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Green Letter
Green Bonds

O Technical Experts Group (TEG) em finanças sustentáveis publicou um User Guide1 sobre a emissão 
de Green Bonds. A adoção do European Green Bond Standard é voluntária para a emissão de Green 
Bonds, mas a União Europeia está a avaliar a possibilidade de criação de um quadro legislativo 
vinculativo.

As Green Bonds têm o objetivo de angariar capital e investimento para 
projetos com benefícios para o meio ambiente.
De acordo com a proposta de European Union Green Bond Standard
(EU-GBS), realizada pelo TEG, uma Green Bond pressupõe:

Desafio e solução

Alinhamento com a Taxonomia Verde: o capital angariado 
com Green Bonds deve ser investido em projetos alinhados 
com os critérios da Taxonomia Verde.

Publicação de uma Green Bond Framework: este documento 
deve confirmar o alinhamento com a Taxonomia Verde, bem 
como fornecer detalhes sobre a alocação dos fundos e a sua 
estratégia e processos relacionados.

Reporte obrigatório: a alocação dos capitais angariados e o 
impacto ambiental dos projetos realizados deve ser reportada 
publicamente de forma a que os investidores tenham fácil 
acesso à informação.

Verificação Externa em dois momentos distintos: (i) antes da 
emissão para verificação do alinhamento com a Taxonomia e 
framework e (ii) após a alocação total dos fundos angariados.

O que é uma Green Bond?

As atividades exigidas pela proposta do EU-GBS 
podem representar um desafio, pelo que a solução 
passa pelos seguintes passos:

Desenvolvimento de uma estratégia de 
sustentabilidade alinhada com a 
Taxonomia

Identificação e avaliação dos 
projetos elegíveis a financiamento, 
i.e. alinhados com a Taxonomia Verde

Desenvolvimento da Green Bond
Framework

Elaboração do reporte sobre a alocação 
dos fundos e de impacto ambiental

Verificação externa nos momentos-chave
1 Para mais informações, pfv, consulte:
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-green-bond-standard_en

Vantagens:

• Elegibilidade para financiamento alocados a projetos e 

atividades verdes;

• Financiamento a uma taxa potencialmente mais favorável;

• Transparência e credibilidade no mercado, através de 

procedimentos específicos de escrutínio e reporte;

• Monitorização e avaliação suportada no padrão de 

referência da União Europeia;

• Maior visibilidade nas emissões de dívida devido à crescente 

procura de investimentos sustentáveis por parte de 

investidores

Desvantagens:

• Existência de várias definições e critérios, que conduzem à 

definição de vários frameworks por emissor de Green Bonds;

• Esforço exigido para o cumprimento de requisitos e reportes 

adicionais;

• Custos associados à verificação externa;

• Insuficiente divulgação pública de dados sobre as obrigações 

verdes;
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