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LISTA DE EXCLUSÕES 
 
Data de aprovação 18 de junho de 2018 

   

O fundo não investirá em empresas que beneficiem e/ou que a receita comercial deriva diretamente 
de: 

1- Produção ou atividades envolvendo formas prejudiciais ou exploradoras de trabalho 
forçado/trabalho infantil prejudicial;12 

2- Produção ou comercialização de qualquer produto ou atividade considerada ilegal nos termos 
das leis ou regulamentações do país de acolhimento ou convenções e acordos internacionais; 

3- Qualquer negócio relacionado com pornografia ou prostituição; 

4- Produção ou comercialização de animais selvagens ou de produtos da vida selvagem 
regulamentados ao abrigo da Convenção sobre o comércio internacional de espécies ameaçadas 
de extinção ou fauna e flora selvagens (CITES); 

5- Produção ou utilização ou comercialização de materiais perigosos, tais como materiais 
radioactivos, fibras de amianto não delimitadas e produtos que contenham PCB;3 

6- Comércio transfronteiriço de resíduos e produtos residuais, excepto se conformes com a 
Convenção de Basileia e com os regulamentos subjacentes; 

7- Métodos de pesca insustentáveis (ou seja, pesca no ambiente marinho utilizando redes com um 
excesso de 2,5 km de comprimento e pesca com explosão); 

8- Produção, utilização ou comercialização de produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas, 
produtos químicos, substâncias que empobrecem o ozono e outras substâncias perigosas sujeitas 
a saídas ou proibições internacionais;4 

9- Destruição de habitats críticos;5 

                                                           
1  Trabalho forçado significa todo o trabalho ou serviço, não realizado voluntariamente, que é extraído de um 

indivíduo através de ameaça de força ou penalidade. 
2  "Trabalho infantil nocivo" significa o emprego de crianças que são economicamente exploitivas, ou 

susceptíveis de serem perigosas ou de interferir com a educação da criança, ou de serem prejudiciais à saúde 
da criança, ou ao desenvolvimento físico, mental, moral ou social. Além disso, qualquer trabalho realizado 
por uma pessoa que ainda não atingiu os 15 anos de idade é considerado prejudicial, a menos que a legislação 
local especifique o atendimento escolar obrigatório ou a idade mínima para trabalhar para ser maior; nesses 
casos, a maior idade será aplicada para definir o trabalho infantil prejudicial. 

3   PCBs: bifenilos policlorados, um grupo de produtos químicos altamente tóxicos. PCBs são susceptíveis de ser 
encontrado em produtos de petróleo  de transformadores elétricos, capacitores e aparelhagem que datam 
de 1950-1985. 

4  "Substâncias destruidoras de ozônio" (ODS): compostos químicos, que reagem com e eliminam o ozono 
estratosférico, resultando em "buracos na camada de ozono". O protocolo de Montreal lista ODS e suas datas 
de redução de destino e de fase. 

5  "Habitat crítico" é um subconjunto de habitat natural e modificado que merece atenção especial. O habitat 
crítico inclui áreas com alto valor de biodiversidade que atendem aos critérios da classificação da União 
Mundial de conservação ("IUCN"), incluindo o habitat exigido para a sobrevivência de espécies criticamente 
ameaçadas ou ameaçadas de extinção, conforme definido pela IUCN Red Lista de espécies ameaçadas ou 
conforme definido em qualquer legislação nacional; áreas com significado especial para espécies endêmicas 
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10- Produção e distribuição de meios racistas, antidemocráticos e/ou neo-nazistas; 

11- Tabaco, se constitui uma parte substancial das actividades de negócio de um projecto de 
financiamento primário;6 

12- Animais vivos para fins científicos e experimentais, incluindo a criação destes animais; 

13- Munições e armas, equipamentos militares/policiais ou infraestruturas; 

14- Jogos de sorte, casinos e empresas equivalentes; 

15- Concessões comerciais sobre, e exploração madeireira na floresta natural tropical; conversão da 
floresta natural para uma plantação; 

16- Compra de equipamentos de madeireira para uso em florestas naturais tropicais ou floresta de 
alto valor de natureza em todas as regiões; e atividades que levam a um corte claro e/ou 
degradação de florestas naturais tropicais ou floresta de alto valor de natureza; 

17- Novas plantações de óleo de palma. 

 

Além da lista de atividades excluídas acima, o fundo não deve fazer investimentos no seguinte: 

1- Projetos/investimentos implicando a mudança negativa da cobertura terrestre. Isto deve ser 
demonstrado com fotografias aéreas ou imagens de satélite, ou usando registros oficiais 
credíveis.7 

2- Extensas plantações florestais de monoculturas;8 

3- Conversão de terras secas em plantações florestais irrigadas com novos sistemas permanentes 
de irrigação e/ou bombeamento; 

4- Projetos/investimentos que impliquem a produção, o uso e o comércio de organismos 
geneticamente modificados (OGM); 

5- Plantações de óleo de palma Greenfield ou Brownfield e investimentos em toda a cadeia de valor 
do óleo de palma; 

6- Qualquer projeto de biomassa para energia; 

Qualquer projeto de gestão florestal natural tropical, ou qualquer projeto de gestão florestal 
comunitário quando relacionado ao manejo florestal natural. 

                                                           
ou de faixa restrita; sítios críticos para a sobrevivência das espécies migratórias; áreas que apoiam 
concentrações ou números globalmente significativos de indivíduos de espécies congregatórias; áreas com 
assembleias únicas de espécies ou que sejam filiadas a processos evolutivos fundamentais ou forneçam 
serviços ecossistêmicos essenciais; e áreas com biodiversidade de importância social, económica ou cultural 
significativa para as comunidades locais. A floresta primária ou florestas de alto valor de conservação devem 
ser consideradas habitats críticos. 

6  Um índice de referência para substancial é de 5-10% do balanço patrimonial ou do volume financiado ou das 
receitas de vendas em ativos adquiridos ou na companhia de portfólio. 

7  Por exemplo, a conversão de "vegetação natural e seminatural" para "áreas terrestres cultivadas e geridas". 
8  Extensas plantações de monoculturas não cumprem os objetivos internacionais de biodiversidade e 

carregam altos riscos financeiros e económicos (por exemplo, exposição a riscos endêmicos, como ataques 
de pragas, lances de vento e grandes incêndios florestais). 


