma bolsa criada a 21 de Dezembro de 2007 quando a NYSE Euronext e a Caisse dês Depot juntaram esforços 
para criar a maior bolsa de produtos ambientais. A Bluenext é actualmente líder europeu nas transacções spot de Licenças de 
Emissão (EUAs) e irá iniciar o mercado spot de Reduções Certificadas de Emissões (CERs) logo que o Registo Internacional de 
Transacções (ITL) esteja ligado com o Registo Central Europeu (CITL) e com os registos nacionais dos países europeus 
abrangidos pelo Comercio Europeu de Licenças de Emissão (CELE). Para além do mercado à vista, a Bluenext irá iniciar no 
segundo trimestre de 2008 as transacções de contratos de futuros quer de EUAs quer de CERs (entrega física). Sendo a 
Bluenext a bolsa de referência Europeia no segmento spot de Licenças de Emissão, o Fundo poderá usar esta plataforma 
regularmente para as suas operações, desde que se verifiquem condições financeiras favoráveis que o justifiquem. 
 
Registo de Projecto 
O registo de projecto é a aprovação final de um projecto MDL pelo Comité Executivo.  
 
Sumidouros / Sequestração de Carbono (Sinks/Sequestration) 
Sumidouros e sequestração de carbono são termos genéricos dados a projectos que armazenam carbono em biomassa. Os 
sumidouros são conhecidos formalmente por projectos LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry), projectos de LUCF 
(Land Use Change and Forestry), ou projectos de florestação. 
A obtenção de créditos de projectos sumidouros foi limitada a 1% das emissões do ano de base (1990) de um país 
industrializado multiplicado por 5 (1% em cada ano do período de compromisso - 2008-2012). Por exemplo, em 1990 a 
Holanda emitiu 217,000,000 toneladas de dióxido carbono equivalente. Para atingirem a sua meta de redução em 2008-2012, 
a Holanda pode reclamar 10,000,000 toneladas de créditos provenientes de projectos de sumidouros. 
 
Unidades de Redução de Emissões (UREs) (Emission Reduction Units – ERUs) 
Crédito de carbono obtido por um projecto de Implementação Conjunta. 
  
Validação (Validation) 
Antes de um projecto ser apresentado ao Comité Executivo para registo, uma Entidade Operacional Designada (DOE) 
averigua se o projecto preenche os requisitos de validação do MDL, estabelecidos nos Acordos de Marrakech. Estes requisitos 
podem ser encontrados no Anexo A. Se o avaliador ajuíza que o projecto satisfaz os requisitos, envia uma recomendação ao 
Comité Executivo no formato de um relatório de validação.  
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 PARTE I  REGULAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO 
 
 
CAPÍTULO I  INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO, A ENTIDADE GESTORA E OUTRAS 

ENTIDADES 
 
 
1. O Fundo 
 
a) A denominação do Fundo é "Luso Carbon Fund – Fundo Especial de Investimento Fechado". 
b) O Fundo constitui-se como Fundo Especial de Investimento Fechado. 
c) A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 24/11/2006 e inicia a sua 

actividade em 15/12/2006, data em que se considera constituído. 
d) O Fundo tem a duração de 10 anos, a contar da data da respectiva constituição, podendo este prazo ser prorrogado por 

mais 2 anos, mediante deliberação em Assembleia de Participantes, nos termos da Lei e do presente Regulamento de 
Gestão. 

e) O montante total da emissão é de 100.000.000€, a que correspondem 2.000 unidades de participação, sendo o valor de 
subscrição de 50.000€ por unidade de participação. 

f) Em 16 de Junho de 2008, foi deliberado em Assembleia de Participantes o aumento de capital do Fundo através da 
emissão de 1.100 (mil e cem) novas unidades de participação. 

g) Em 1 de Julho de 2008 processou-se o aumento de capital do Fundo no montante de 42.408.441,22€ (quarenta e dois 
milhões quatrocentos e oito mil quatrocentos e quarenta e um euros e vinte e dois cêntimos), representado por 715 
unidades de participação, com o valor unitário de subscrição de 59.312,51€. 

h) O Fundo apresentará duas fases distintas, uma de investimento e uma de desinvestimento, que deverão ocorrer, até ao 
final do quarto ano a primeira, e até ao final da vida do fundo a segunda.  

i) Não haverá lugar a tomada firme da subscrição, pelo que as entidades comercializadoras desenvolverão os melhores 
esforços com vista à colocação da emissão. 

j) Em caso de não ter sido subscrita a totalidade da emissão, o número de unidades de participação será fixo e 
corresponderá ao número de unidades de participação efectivamente subscritas no final do período de subscrição. 

 
2. A Entidade Gestora 
 
a) O Fundo é administrado pela MCO2 – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., com sede social na 

Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 10, 1070-274 Lisboa. 
b) A Entidade Gestora é uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente realizado é de 450.000 Euro. 
c) A Entidade Gestora constituiu-se em 27 de Novembro de 2008 e encontra-se registada na CMVM como intermediário 

financeiro autorizado desde 29 de Outubro de 2009. 
d) Como responsável pela administração do Fundo e sua legal representante, compete à MCO2 – Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. no exercício das suas funções, designadamente, praticar os actos e operações 
necessários à boa concretização da política de investimento, e em especial seleccionar os activos para integrar o Fundo, 
adquirir e alienar os activos do Fundo, cumprindo as formalidades necessárias para a válida e regular transmissão dos 
mesmos e ainda exercer os direitos relacionados com os activos do Fundo. À entidade gestora compete ainda administrar 
os activos do Fundo, em especial prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários à gestão do Fundo, sem 
prejuízo da legislação específica aplicável a estas actividades; esclarecer e analisar as reclamações dos participantes; 
avaliar a carteira e determinar o valor das unidades de participação e emitir declarações fiscais; observar e controlar a 
observância das normas aplicáveis, dos documentos constitutivos do Fundo e dos contratos celebrados no âmbito do 
Fundo; proceder ao registo dos participantes; distribuir rendimentos; emitir e resgatar unidades de participação; efectuar 
os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo enviar certificados; conservar os documentos. Compete, 
também, à MCO2 – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. comercializar as unidades de 
participação dos fundos que gere. A MCO2 – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. assume, para 
com os participantes, o irrevogável compromisso de administrar os valores patrimoniais do Fundo de acordo com a 
respectiva política de investimentos.  

e) A Entidade Gestora e o Depositário respondem solidariamente, perante os participantes, pelo cumprimento dos deveres 
legais e regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos OIC. 

 
3. As Entidades Subcontratadas 
 
1. A Entidade Gestora irá recorrer à subcontratação da Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. no que respeita a serviços de apoio à gestão administrativa do Fundo, incluindo os serviços de 
verificação, registo e contabilidade e apoio ao reporte de informação do Fundo, nomeadamente: 
 
a) Manter em registo as transacções efectuadas e todas as posições contratuais, designadamente de ERPAs (Emission 
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Reduction Purchase Agreement) que venham a ser objecto de investimento por parte do Fundo; 
b) Assegurar o registo contabilístico e a correcta contabilização de todas as operações realizadas por conta do Fundo;  
c) Determinar o valor das unidades de participação, de acordo com os normativos legais e regulamentares em vigor e 

documentos constitutivos do Fundo;  
d) Assegurar os procedimentos necessários à valorização do Fundo; 
e) Efectuar o processamento e acompanhamento das operações de depósito;  
f) Assegurar a correcta liquidação física e financeira das operações nas contas do Fundo, nas datas negociadas;  
g) Reconciliar as posições das diversas carteiras do Fundo, mediante a realização de todas as reconciliações necessárias 

e/ou convenientes à garantia de integridade e fiabilidade de toda a informação referente ao Fundo, directamente 
relacionada com os serviços objecto do presente regulamento; 

h) Efectuar o cálculo dos rendimentos do Fundo a distribuir pelos respectivos participantes; 
i) Proceder à preparação de todas as obrigações informativas de índole prudencial, fiscal e regulamentares relativas à 

actividade do Fundo, solicitadas pelas competentes entidades de supervisão, em conformidade com solicitação da 
MCO2; 

j) Proceder à preparação da informação relativa à actividade do Fundo para efeitos de reporte à Associação do sector. 
 

4. O Depositário 
 
a) A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Banif – Banco de Investimento, S.A., com sede social na Rua 

Tierno Galvan, Torre 3, 14º piso, 1070-274 Lisboa, e encontra-se registada na CMVM como intermediário financeiro 
autorizado desde 8 de Novembro de 2002. 

b) O Depositário, no exercício das suas funções, age de modo independente e no exclusivo interesse dos participantes. O 
Depositário está sujeito, nomeadamente, aos seguintes deveres: cumprir a lei, os regulamentos, os documentos 
constitutivos do Fundo e os contratos celebrados no âmbito do Fundo; guardar os activos do Fundo; receber em depósito 
ou inscrever em registo os activos do Fundo; efectuar todas as aquisições, alienações ou exercício de direitos 
relacionados com os activos do Fundo de que a Entidade Gestora o incumba, salvo se forem contrários à lei, aos 
regulamentos ou aos documentos constitutivos; assegurar que nas operações relativas aos activos que integram o Fundo 
a contrapartida lhe é entregue nos prazos conformes à prática do mercado; verificar a conformidade da situação e de 
todas as operações sobre os activos do Fundo com a lei, os regulamentos e os documentos constitutivos; pagar aos 
participantes os rendimentos das unidades de participação e o valor do resgate, reembolso ou produto da liquidação; 
elaborar e manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas para o Fundo; elaborar 
mensalmente o inventário discriminado dos valores à sua guarda e dos passivos do Fundo; fiscalizar e garantir perante os 
participantes o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos documentos constitutivos do Fundo, designadamente no que 
se refere à política de investimentos, à aplicação dos rendimentos do Fundo, ao cálculo do valor, à emissão, ao resgate e 
ao reembolso das unidades de participação. 

c) A Entidade Gestora e o Depositário respondem solidariamente, perante os participantes, pelo cumprimento dos deveres 
legais e regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos OIC. 

 
5. As Entidades Comercializadoras 
 
a) As entidades comercializadoras das unidades de participação do Fundo junto dos investidores são o Banif – Banco de 

Investimento, S.A., com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, 14º Piso, 1070-274 Lisboa, a MCO2 – Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., com sede social na Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 10, 1070-274 
Lisboa e o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., com sede social na Rua Alexandre Herculano, 38, 1269-161 
Lisboa. 

b) O Fundo é comercializado em todas as Agências do Banif – Banco de Investimento e na sede social da MCO2 – Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. e do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.. 

 
6. Comité Consultivo 
 
a) Atendendo à sua especificidade, a Entidade Gestora criará um Comité Consultivo do Fundo, composto por um número 

mínimo de 3 e um máximo de 9 membros, a ser consultado numa base trimestral, em matéria de investimentos, por 
decisão da Entidade Gestora.  

b) Ao Comité Consultivo competirá essencialmente emitir pareceres indicativos (não vinculativos), sobre os investimentos e 
desinvestimentos a realizar no Fundo, sendo que a decisão final caberá sempre à Sociedade Gestora.  

c) O Comité Consultivo será constituído por um conjunto de especialistas nos sectores onde o Fundo irá investir, do qual 
farão parte, pelo menos:  
- 1 representante da Sociedade Gestora  
- 1 representante do Consultor de Investimento  
- Representantes de investidores detentores de Unidades de Participação do Fundo de valor superior a 7,5 milhões de 

euros  
- 1 representante do Estado Português, caso seja participante. 
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d) O Comité Consultivo será criado pela Sociedade Gestora, com observância do disposto no parágrafo anterior e os seus 
membros não serão remunerados. Posteriores alterações da composição e remuneração do Comité Consultivo serão 
objecto de deliberação em Assembleia de Participantes, convocada pela Entidade Gestora.  

e) O Comité Consultivo reunirá com uma periodicidade mínima trimestral, competindo à Sociedade Gestora a sua 
convocação, mediante o envio de carta registada com aviso de recepção a cada um dos membros do Comité com a 
antecedência mínima de 8 dias relativamente à data da respectiva realização, ou por outro meio que venha a ser 
estabelecido e aceite por mais de 50% dos membros do Comité. 

 
 
CAPÍTULO II POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO / POLÍTICA DE 

RENDIMENTOS 
 
 
ENQUADRAMENTO 
 
ENQUADRAMENTO GERAL 
 
A comunidade científica mundial que estuda as questões das alterações climáticas do planeta aponta como os principais 
agentes do aquecimento global a emissão de gases de efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, o metano, o 
óxido nitroso, os hidrofluorcarbonetos, os perfluorcarbonetos e os hexafluoretos de enxofre. Como meio de combater as 
emissões foram tomadas várias medidas enquadradas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (UNFCCC), que assumem a forma de protocolos internacionais. 
  
A UNFCCC, a primeira medida internacional para tratar deste problema, foi aprovada em Maio de 1992 e entrou em vigor em 
Março de 1994. Esta Convenção obriga todos os seus signatários a estabelecer programas nacionais de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e a apresentar relatórios regulares, exigindo também que os países signatários industrializados, 
por oposição aos países em desenvolvimento, estabilizem até 2000 as suas emissões de gases com efeito de estufa aos níveis 
de 1990. Este objectivo não é, todavia, vinculativo.  
 
Em 1994 foi largamente reconhecido que os compromissos iniciais da UNFCCC não seriam suficientes para suster o aumento 
global das emissões de gases com efeito de estufa, e em 11 de Dezembro de 1997, os Governos deram mais um passo e 
aprovaram um protocolo à UNFCCC na cidade japonesa de Quioto. 
 
O Protocolo de Quioto estabelece limites juridicamente vinculativos para os países industrializados relativamente às emissões 
de gases com efeito de estufa, em média de 5,2% acima aos níveis de verificados em 1990. Este limite, que se consubstancia 
numa efectiva redução das emissões, deverá ser atingido durante o primeiro “período de cumprimento” ou seja, de 2008 a 
2012. 
 
O Protocolo de Quioto ao diferenciar entre países industrializados e países em desenvolvimento, reconhece que os países 
industrializados são responsáveis pela maior parte das emissões de gases com efeito de estufa e têm uma maior capacidade 
institucional e financeira para as reduzir. Neste sentido não foram fixados objectivos em matéria de emissões para os países 
em desenvolvimento, prevendo-se mecanismos flexíveis de implementação inovadores, baseados no mercado com vista a 
manter os custos da contenção e/ou redução das emissões a um nível tão baixo quanto possível. 
 
MECANISMOS FLEXÍVEIS DO PROTOCOLO DE QUIOTO BASEADOS NO MERCADO  
 
O Protocolo de Quioto prevê três “mecanismos flexíveis” baseados no mercado: 
 

O Comércio de Emissões (CdE)  
A Implementação Conjunta (IC) 
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

 
Estes mecanismos destinam-se a permitir aos países industrializados o cumprimento dos seus objectivos através da 
transacção de direitos de emissão entre si (CdE) e da obtenção de créditos decorrentes da realização de projectos de 
contenção de emissões no estrangeiro (IC e MDL). A Implementação Conjunta diz respeito a projectos em países com 
objectivos de emissões fixados e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo diz respeito a projectos em países em 
desenvolvimento sem objectivos fixados.  
 
O fundamento subjacente a estes três mecanismos é o de que as emissões de gases com efeito de estufa constituem um 
problema global, sendo de menor importância o local em que se obtêm essas reduções. Deste modo, é possível obter 
reduções onde os custos são mais baixos, pelo menos na fase inicial de combate às alterações climáticas. 
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Foi escolhido um período de cumprimento de cinco anos, em lugar de um ano-alvo único, a fim de diluir as flutuações anuais 
de emissões decorrentes de factores incontroláveis, como as condições climatéricas. As negociações para um segundo período 
de cumprimento após 2012, ao abrigo do Protocolo de Quioto, deverão ter início em 2005.  
 
 

Emissões de GEE, em equivalente CO2 e objectivos do Protocolo de Quioto para 
o período 2008-2012 

 

 
 
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE QUIOTO NA UNIÃO EUROPEIA  
 
Ao abrigo do Protocolo de Quioto, a UE comprometeu-se a reduzir em 8% as suas emissões de gases com efeito de estufa 
durante o primeiro período de cumprimento de 2008 a 2012. Este objectivo é partilhado entre os Estados-Membros ao abrigo 
de um acordo de partilha de encargos, que estabelece objectivos individuais de emissões para cada Estado-Membro. Em 31 
de Maio de 2002, o Protocolo de Quioto foi ratificado pela UE e por todos os seus Estados-Membros.  
 
Embora a implementação destes três mecanismos flexíveis a nível internacional só seja possível depois da entrada em vigor 
do Protocolo de Quioto, a UE assumiu a liderança e avançou com o seu sistema interno de Comércio de Emissões – o 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), criado pela Directiva 2003/87/CE que abrange também os Estados-
Membros da União Europeia alargada.  
 
O CELE entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2005 por um período de três anos, seguindo-se-lhe períodos de vigência de 
cinco anos, coincidentes com os períodos de cumprimento do Protocolo de Quioto. O regime da UE é o primeiro regime 
multinacional de comércio de emissões no mundo e é considerado um precursor do regime internacional de comércio de 
emissões ao abrigo do Protocolo de Quioto 
 
COMÉRCIO DE EMISSÕES  
 
No âmbito do regime de comércio de emissões da UE, os respectivos Estados-Membros estabelecem limites para as emissões 
de CO2 provenientes de empresas que sejam grandes consumidoras de energia (aproximadamente 10 000 instalações 
siderúrgicas, centrais eléctricas, refinarias de petróleo, fábricas de papel e instalações de fabrico de vidro e cimento), 
atribuindo licenças sobre a quantidade de CO2 que essas empresas estão autorizada a emitir, definidas nos seus Planos 
Nacionais de Alocação, fixando as licenças a atribuir a cada sector e empresa. 
 
No caso das empresas emitirem abaixo dos limites fixados, as licenças que lhes foram atribuídas serão negociáveis. Neste 
casos elas podem vendê-las a outras empresas que tenham dificuldades em manter-se dentro dos limites, ou para as quais as 
medidas de redução de emissões sejam demasiado onerosas em comparação com o custo de licenças de emissão. Qualquer 
empresa poderá também aumentar as suas emissões para além do nível da licença que foi atribuída através da aquisição de 
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mais licenças no mercado.  
 
Este regime induzirá as empresas a proceder a cortes de emissões quando estas forem mais baratas, garantindo assim que as 
reduções sejam obtidas ao menor custo possível para a economia e com promoção da inovação.  
 
Estima-se que as empresas que participam actualmente no regime representem perto de metade das emissões totais de CO2 
da UE. Mais tarde poderão ser incluídos outros sectores, como os produtores de alumínio, a indústria química e o sector dos 
transportes.   
 
A UE tomou a iniciativa de ligar o regime da UE a regimes de comércio de emissões noutros países que ratificaram o Protocolo 
de Quioto, através da chamada “Directiva Linking”, (Directiva 2004/101/CE, adoptada em 27 de Outubro). Desta forma a EU 
permite que, para além da redução das emissões, sejam também utilizados os mecanismos flexíveis (IC e MDL) previstos no 
Protocolo de Quioto para a obtenção de licenças de emissão, sendo que, no primeiro período de cumprimento, só serão 
admissíveis os investimentos em MDL, e no segundo período de cumprimento, investimentos quer em projectos que se 
insiram no MDL, quer na IC. Assim, será permitido às empresas europeias abrangidas pelo sistema de comércio de emissões 
da EU converter os créditos obtidos, em projectos da IC e do MDL, para utilização no cumprimento dos seus compromissos ao 
abrigo do sistema de comércio de emissões (será permitido aos Governos utilizar créditos de projectos da IC e do MDL para 
cumprimento dos seus compromissos ao abrigo do Protocolo de Quioto durante o primeiro período de cumprimento de 2008-
2012, partindo do princípio que o Protocolo entra em vigor).   
 
MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO E IMPLEMENTAÇÃO CONJUNTA 
 
No âmbito do Protocolo de Quioto, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e a Implementação Conjunta (IC), 
permitirão aos países industrializados cumprir parte dos seus compromissos de redução de emissões através da realização de 
projectos de redução de emissões no estrangeiro, que “criam” licenças de emissão e de contagem, em seu favor das reduções 
assim obtidas, em termos de cumprimento dos seus próprios compromissos.  
 
- O MDL permitirá a realização de projectos em países sem objectivos fixados, ou seja, países em desenvolvimento. Estes 
projectos libertaram CERs (Certified Emission Reduction). 

 
- A IC permitirá a realização de projectos noutros países industrializados com objectivos fixados ao abrigo do Protocolo de 
Quioto. Estes projectos libertaram ERUs (Emission Reduction Units). 

 
Uma condição para a atribuição de créditos relativos às reduções obtidas é que os projectos resultem em benefícios reais, 
mensuráveis e a longo prazo, em termos de alterações climáticas, sendo que o processo de atribuição e de certificação das 
CERs e das ERUs encontra-se sob a supervisão do Comité Executivo criado no âmbito da UNFCCC. 
 
Os motivos subjacentes à IC e ao MDL são semelhantes aos subjacentes ao comércio de emissões: não importa o local onda 
as reduções de emissões são obtidas, dado que as alterações climáticas são um problema global, o importante é que essas 
reduções sejam obtidas da forma mais eficiente em termos de custos. Estima-se que a ligação dos créditos de projectos ao 
sistema de comércio de emissões permitirá uma redução de cerca de um quarto dos custos anuais de conformidade das 
empresas abrangidas pelo regime, incluindo empresas nos dez países em fase de adesão. A IC e o MDL permitirão também a 
transferência de tecnologias compatíveis com o ambiente para países com economias em transição (IC) e para países em 
desenvolvimento (MDL), o que as ajudará a entrar numa via de desenvolvimento sustentável.  
 
Pela “Directiva Linking” as CERs e as ERUs libertadas poderão depois ser convertidas em licenças de emissão e 
transaccionadas no mercado europeu de licenças de emissão. 
 
Assim as transacções de carbono são, na sua forma mais simples, contratos de compra e venda em que uma parte paga à 
outra a aquisição de créditos de emissão de Gases de Efeito de Estufa para cumprir as obrigações que lhe estão fixadas por 
um dos regimes supra identificados. 
 
Existem, por via desses regimes, essencialmente duas categorias de transacções de carbono: 

i) As transacções com base em licenças, em que o comprador adquire licenças criadas e rateadas pelo legislador 
num sistema de cap and trade, como é o caso das AAUs (Assigned Amount Units) do Protocolo de Quioto ou das 
EUAs (European Union Allowances), criadas pelos Planos Nacionais de Alocação que se seguiram à Directiva 
CELE; e, 

ii) As transacções com base em projectos em que o comprador adquire créditos de emissão resultantes dos 
projectos de Implementação Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, nos termos dos artigos 6º e 12º 
do Protocolo de Quioto. 

 
Sendo verdade que, no essencial, não há grande diferença, para efeitos de cumprimento, entre licenças e créditos baseados 
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em projectos, quando estes últimos são emitidos, também não é menos verdade que, até à presente data, todas as 
transacções baseadas em projectos ocorreram antes da emissão das ERUs ou CERs, o que significa que o risco da sua não 
emissão e a consequente necessidade de acompanhamento e selecção rigorosa dos projectos é, afinal, o traço distintivo de 
ambas as transacções e umas das principais causas para o surgimento de operadores especializados como o ora proposto. 
 
O Fundo terá assim como principal actividade altamente especializada a procura, a avaliação e selecção de projectos 
geradores de créditos de emissão. São cada vez mais, aliás, os governos e companhias que recorrem aos fundos de carbono 
existentes para procurar créditos de qualidade, a preços competitivos, de modo a assegurar o cumprimento das suas 
obrigações em 2008. 
 
O estado inicial de desenvolvimento do mercado de carbono, conjugado com a complexidade dos projectos e a morosidade na 
sua aprovação, tornam praticamente impossível a um comprador isolado a aquisição, em segurança, de grandes volumes de 
créditos com potencial para responder a necessidades de cumprimento. 
 
1. Política de Investimento do Fundo 
 
1.1. Política de Investimento 
 
a) O Luso Carbon Fund – Fundo Especial de Investimento Fechado terá assim como principal actividade altamente 

especializada a procura, a avaliação e selecção de projectos geradores de créditos de emissão de carbono. Neste sentido 
o Fundo investirá maioritariamente em créditos libertados por projectos passíveis de serem utilizados para o cumprimento 
das obrigações subjacentes ao Protocolo de Quioto, através de um portfólio diversificado, assente numa selecção 
criteriosa dos investimentos e uma gestão dinâmica da carteira. 

b) O Fundo pretende operar na compra e venda de licenças de emissão de dióxido de carbono (CO2) e no desenvolvimento 
de projectos MDL e de IC, tendo em vista alcançar o objectivo de redução das emissões para o período 2008-2012, nos 
termos do Protocolo de Quioto.  

c) Na prossecução do seu objectivo o Fundo irá dirigir maioritariamente os seus investimentos para as seguintes operações: 
i) A celebração de contratos Emission Reduction Purchase Agreements (ERPAs) para aquisição de créditos de emissão 

resultantes do desenvolvimento de projectos de MDL e de IC. No momento de contratação dos ERPAs não haverá 
lugar ao pagamento da integral das mesmas, sendo que o remanescente do montante só será pago no momento 
da libertação das CERs. Desta forma é possível o Fundo contratar um número mais elevado de  activos que o 
capital disponível gerando-se desta forma um efeito de alavancagem. Se, por um lado, o facto do não pagamento 
da totalidade das ERPAs contribui para reduzir o risco do investimento, dado que o remanescente só é pago no 
momento da libertação das CERs, por outro lado, existe um risco adicional decorrente do maior número de ERPAs 
contratadas. 

ii) A compra e venda de licenças de emissão atribuídas, nos planos nacionais de alocação, a empresas participantes 
no Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), nos termos da Directiva 2003/87/CE; 

iii) A compra e venda de direitos de emissão de carbono gerados por projectos MDL ou IC para conversão em licenças 
do CELE, nos termos da Directiva Linking; 

iv) A compra e venda de AAUs, ou seja as unidades alocadas pelo Protocolo de Quioto (PQ) aos países listados no seu 
Anexo B; 

d) O Fundo poderá ainda investir nos seguintes activos: 
i) Participação em posições de capital em projectos de IC ou MDL; 
ii) A realização de investimentos noutros fundos que invistam maioritariamente em activos de carbono; 
iii) A compra e venda de derivativos transaccionados em bolsa, sobre licenças ou créditos de CO2. 

e) Na prossecução dos seus objectivos o fundo está sujeito aos limites definidos no ponto 1.4. do presente Regulamento de 
Gestão.  

 
1.2. Mercados 
 
Na prossecução da sua política de investimento, o Fundo investirá em projectos desenvolvidos nos países constantes no 
Anexo I da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, adoptada em 9 de Maio de 1992, em Nova 
Iorque, sendo que o Fundo privilegiará o investimento em países de expressão portuguesa. Os créditos gerados pelos 
diferentes projectos serão negociados fora de mercados regulamentados, tendo no entanto como referência o mercado de 
carbono da Powernext Carbon ou outro mercado regulamentado mais representativo, tendo em consideração a frequência, a 
regularidade e o volume transaccionado. 
 
1.3. Riscos Associados 
 
O Fundo vai actuar num mercado emergente, cujo enquadramento normativo está ainda em evolução, estando sujeito a risco 
político, risco de projecto e a risco legal e financeiro, com elevado risco de perda de capital. Como forma de mitigar 
globalmente os riscos associados ao mercado e aos projectos, o investimento nos créditos de carbono, para além da sua 
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diversificação, será realizado faseadamente ao longo do processo de certificação dos mesmos. 
 
Riscos Políticos  
 
− Restrições na oferta de licenças de emissão por parte da União Europeia ou por parte de outros Estados signatários do 

Protocolo de Quioto. Este risco é reduzido desde que a União Europeia associou o seu regime com os regimes e 
mecanismos instituídos pelo Protocolo de Quioto através da Directiva linking. Considerado um risco baixo, na 
eventualidade deste risco se verificar as oportunidades de negócio serão significativamente inferiores, com as implicações 
de escassez de oportunidades de investimento que daí advêm. 

 
− A possibilidade dos mecanismos de redução das emissões de carbono serem dissolvidos ou substancialmente alterados 

durante o seu período de vida. Apesar de no próximo ano ser revista a Directiva do Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão, as expectativas apontam para que nem a Comissão Europeia, nem os Estados-Membros proponham alterações 
aos mecanismos actuais, essencialmente devido ao seu sucesso e à sua complexidade. Considerado um risco baixo, na 
eventualidade da sua ocorrência, a actual articulação dos mecanismos de investimento do Fundo seria posta em causa, 
pelo que este risco seria penalizador para o interesse dos participantes do Fundo.   

 
− Revogação dos acordos internacionais ou das diferentes legislações nacionais que possibilitaram a criação do mercado e 

dos instrumentos em que o Fundo vai realizar as suas transações. Em relação às transacções de licenças de emissões na 
União Europeia o risco é mínimo pois não é expectável que a Directiva seja revogada. Em relação ao Protocolo de Quioto, 
os mecanismos actuais não terão qualquer suporte legal após 2012. Esta fragilidade do Protocolo de Quioto, coloca sérias 
dúvidas em relação à viabilidade de vários projectos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ("MDL") e de 
Implementação Conjunta ("IC"). As negociações sobre o futuro do Protocolo de Quioto irão continuar durante os próximos 
três anos e é impossível nesta altura garantir que os instrumentos legais e as estruturas institucionais definidas no 
Protocolo continuem a existir depois de 2012. Considerado um risco médio, na eventualidade de se vir a verificar este 
risco, a actual essência de investimento do Fundo seria posta em causa, pelo que este risco seria penalizador para a 
prossecução do Fundo.   

 
− Falta de capacidade por parte autoridades nacionais e internacionais de controlarem os requisitos estabelecidos pelos 

diferentes acordos. Novamente no caso da União Europeia este risco é quase inexpressivo, dado que o controlo dos 
requisitos e dos mecanismos efectuado pelas autoridades europeias não é contestado. Relativamente ao Protocolo de 
Quioto, a verificação e controlo tem-se baseado na colaboração voluntária entre as partes, que, no entanto, tem sido 
suficiente para detectar as situações de fraude grosseira ou de má fé. Considerado um risco baixo, na eventualidade deste 
risco se verificar poderão surgir questões pontuais de conflituosidade decorrentes da boa implementação dos projectos. 

 
− As autoridades nacionais e internacionais não cumprirem com as obrigações de acordo com o estabelecido nos diferentes 

acordos. É especialmente relevante em relação a alguns projectos MDL, no caso de alguns países onde o fundo irá investir 
não efectuarem um controlo eficaz do cumprimento das regras. Considerado um risco médio, na eventualidade deste risco 
se verificar alguns destes projectos poder-se-ão mesmo não concretizar. 

 
Riscos de Projecto 
 
Risco dos projectos onde o Fundo investe não serem viáveis por motivos técnicos, financeiros, legais ou políticos. 
 
 Como exemplo dos motivos técnicos para o malogro de um projecto, inclui-se a não aprovação por parte do Comité 

Executivo do MDL como um projecto capaz de gerar créditos, nomeadamente, pela utilização de uma metodologia que não 
seja aprovada pelo Comité. A mitigação deste risco passa pela utilização de metodologias já aprovadas ou, no caso de 
novas metodologias, utilização de critérios de adicionalidade. Este risco considerado de nível médio, a concretizar-se, 
inviabiliza a concretização do projecto, anulando assim uma oportunidade de investimento e originando eventualmente 
uma perda total do investimento realizado. Os riscos financeiros estão directamente associados com a capacidade dos 
projectos gerarem o retorno esperado, quer ao nível da emissão de CERs quer ao nível da viabilidade do projecto. 

 
 Nas razões políticas para o insucesso de um projecto incluem-se a falta de cooperação entre as partes envolvidas num 

projecto MDL (em particular por parte do país anfitrião) em disponibilizar as informações necessárias para a sua aprovação 
por parte da Comissão Executiva ou a existência de restrições mais apertadas por parte do investidor que inviabilize a 
utilização das Unidades de Redução de Emissões (UREs) - por exemplo, a União Europeia não aceita o uso de UREs 
resultantes de projectos de sequestro de emissões. Considerado como um risco médio, na hipótese de este se verificar, 
serão logradas as expectativas relativamente a dado projecto/investimento por parte do Fundo.  

 
 Existe ainda o risco do projecto não satisfazer os requisitos estabelecidos no protocolo de Quioto, ou outra qualquer 

política ambiental, e consequentemente não libertarem créditos de carbono. 
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Risco legal e Financeiro 
 
 Legal e Fiscal - risco dos créditos libertados pelos diferentes projectos serem reclamados por uma terceira entidade, 

ficarem cativos (congelados) pelas autoridades do país anfitrião, ou serem sujeitos a aplicação de impostos ou taxas antes 
da emissão dos direitos de redução de emissões de carbono, ou da sua transferência para a entidade de trading. Estes 
riscos, considerados elevados, poderão ser mitigados, salvaguardando todas as premissas previamente à sua eventual 
ocorrência. Na hipótese de se virem a verificar, causarão a impossibilidade ou atraso na concretização de determinado 
projecto com as consequências em termos de custos e viabilidade de investimento que daí advenham. 

 
Risco de Preço – o preço das licenças será condicionado, entre outros factores, pelas políticas governamentais de redução 
de emissões, pelo preço do petróleo, pelo clima, pelo crescimento económico e pelos desenvolvimentos tecnológicos e 
pela oferta de CERs, ERUs e AAUs. Este risco, considerado médio, poderá, caso ocorra, acarretar alterações na quantidade 
da oferta/procura de licenças. O preço é ainda condicionado se existir uma mudança de atitude da comunidade científica 
relativamente às alterações climáticas apesar de não ser expectável que tal aconteça.  
Relativamente ao impacto do crescimento económico sobre o preço das licenças, assume-se que um crescimento 
económico mais vigoroso requer maior consumo/produção de energia e, ceteris paribus, maior procura por licenças de 
emissão, fazendo aumentar o preço respectivo. O clima tem impacto sobre o preço das licenças na medida em que maior 
pluviosidade média faz aumentar a produção de energia hídrica o que, ceteris paribus, reduz a componente térmica na 
produção de energia, provocando uma menor procura de licenças de emissão, reduzindo o seu preço. O preço do petróleo 
tem impacto sobre o preço das licenças de emissão na medida em que, quanto maior, ceteris paribus, maior a viabilidade 
económica de produção de energia através de fontes não poluentes, reduzindo a procura de licenças de emissão, 
reduzindo o seu preço. Os desenvolvimentos tecnológicos têm impacto, sempre que novas tecnologias que reduzem as 
emissões são introduzidas, ceteris paribus reduzindo a procura de licenças de emissão e reduzindo o seu preço. 

 
Risco de Crédito – no investimento através dos acordos de compra de licenças de emissão se a contraparte não cumprir 
com o fornecimento de licenças de emissão para o Fundo. Risco baixo, o qual, a concretizar-se, inviabiliza a prossecução 
de determinado projecto. 
 
Risco de Alavancagem - O processo de investimento do fundo, que se consubstancia na contratação de ERPAs, permite 
contratar mais activos do que o capital disponível, dado que cada ERPA não é integralmente paga no momento da sua 
contratação, possibilitando assim adquirir um maior número de ERPAs. Desta forma, a alavancagem contribui para que o 
número de CERs libertadas seja superior, caso não se utilizasse este processo. Se, por um lado, o facto do não pagamento 
da totalidade das ERPAs contribuir para reduzir o risco do investimento, dado que o remanescente só é pago no momento 
da libertação das CERs, por outro lado, existe um risco adicional decorrente do maior número de ERPAs contratadas 
(efeito de alavancagem).  

 
Por último existe um risco genérico sobre todo o mercado nomeadamente sobre a situação pós primeira fase de cumprimento 
do Protocolo de Quioto ou seja após 2012. Neste momento nada está definido quanto à situação que se viverá depois de 
2012, nomeadamente se os mecanismos de MDL e IC irão continuar em vigor, ou se vai existir valor de mercado após este 
período. 
 
1.4. Limites ao Investimento 
 
O Fundo obedecerá, entre o segundo (inclusive) e o sexto ano de actividade (exclusive), aos seguintes limites de 
investimento: 

- Máximo de 20% do valor líquido global do Fundo em créditos (CERs, ERUs) libertados por um único projecto; 
- Máximo de 50% do valor líquido global do Fundo em créditos (CERs, ERUs) libertados por projectos localizados num 

único país; 
- Máximo de 40% do valor líquido global do Fundo em créditos (CERs, ERUs) libertados por projectos que utilizem a 

mesma metodologia; 
- Máximo de 20% do valor líquido global do Fundo, em posições de capital nos projectos geradores de créditos 

incluindo investimentos tipo mezzanine. 
- Máximo de 10% do valor líquido global do Fundo, noutros fundos que invistam maioritariamente em activos de 

carbono. 
- Máximo de 20% do valor líquido global do Fundo em derivados sobre créditos de carbono, aferido sobre o valor 

nocional dos contratos. 
 
Na medida em o Fundo proceda à contratação de ERPAs acima do montante de capital do Fundo (tendo em conta o efeito de 
alavancagem referido no presente Capítulo no número 1.1. alínea c) ponto i)), e por forma a manter a proporcionalidade e a 
dispersão relativa dos investimentos, aos limites definidos acima será aplicado um multiplicador que resulta do rácio entre o 
valor total dos activos e o valor líquido global do fundo (VLGF), dependendo da alavancagem que o Fundo apresente a cada 
momento, que poderá representar um alargamento máximo dos limites de até cinco vezes. 
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2.  Derivados, Reportes e Empréstimos 
 
2.1. Utilização de derivados para cobertura de riscos 
 
a) O Fundo poderá recorrer, de acordo com a sua política de investimentos, a técnicas e instrumentos financeiros derivados 

que se destinem à cobertura de risco cambial e do risco de preço. 
b) O Fundo efectuará a cobertura do risco cambial de forma pontual, recorrendo, para o efeito, aos seguintes instrumentos 

derivados: 
- Forwards cambiais; 
- Swaps cambiais de curto prazo; 
- Opções cambiais cotadas em mercados regulamentados de países da OCDE. 

c) O Fundo efectuará a cobertura do risco de preço de forma pontual, recorrendo, para o efeito, a futuros sobre créditos de 
carbono, transaccionados em bolsas de valores organizadas, com funcionamento regular reconhecido e aberto ao público. 

 
2.2.  Utilização de derivados com finalidade distinta da cobertura de risco 
 
O Fundo poderá recorrer, pontualmente de acordo com a sua política de investimentos, a técnicas e instrumentos financeiros 
derivados sobre créditos de carbono que não se destinem unicamente à cobertura do risco de preço. 
  
2.3. Empréstimos 
 
A Entidade Gestora poderá contrair empréstimos bancários por conta do Fundo até ao limite de 20% do Valor Líquido Global 
do Fundo. 
 
3. Valorização activos 
 
3.1. Momento de Referência da Valorização 
 
a) O valor da unidade de participação é calculado mensalmente, no último dia útil às dezassete horas e trinta minutos e 

determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.  
b) O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões e 

encargos até ao momento da valorização da carteira. 
 
3.2. Regras de Valorimetria e Cálculo do Valor da UP 

 
a) Após a primeira liquidação financeira, a Entidade Gestora dará início à determinação do valor das unidades de 

participação no último dia útil do mês subsequente, com uma regularidade mensal. Ao abrigo do contrato de 
subcontratação de serviços de gestão administrativa o cálculo do valor da unidade de participação será efectuado pela 
entidade subcontratada. 

b) A valorização dos créditos convertidos em licenças e licenças transaccionados em mercados abertos e regulamentados 
será realizada com base no valor divulgado no fecho da sessão do último dia útil de cada mês do respectivo mercado de 
cotação. 

c) A valorização sobre créditos de carbono contratados fora de bolsa nomeadamente os Emission Reduction Purchase 
Agreements (ERPA) e créditos ainda não convertidos, será efectuada tendo por base a noção de que o preço deverá 
convergir ao longo do tempo para o preço de mercado das EUAs. Esta convergência é obtida estabelecendo-se que o 
preço do ERPA num determinado momento (t) seja função do preço do ERPA no momento anterior (t-1), adicionado de 
um acréscimo. Este acréscimo resulta da diferença entre o valor descontado do contrato de futuro das licenças de 
emissão, transaccionado num mercado organizado com funcionamento regular reconhecido e aberto ao público, e o valor 
do ERPA no momento anterior. Os valores utilizados quer para o futuro quer para a taxa de juro, serão os que se 
apresentem mais próximo da maturidade dos contratos de ERPAs. No caso de qualquer evento que influencie o valor dos 
ERPAs este será imediatamente reconhecido na avaliação subsequente. 

d) A metodologia utilizada na alínea anterior foi, de acordo com os requisitos de aprovação do fundo, objecto de dois 
pareceres realizados por entidades independentes, ao abrigo do Artigo 52 nº5, alínea c), do Regulamento 15/2003 da 
CMVM, relativos à respectiva adequação para a avaliação dos activos em causa. 

e) Ao preço apurado de acordo com a alínea c) poderá a sociedade gestora aplicar um ponderador, no caso de ser 
expectável que não exista na maturidade total fungibilidade entre os créditos e as licenças. 

f) As acções cotadas numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, são valorizadas à 
cotação de fecho ou referência, divulgadas pela Entidade Gestora do mercado onde os valores se encontram admitidos à 
cotação. 

g) As acções não cotadas, nacionais e internacionais, são valorizadas tendo por base o valor das ofertas de compra firmes 
ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através de 
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entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a entidade gestora. Caso não 
se verifiquem estas ofertas, será efectuada uma avaliação das sociedades não cotadas onde o Fundo investe, realizada 
pela sociedade gestora ou por uma entidade subcontratada. A valorização será feita tendo em conta o presumível valor 
de realização desses activos, pelo consenso de vários métodos, dos quais se destacam: 

• Fluxos de caixa descontados: as estimativas usadas para o cálculo serão os valores divulgados nas 
análises efectuadas por corretoras ou consultoras especializadas. No caso de não existir essa 
informação, o cálculo será feito com base nas projecções da equipa de gestão da Entidade Gestora; 

• Múltiplos comparáveis: serão comparadas as empresas que operam no mesmo sector de actividade e 
em mercados com as mesmas características, por forma a extrapolar-se o valor da empresa. Os 
múltiplos com maior relevância vão depender do sector de actividade da empresa, e encontrar-se-ão no 
conjunto de múltiplos constituído por Price Earnings Ratio, Price Cash-Flow, Price Book Value e 
Enterprise Value/EBITDA. Esta informação tem por base análises efectuadas por corretoras ou 
consultoras especializadas 

h) As unidades de participação de fundos de investimento são avaliadas ao último valor conhecido e divulgado pela 
respectiva entidade gestora, ou, se aplicável, à cotação de fecho ou referência em que as UP´s se encontram admitidas à 
negociação no mercado mais representativo, tendo em consideração o preço, a frequência e a regularidade das 
transacções.  

i) Para a valorização dos instrumentos financeiros derivados, cotados numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, será considerado o preço de referência do dia a que respeita a valorização. 

j) Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados para o apuramento do seu valor, a 
respectiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das respectivas moedas e o prazo remanescente do contrato. 

 
O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de 
participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores de mercado dos seus 
activos os montantes dos seus passivos ou encargos efectivos.  
   
4.  Exercício dos direitos de voto 
 
a) Em matéria de política de exercício de direitos de voto decorrentes dos investimentos efectuados por conta dos fundos 

que administra, a Entidade Gestora, em regra, não participará nas Assembleias Gerais de Accionistas. No entanto, a 
Entidade Gestora poderá fazer-se representar e participar nas Assembleias Gerais em que constem da Ordem de 
Trabalhos pontos sobre os seguintes assuntos: 

 - alterações do contrato de sociedade; 
 - fusão; 
 - cisão; 
 - transformação da sociedade; 
 - dissolução da sociedade; 
 - e outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada. 
b) A representação nas Assembleias Gerais será feita nos termos gerais de direito. Como representante da Entidade 

Gestora, poderá ser nomeado um membro do Conselho de Administração ou um trabalhador da sociedade. O 
representante encontra-se vinculado às instruções escritas emitidas por esta. 
A adopção de procedimento distinto, quanto à participação da Entidade Gestora nas Assembleias Gerais em matéria de 
exercício de direitos de voto inerentes às acções detidas pelo fundo, é considerada extraordinária, sendo devidamente 
fundamentada em acta. 

 
5.  Comissões e Encargos a suportar pelo Fundo 
 
5.1 Comissão de Gestão 
 
Para efeitos de incidência das comissões previstas, define-se como Valor Global do Fundo (VGF) o valor correspondente ao 
total do activo deduzido dos passivos que respeitem montantes a pagar pelo Fundo, com excepção dos relacionados com 
empréstimos e com o pagamento diferido dos ERPAS. 
 
a) Valor da comissão: a comissão de gestão é escalonada pelo volume sob gestão de acordo com a seguinte tabela: 
 
 

Valor Global do Fundo (euros)  COMISSÂO ANUAL (taxa nominal marginal) 
Inferior ou igual 50.000.000 2,25% 
Superior a 50.000.000 e inferior ou igual 75.000.000 1,50% 
Superior a 75.000.000 0,75% 

 
b) Modo de cálculo da comissão: a comissão é calculada mensalmente sobre o valor global do Fundo, antes de comissões e 
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taxas de supervisão. 
c) Condições de cobrança da comissão: a comissão é cobrada e liquidada mensalmente até 5 dias úteis após a data do 

cálculo mensal da unidade de participação. A comissão de gestão referente ao primeiro semestre será calculada sobre o 
capital subscrito, cobrada e liquidada antecipadamente na data de constituição do Fundo, aplicando-se a de gestão 
comissão prevista. 

d) Comissão de Performance: será ainda calculada mensalmente e cobrada anualmente uma comissão de performance 
equivalente a 20% do diferencial entre a rendibilidade obtida pelo fundo e a taxa de 8%, sempre que a rendibilidade do 
Fundo seja positiva e superior a 8% (oito por cento) ao ano, tendo por base a fórmula abaixo indicada. A comissão será 
cobrada desde que cumpridas as seguintes restrições: 

1. A rendibilidade acumulada desde o início do fundo, em cada momento de cobrança, terá de ser superior a 
8% ao ano; 

2. A rendibilidade em cada ano civil terá de ser superior a 8%. 

Cálculo da Performance = 20% x 
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em que: 
Upf – Valor da unidade de participação no final do período de referência; 
Upi – Valor da unidade de participação no início do período de referência; 
Rj – Rendimento/amortização do valor da Unidade de Participação atribuído na data j, por unidade de participação; 
Upj – Valor da unidade de participação utilizada na capitalização dos rendimentos distribuídos ou utilizável se os 
rendimentos distribuídos tivessem sido capitalizados. 
 

5.2  Comissão de Depósito 
 
a) Valor da comissão: a comissão de depósito é de 0,375% (zero vírgula trezentos e setenta e cinco) ao ano taxa nominal. 
b) Modo de cálculo da comissão: a comissão é calculada mensalmente sobre o valor global do Fundo antes de comissões e 

taxas de supervisão. 
c) Condições de cobrança da comissão: a comissão é cobrada mensalmente, e liquidada até 5 dias úteis após a data de 

valorização. 
 
5.3.  Outros Encargos 
 
Para além da comissão de gestão e de depósito, constituem encargos do Fundo, os seguintes: 
a) Custos de consultoria de projectos, desde que estes venham a ser adquiridos pelo Fundo; 
b) Custos de certificação e de registo; 
c) Todas as despesas com honorários de advogados e solicitadores relacionadas com os investimentos efectuados pelo 

Fundo; 
d) Todas as despesas ou custos judiciais referentes a processos em que estejam envolvidos activos do Fundo; 
e) Impostos relativos a rendimentos produzidos pelo património do Fundo; 
f) Seguros, obrigatórios ou não, que tenham por objecto activos integrantes do património do Fundo; 
g) Comissões bancárias e de corretagem, comissões de bolsa e de operações fora de bolsa, bem como outros encargos 

relativos à compra e venda de valores mobiliários; 
h) Impostos e taxas que sejam devidos pela transacção e detenção de activos integrantes do património do Fundo; 
i) Outros custos, sempre directamente conexos com o património do Fundo, que se venham a revelar essenciais no decurso 

da actividade do Fundo; 
j) Taxa de supervisão mensal de 0,03‰ paga à CMVM, e que incide sobre o seu valor líquido global correspondente ao 

último dia útil do mês. Sempre que da aplicação desta permilagem resultar um valor inferior a €200 ou superior a 
€20.000, a taxa mensal devida corresponderá a um destes limites; 

k) O Fundo suportará ainda os custos emergentes das auditorias exigidas pela legislação em vigor. 
 
6. Política de Rendimentos 
 
O fundo capitalizará a totalidade dos rendimentos gerados até ao final de 2007. A partir de 2008 a Entidade Gestora 
procederá à distribuição total ou parcial dos rendimentos gerados, numa base anual com a consequente redução do valor 
unitário das unidades de participação em circulação. O valor a distribuir por unidade de participação será creditado nas contas 
dos respectivos participantes junto das entidades colocadoras. 
 
 
CAPÍTULO III UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E DE 

REEMBOLSO 
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1. Características Gerais das Unidades de Participação 
 
1.1 Definição 
 
O Fundo é dividido em partes de características idênticas e sem valor nominal, designadas por unidades de participação, as 
quais conferem direitos idênticos aos participantes. 
 
1.2. Forma de Representação 
 
As unidades de participação adoptam a forma escritural e não são fraccionadas, para efeitos de subscrição e de reembolso. 
 
2. Valor da Unidade de Participação 
 
2.1. Valor Inicial 
 
O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo foi de 50.000€ (cinquenta mil Euros). 
 
2.2. Valor para efeitos de Subscrição 
 
O valor da unidade de participação durante o período de Oferta Pública de Distribuição é de 50.000€ (cinquenta mil euros). 
 
2.3. Valor para efeitos de Reembolso 
 
O valor da unidade de participação para efeitos de reembolso será o valor conhecido e divulgado na data de Liquidação do 
Fundo. 
 
3. Condições de Subscrição 
 
3.1. Mínimos de Subscrição 
 
O montante mínimo de subscrição inicial é igual ou superior a 50.000€ (cinquenta mil Euros). 
 
3.2. Comissões de subscrição 
 
Não existe qualquer comissão para efeitos de subscrição.  
 
3.3. Data da Subscrição Efectiva 
 
O período de subscrição da Oferta Pública de Distribuição é de 3 (três) semanas e decorrerá entre o dia 27 de Novembro de 
2006 e 15 de Dezembro de 2006, considerando-se a data para efeitos de constituição e correspondente início de actividade 
do Fundo, o último dia do período de subscrição, no qual ocorrerá a liquidação financeira. 
 
3.4 Subscrição incompleta 
 
No caso de subscrição incompleta no final do período de subscrição inicial ou aumentos de capital, o Fundo ficará reduzido ao 
número de unidades de participação e ao montante efectivamente subscrito. 
 
3.5 Rateio 
 
Não haverá lugar a rateio, pelo que os pedidos de subscrição serão satisfeitos pela respectiva ordem de recepção  
 
4. Aumentos e Reduções Parciais de Capital 
 
4.1 Aumentos de Capital  
 
a) A partir do momento em que a liquidação financeira do capital inicial do Fundo tenha ocorrido, pode a Entidade Gestora 

convocar uma Assembleia de Participantes tendo em vista a realização de um aumento de capital. Salvo se a Assembleia 
de Participantes deliberar em sentido diverso, o aumento de capital não se destina exclusivamente aos participantes do 
Fundo. 

b) Refira-se ainda que não são permitidas realizações diferidas, devendo a importância devida por cada participante ser 
entregue à Entidade Gestora no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis após a realização da Assembleia de Participantes. 
A Assembleia de Participantes definirá os termos e condições em que será realizado o aumento.   
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c) O participante que tenha votado contra a proposta de aumento do capital do Fundo fica desobrigado de subscrever o 
aumento de capital. Porém, não lhe é conferido o direito de solicitar à Entidade Gestora o resgate e, consequente, 
reembolso das unidades de participação de que seja titular. Não sendo o aumento de capital totalmente subscrito, este 
ficará limitado às subscrições recolhidas e realizadas, salvo deliberação em contrário. 

 
4.2  Reduções Parciais de Capital 
 
a) Na fase de desinvestimento, que se prevê venha a ocorrer a partir do quarto ano de actividade do Fundo, e verificando-

se um excesso de liquidez, pode a Entidade Gestora, atendendo aos interesses dos participantes, achar conveniente 
proceder a amortizações parciais do capital, com a consequente diminuição do valor das unidades de participação.  

b) Com efeito, achando a Entidade Gestora conveniente proceder à distribuição de capital do Fundo, deverá, 
consequentemente, propor à Assembleia de Participantes uma redução do capital.  

 
5. Condições de Reembolso 
 
5.1. Comissões de Reembolso 

 
O reembolso das unidades de participação não está sujeito ao pagamento de qualquer comissão. 
 
5.2. Prazo de Reembolso 
 
a) O reembolso será efectuado até 30 dias após o último dia do período previsto para a duração do Fundo. 
 
b) Caso seja deliberada a prorrogação da duração do Fundo, os participantes que tenham votado contra tal prorrogação 

poderão solicitar o resgate das respectivas unidades de participação nos 30 dias seguintes a essa deliberação. Nestes 
casos, a Entidade Gestora procederá por uma só vez à liquidação financeira dos reembolsos solicitados, no prazo previsto 
na alínea anterior. O reembolso ora previsto será efectuado com base no último valor da unidade de participação 
correspondente ao do último dia do período previsto para a duração do Fundo, pelo que o pedido  de resgate será 
efectuado a preço desconhecido. 

 
6.   Admissão à negociação 
 
A Entidade Gestora não irá solicitar, por princípio, a admissão à negociação em mercado de valores mobiliários das unidades 
de participação do Fundo. 
 
7.   Condições de Transmissão das Unidades de Participação 
 
a) Não existem restrições à livre transmissão das unidades de participação do Fundo, sendo que o preço será o que for 

estabelecido directamente entre vendedor e comprador.  
b) A Entidade Gestora não terá qualquer tipo de intervenção neste processo, sem prejuízo da entidades colocadoras poder 

desenvolver os melhores esforços, embora sem qualquer compromisso, no sentido de encontrar potenciais compradores 
relativamente às unidades de participação que os participantes pretendam alienar. Neste caso não haverá lugar à 
cobrança de qualquer comissão para o efeito.  

c) De modo a que seja efectuado o adequado registo dos participantes do Fundo, os transmitentes e transmissários deverão 
comunicar à Entidade Gestora e ao Banco Depositário a transmissão realizada. 

d) Não existindo qualquer criação de mercado para as unidades de participação do Fundo, poderá não haver liquidez que 
permita aos participantes a alienação das respectivas unidades de participação antes da maturidade do Fundo.   

 
 
CAPÍTULO IV   DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
 
Os participantes do Fundo têm direito a: 
a) Obter o regulamento de gestão, junto da Entidade Gestora, do Depositário e das entidades comercializadoras, qualquer 

que seja a modalidade de comercialização do Fundo; 
b) Consultar os documentos de prestação de contas do Fundo, que serão enviados sem encargos aos participantes que o 

requeiram; 
c) Subscrever e reembolsar as unidades de participação nos termos da lei e das condições constantes do Prospecto e do 

Regulamento do Fundo; 
d) Receber a sua quota-parte do Fundo em caso de liquidação do mesmo; 
e) A ser ressarcidos pela Entidade Gestora dos prejuízos sofridos, sem prejuízo do exercício do direito de indemnização que 

lhe seja reconhecido, nos termos gerais de direito, quando a diferença entre o valor que deveria ter sido apurado de 
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acordo com as normas aplicáveis no momento do cálculo do valor da unidade de participação e o valor efectivamente 
utilizado nos aumentos de capital ou no reembolso seja igual ou superior, em valor absoluto, a 0,5% do valor corrigido 
da unidade de participação; ou o valor acumulado do erro for, em termos absolutos, igual ou superior a 0,5% do valor 
corrigido da unidade de participação apurado no dia da respectiva regularização; 

f) Receber os montantes devidos nos termos dos pontos anteriores num período não superior a 30 dias após a detecção do 
erro, sendo tal procedimento individualmente comunicado aos mesmos dentro de idêntico prazo; 

g) Ser convocados a participar e a votar nas Assembleias Gerais de participantes nos termos do presente Regulamento. 
h) Revogar a declaração de aceitação da oferta até ao último dia útil antes do final do prazo da oferta; 
i) Ser informados individualmente nas seguintes situações: 

- Aumento das comissões que constituem encargo do Fundo ou dos participantes; 
- Alteração da política de investimento; 
- Emissão de novas unidades de participação para subscrição e respectivas condições; 
- Prorrogação da duração do Fundo ou a passagem a duração indeterminada; 
- Fusão com outro ou outros Fundo; 
- Substituição da Entidade Gestora; 
- Liquidação do Fundo, quando se pretenda que a liquidação ocorra antes do termo da duração inicialmente prevista; 

 
A subscrição de unidades de participação do Fundo implica a aceitação do regulamento de gestão e confere à MCO2 – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. os poderes necessários para realizar os actos de administração 
do Fundo. 
 
 
CAPÍTULO V ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES 
 
 
a) A Assembleia de Participantes reunirá no final do período inicial da vida do Fundo, ou das suas eventuais prorrogações e, 

ainda, sempre que convocada pela Entidade Gestora, nos termos da lei e do presente Regulamento de Gestão. 
b) Têm o direito a participar na Assembleia de Participantes todos os detentores de unidades de participação do Fundo, 

cabendo a cada participante os votos correspondentes ao número de unidades de participação detidas. 
c) Compete à Entidade Gestora a convocação da Assembleia de Participantes, por aviso publicado com um mínimo de oito 

dias de antecedência, no sistema de divulgação da informação da CMVM, ou em alternativa por carta enviada a cada um 
dos participantes. 

d) No caso de constar da ordem de trabalhos da Assembleia de Participantes a prorrogação do período inicial da vida do 
Fundo ou das eventuais prorrogações esta terá de se realizar, no mínimo, três meses antes da data prevista para o fim 
da actividade do Fundo.  

e) Por regra a Assembleia de Participantes pode deliberar, em primeira convocação, qualquer que seja o número de 
participantes presentes ou representados. Contudo, para a matéria referida na alínea g) vi), infra, em primeira 
convocação, é necessário que estejam presentes ou representados na Assembleia, participantes que detenham pelo 
menos 1/3 das unidades de participação do Fundo. Em segunda convocação, a Assembleia de Participantes pode 
deliberar seja qual for o número de participantes presentes ou representados. 

f) As deliberações são aprovadas pela maioria simples dos votos representados na Assembleia. Porém, relativamente à 
matéria referida na alínea g) ponto vi) infra, as deliberações devem ser aprovadas por dois terços dos votos presentes ou 
representados, quer a Assembleia de Participantes reúna em primeira, quer em segunda convocação.  

g) É da competência da Assembleia de Participantes deliberar sobre as seguintes matérias: 
i) Aumento das comissões que constituem encargo do Fundo ou dos participantes; 
ii) Alteração da política e limites de investimento; 
iii) Emissão de novas unidades de participação para subscrição e respectivas condições; 
iv) Prorrogação da duração do Fundo ou a passagem a duração indeterminada; 
v) Fusão com outro ou outros Fundos; 
vi) Substituição da Entidade Gestora; 
vii) Liquidação do Fundo, quando se pretenda que a liquidação ocorra antes do termo da duração inicialmente 

prevista. 
viii) Aumento e redução do capital do Fundo 

h) No caso de vir a ser deliberada a prorrogação do Fundo, os participantes que tenham votado em sentido contrário 
poderão solicitar o resgate das unidades de participação de que sejam titulares, nos termos previsto no presente 
regulamento de gestão. 
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PARTE II INFORMAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DO ANEXO II PREVISTO NO ARTIGO 64º DO REGIME 
JURÍDICO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO APROVADO PELO DECRETO-LEI 252/2003, DE 17 
DE OUTUBRO 

 
 
CAPÍTULO I OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE GESTORA E OUTRAS ENTIDADES 
 
 
1. Outras informações sobre a Entidade Gestora a 30/05/2008 
 
a) Órgãos sociais 
 
Órgão de Administração:  
 

Presidente -   Eng. José Ângelo Ferreira Correia 
Vice-Presidente -  Dr. Diogo Luís Ramos de Abreu 
Vogais -         Eng. Paulo Alexandre Dias Caetano 
  Dr. Pedro Manuel Passos Coelho 
  Dr. Vasco Clara Pinto Ferreira 
  Dr. Luís Fernão de Moura Torres Souto 
  Dr. Luís Nunes de Sousa Santos 
                                     

Órgão de Fiscalização: 
Fiscal Único Efectivo – Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, SROC, representada por Dr. José Maria Monteiro de Azevedo 
Rodrigues 
Suplente - J. Camilo & Associados, SROC, representada por Joaquim Pereira da Silva Camilo 
 
Principais funções exercidas pelos membros do Órgão de Administração fora da sociedade gestora: 
 

Eng. José Ângelo Ferreira Correia 
Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fomentinvest, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Fomentinvest Energia, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Carbono, Sustentabilidade e Desenvolvimento, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Ecoprogresso – Consultores em Ambiente e Desenvolvimento, S.A. 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ecoprogresso Trading, S.A.  
Administrador da EnergiaPrópria, SGPS, S.A. 
Administrador da Lusitânea Gás, S.A. 
 
Dr. Diogo Luis Ramos de Abreu 
Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 
Administrador Não Executivo do Espírito Santo Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 
Eng. Paulo Alexandre Dias Caetano 
Administrador e Membro da Comissão Executiva da Fomentinvest SGPS, S.A. 
Administrador da Fomentinvest Energia, SGPS, S.A. 
Administrador da Carbono, Sustentabilidade e Desenvolvimento, SGPS, S.A. 
Administrador da Ecoprogresso – Consultores em Ambiente e Desenvolvimento, S.A. 
Administrador da Ecoprogresso Trading, S.A. 
Administrador da EnergiaPrópria, SGPS, S.A. 
Administrador da Floresta Atlântica, SGFII, S.A. 
Administrador da Marl Energia – Central Fotovoltaica, S.A. 
Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Capital de Risco e de Desenvolvimento – APCRI 
 
Dr. Pedro Manuel Passos Coelho 
Administrador e Membro da Comissão Executiva da Fomentinvest SGPS, S.A. 
Administrador da HLCTejo - Tratamento e Valorização de Resíduos, S.A. 
Administrador da Ribtejo - Tratamento e Valorização de Resíduos Industriais, S.A. 
 
Dr. Vasco Clara Pinto Ferreira 
Vogal do Conselho de Administração 
  Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. 
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Banif  - Banco de Investimento (Brasil), S.A. 
Banif – Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 
Banif – Banco de Investimento, S.A. 
Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
Centro Venture - Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 
Dr. Luís Fernão de Moura Torres Souto 
Director do Banif – Banco de Investimento, S.A. 
 
Dr. Luís Nunes de Sousa Santos 
Director Central do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 
 
b) Relações de grupo com as restantes entidades: 
 

 
A entidade gestora é detida a 25% pelo Banif - Banco de Investimento, S.A.. 

 
c) Fundos de Investimento geridos pela Sociedade Gestora (dados a 31 de Dezembro de 2009): 
 
 

 
 
d) Proveitos de natureza não pecuniária 
 
Não aplicável. 
 
e) Contacto para esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas relativas ao Fundo  
 
Direcção Comercial MCO2 – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 
Tel. 21 382 6710 
Fax: 21 382 6719 
 
2. Consultores de investimento 
 
Não aplicável. 
 
3. Auditor do Fundo 
 
A entidade encarregue do exame das contas do Fundo é a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Fonseca, Barros & 
Associados, S.R.O.C., representada pelo Dr. Manuel Rui dos Santos Caseirão, e cuja sede se situa na Av. da República, n.º 50, 
8º, 1050-196 Lisboa. 
 
4. Autoridade de supervisão do Fundo 
 
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários é a entidade supervisora do Fundo. 
 
 
 
 
 

 
DENOMINAÇÃO 

 
TIPO 

 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 
VLGF 

EM EUROS 

 
N.º PARTICIPANTES 

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 

New Energy Fund F.E.I. Fechado Activos e/ou projectos da área das 
energias renováveis 
 44.378.821 23 

Luso Carbon Fund  F.E.I. Fechado Activos do mercado de Carbono 
(mecanismos do Protocolo de Quioto) 

76.739.971 18 
N.º Total de Fundos: 2  

- 
  
 - 

 
121.118.792 

 
41 
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CAPÍTULO II   DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
 
1. Valor da unidade de participação 
 
a) O valor mensal das unidades de participação é divulgado nas agências do Banif – Banco de Investimento e na sede social 

da MCO2 – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. e do Banco Espírito Santo de Investimento, 
S.A.. 

b) O valor mensal das unidades de participação pode ainda ser consultado no sistema de divulgação de informação da 
CMVM, www.cmvm.pt, no dia seguinte ao seu apuramento. 

 
2. Admissão à negociação 
 
As unidades de participação do Fundo não se encontram admitidas à negociação. 
 
3. Consulta da carteira do Fundo 
 
A composição da carteira do Fundo é publicada mensalmente no sistema de difusão de informação da CMVM, www.cmvm.pt. 
 
4. Documentação do Fundo 
 
a) O regulamento do Fundo, bem como os documentos de prestação de contas, anual e semestral, encontram-se 

disponíveis nas agências do Banif – Banco de Investimento e na sede social da MCO2 – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A e do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.; 

b) Será publicado no sistema de divulgação de informação da CMVM, www.cmvm.pt, que se encontram à disposição para 
consulta nos locais acima referidos os documentos de prestação de contas do Fundo, anual e semestral, no prazo de 90 
dias e de 60 dias, respectivamente. Estes documentos poderão ser enviados sem encargos aos participantes que o 
requeiram. 

c) Será ainda disponibilizada aos investidores do Fundo, com uma periodicidade mínima anual, informação sobre a evolução 
do nível do risco e rendibilidade inerente ao Fundo, bem como uma descrição das respectivas condicionantes e de 
quaisquer factos relevantes que tenham impacto no valor do património do Fundo. 

 
5. Contas do Fundo 
 

As contas anuais do Fundo são encerradas com referência a 31 de Dezembro de cada ano, sendo disponibilizadas nos 
três meses seguintes. 
As contas semestrais do Fundo são encerradas com referência a 30 de Junho sendo disponibilizadas nos dois meses 
seguintes. 

 
 
CAPÍTULO III   EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS RESULTADOS DO FUNDO 
 
 
a) Rendibilidade e risco históricos 
 
Evolução da Unidade de Participação (em Euros) 
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55.000
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60.000
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Rendibilidade e Risco 

 
 
b) Nota explicativa 
 
Os dados que serviram de base ao apuramento da rendibilidade e risco históricos são factos passados que, como tal, poderão 
não se verificar no futuro.  

 
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor 
das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 
(risco máximo). 
 
 
CAPÍTULO IV   PERFIL DO INVESTIDOR A QUE SE DIRIGE O FUNDO 
 
 
O Fundo destina-se a investidores qualificados ou a investidores que exerçam uma actividade que se encontre sujeita ao 
cumprimento de metas de redução de emissões. 
 
 
CAPÍTULO V   REGIME FISCAL 
 
 
Dada a criação recente dos instrumentos e activos em que o Fundo irá predominantemente investir, não existe ainda uma 
definição clara de qual a fiscalidade aplicável, nomeadamente quanto à tipificação dos rendimentos e às respectivas taxas a 
utilizar. No entanto, e dado que os Fundos Especiais de Investimento são considerados para efeitos de enquadramento fiscal 
como fundos mobiliários, a Sociedade Gestora, e até uma melhor clarificação do enquadramento fiscal aplicável, irá enquadrar 
os rendimentos gerados no âmbito do Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, nos termos abaixo indicados. Esta 
orientação tem por base um princípio de prudência relativamente ao efectivo enquadramento da tipologia de rendimento 
expectável para este tipo de activos. 
 
1. Fundo  
 
O Fundo é tributado como se de uma pessoa singular se tratasse.  
 
Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais valias  
 
Os juros das obrigações e dos depósitos bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 20%. Nos casos de 
rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma, à taxa de 25%, incidente sobre o respectivo valor 
líquido obtido em cada ano. Os ganhos decorrentes de swaps cambiais ou de divisas e de operações cambiais a prazo são 
tributados, por retenção na fonte, à taxa de 20%.  
Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em Fundos que se constituam e operem de acordo com a legislação 
nacional estão isentos de tributação.  
 
Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais valias  
 
Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes de fundos de investimento constituídos no 
estrangeiro, a tributação é autónoma, à taxa de 20%. Para rendimentos de outra natureza, aplica-se a taxa de 25%.  
 
Mais valias obtidas em território português ou fora dele  
 
A diferença positiva entre as mais e menos-valias obtidas em cada ano é tributada, autonomamente, à taxa de 10%, 
encontrando-se excluídas de tributação as mais valias provenientes da alienação de obrigações e outros títulos de dívida.  
 
Constituem igualmente mais-valias, os ganhos que resultem de operações relativas a warrants autónomos e instrumentos 

Ano Rendibilidade (%) Risco (%) Nível Risco 

2007 3,30 1,27 1 
2008 18,28 7,06 3 
2009 -5,54 4,31 3 
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financeiros derivados, com excepção de operações com swaps cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de juro e 
divisas e operações cambiais a prazo.  
 
2. Participantes  
 
Residentes em território português  
 
Sujeitos passivos de IRS, fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola  
 
Os rendimentos respeitantes a UP´s estão isentos de tributação, podendo, no entanto ser englobados, caso em que o imposto 
retido ou devido ao próprio Fundo tem a natureza de pagamento por conta.  
A transmissão gratuita (heranças e doações) de valores aplicados em Fundos não se encontra sujeita a tributação em sede de 
Imposto do Selo.  
 
Sujeitos passivos de IRC e sujeitos passivos de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola  
Os rendimentos respeitantes a UP’s são considerados como proveitos ou ganhos para efeitos do apuramento do lucro 
tributável e o montante de imposto retido ou devido na esfera do Fundo tem a natureza de pagamento por conta.  
No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na esfera do Fundo, correspondente aos rendimentos 
das unidades de participação que aqueles tenham subscrito é restituído pela sociedade gestora do Fundo e pago 
conjuntamente com os rendimentos respeitantes a essas unidades.  
 
Não residentes em território português  
 
Os rendimentos respeitantes a UP’s estão isentos de IRS e de IRC. 
 
 
NOTA: O REGIME FISCAL AQUI APRESENTADO NÃO DISPENSA A CONSULTA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NEM REPRESENTA 
QUALQUER GARANTIA QUE O MESMO SE MANTENHA INALTERADO PELO PERÍODO DE INVESTIMENTO. 
 
 
 
 


