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BANIF 

 

LUSO CARBON FUND 

Um fundo para proteger a terra 

 

EMPRESA 

A Banif Gestão de Activos, SA é uma sociedade gestora de fundos de investimento 

mobiliários e imobiliários, detida a cem por cento pelo BANIF – Banco de Investimento, 

SA.  

 

A sociedade gestora encontra-se registada e exerce a sua actividade em Portugal, sendo 

supervisionada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e pelo Banco de 

Portugal. A actividade da entidade gestora é regulada pelo Código dos Valores Mobiliários, 

pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, pelo Decreto-Lei 

252/2003, de 17 de Outubro, bem como pelo Regulamento da CMVM n.º 15/2003. 

 

A 31 de Dezembro de 2006, esta sociedade geria mais de mil milhões de euros, 

correspondentes a uma quota de mercado de 3,03%. 

 

PROJECTO 

O Luso Carbon Fund – Fundo Especial de Investimento Fechado 

é um fundo especial de investimento gerido pela Banif Gestão de 

Activos, SA, tendo como entidades promotoras a Fomentinvest 

SGPS, o Banif Investimento, o BES Investimento e a Climate 

Change Capital, actuando a Ecoprogresso (uma participada da 

Fomentinvest) como consultor de investimentos. 
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O Luso Carbon Fund constitui um marco relevante em termos de inovação financeira no 

mercado português: é o primeiro fundo de carbono regulado por uma entidade de 

supervisão. O Luso Carbon Fund iniciou a sua actividade no dia 15 de Dezembro de 2006, 

com um montante de 30,8 milhões de euros, valor que deverá crescer até aos 100 

milhões de euros. 

 

O Luso Carbon Fund investe no mercado de carbono, nomeadamente em projectos 

geradores de créditos de carbono, no quadro da legislação e regulamentação decorrentes 

do Protocolo de Quioto, permitindo às empresas sujeitas ao cumprimento de limites de 

emissão de dióxido de carbono (CO2) a aquisição de créditos a um valor potencialmente 

mais baixo. 

 

O Fundo conta com 22 investidores institucionais, entre os quais instituições financeiras, 

empresas industriais sujeitas ao cumprimento dos limites impostos pelo Protocolo de 

Quioto e o Estado português. Estas entidades, através deste veículo, dão um importante 

contributo para o controlo das emissões de Gases de Efeito de Estufa, criando condições 

para o Desenvolvimento Sustentável através da redução do impacto das alterações 

climáticas. 

 

ENVOLVIMENTO 

O Luso Carbon Fund funciona como elemento agregador de um conjunto de entidades 

sujeitas ao cumprimento de limites de emissões, que pretendem disponibilizar um produto 

único a nível nacional, que lhes permitirá não só efectuar a gestão das suas necessidades 

através do investimento, mas também beneficiar do potencial de valorização da economia 

do carbono. Foi a necessidade de um veículo que permitisse a convergência entre os 

investidores e o mercado de carbono que originou o lançamento do Luso Carbon Fund. 

Este Fundo conjuga todas as vantagens que os instrumentos financeiros regulamentados 

oferecem, quer em termos de diversificação de risco quer em termos de controlo, apoiado 

numa equipa de gestão com valências nas diferentes áreas de intervenção do Fundo. 

 

Desta forma, a actividade do Fundo é integrada num quadro legal que garante a 

transparência dos processos, apoiando-se numa equipa de especialistas em diferentes 
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áreas, que conjugam esforços para optimizar a intervenção no mercado de carbono, 

sendo que o sucesso deste projecto se reflecte na rendibilidade do Fundo. 

 

OBJECTIVOS 

O grande objectivo do Luso Carbon Fund é assegurar o compromisso de redução de 

emissões de Gases de Efeito de Estufa por parte das empresas e do Estado, ao menor 

custo com o maior retorno do investimento possível. 

 

O Luso Carbon Fund é um veículo especificamente concebido para atingir o compromisso 

de Quioto – no contexto dos mecanismos de flexibilidade que este preconiza – através dos 

Certificados de Redução de Emissões, investindo em projectos geradores de créditos de 

carbono. Neste sentido, o principal investimento do Fundo é a celebração de Contratos 

ERPA’s – Early Reduction Purchase Agreements, para aquisição de créditos resultantes do 

desenvolvimento de projectos de redução de emissões ou de sequestração das mesmas, 

através dos mecanismos de “Implementação Conjunta” ou de “Desenvolvimento Limpo”. 

Estes contratos estipulam as condições de aquisição dos créditos, a estrutura financeira e 

os riscos da operação. Os ERPA´s permitem co-investir em projectos com outros fundos, 

tais como o C4F – Climate Change Capital Carbon Fund. 

 

RESULTADOS 

Já foram analisados mais de vinte projectos geradores de créditos de carbono, estando 

20% destes em fase de contratualização. Dado o curto prazo de existência do Fundo, não 

existem ainda resultados relevantes que mereçam ser divulgados. Existe uma grande 

apetência por parte dos investidores para o investimento na economia do carbono. No 

entanto, e dada a curta existência deste mercado, alguns investidores estão ainda a 

aguardar os primeiros resultados das acções desenvolvidas pelo Fundo. 

 

Mais informações em: www.lusocarbonfund.com ou www.grupobanif.pt  


