
Ponto de Encontro: Sessão de 2006.06.29 

Área Temática: CONSTRUÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS 

Tema:   “Um Fundo que Apoia Investimentos em Energias Renováveis” 

Orador:  Ricardo Caliço, Director de Cooperação e Investimentos da CGD - 

Caixa Geral de Depósitos 

Moderador:  Jorge Vasconcelos, presidente da ERSA - Entidade Reguladora de 

Serviços Energéticos e membro do Conselho Consultivo da Lisboa E-

Nova  

 

Desenvolveu-se o diálogo sobre: 

- O FEI - Fundo Especial de Investimento aberto Caixagest Energias Renováveis é o 

único no género existente em Portugal para o investidor particular. 

- Até agora, era uma área só explorada por investidores institucionais. 

- É um fundo de capital de risco que aposta no futuro das energias renováveis, como 

única alternativa credível à dependência das energias fósseis, como o petróleo. 

-  Sendo um recurso escasso e finito, e de preço cada vez mais elevado, a procura de 

alternativas sustentáveis justifica o crescente interesse pelas energias renováveis. 

- A procura tem aumentado nos últimos tempos em algumas partes o globo, onde se 

verifica um maior desenvolvimento económico, como China e Ínia. 

- Escassez e preço alto assegura o futuro das energias alternativas, que se concolidanm 

como um mercado cada vez mais forte.  

- O investimento no Fundo é efectuado em fundos de investimento portugueses e 

internacionais que aplicam em sectores dda qualidade do ambiente, das energias 

renováveis ou em licenças de emissão de carbono. 

- Assim, procura-se aumentar a diversidade de gestores, tecnologias e de activos a qu 

cada investidor se encontra exposto. 

- O objectivo do Fundo é permitir que pequnos investidores participem e beneficiem da 

crescente preocupação com o uso de energias ecologicamente mais limpas. 

- Por sua vez, o Mercado e Licenças de Carbono está a caracterizar-se por performance 

positiva. 

- Este mercado foi o mecanismo encontrado para a redução das emissões de CO2, 

como estabelecido no Protocolo de Quioto, e a procura de fontes energéticas 

alternativas na Europa e no rseto do Mundo. 

- Dai a razão para a CGD apostas na criação do FEI Caixagest Energias Alternativas. 

- É um fundo e investimento aberto a longo prazo, lançado em Outubro de 2005.   


