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A Celestial Green Ventures PLC (CGV) assinou contratos com municipalidades, proprietários de 
terra privada e comunidades indígenas. Esses contratos dão à CGV o direito de desenvolver 
projetos de compensação de carbono. A CGV não obtém outros direitos oriundos desses contratos, 
que foram assinados para um período de 30 anos. 
 
Com todos os projetos de compensação de carbono há um extenso processo ao qual se deve aderir. 
Isso inclui um processo para determinar a adequação do projeto e da intenção de nossos parceiros 
no mesmo de ter uma visão a longo prazo. Uma vez que isso tenha sido acordado, uma norma 
adequada deve ser escolhida, englobando as necessidades, expectativas e objetivos de todas as 
partes interessadas.  
 
Quando uma norma está sendo escolhida, um plano é traçado para desenvolver o projeto de 
acordo com as metodologias específicas, assim como o definido pela norma. O Documento de 
Concepção do Projeto (em inglês, Project Design Document, conhecido pela sigla PDD) pode então 
ser completado e enviado para validação e verificação feita por terceiros. Somente após esse longo 
processo é que os créditos podem ser emitidos. 
 
A Celestial Green Ventures financia esses projetos para levá-los a uma etapa na qual sejam 
financeiramente viáveis e na qual os créditos estejam prontos para serem vendidos no mercado 
aberto. A empresa acredita que o preço desses créditos deve ser determinado pelo mercado aberto, 
sendo afetado por fatores como benefícios à área do projeto, legitimidade da ciência por trás da 
norma e o crucial aspecto de transparência nos processos de validação e verificação. 
 
Referente ao documento que você nos enviou, podemos afirmar categoricamente que os contratos 
da CGV PLC têm sempre o cabeçalho com os detalhes da empresa, são assinados em cada página 
por um representante da empresa, são autenticados e também contêm um carimbo da companhia.  
Já referente aos aspectos financeiros das suas perguntas, a Celestial Green Ventures não pode 
divulgar nenhum acordo financeiro que tenha sido feito com nossos parceiros. No entanto, como 
um nível extra de transparência voluntária, decidimos ser listados na Bolsa de Valores de 
Frankfurt;  posteriormente, no final de julho de 2012, nosso primeiro ano completo de finanças 
será apresentado. 
 
Por último, nós apenas recebemos os direitos aos créditos de carbono se cumprirmos com todas as 
condições conforme o estabelecido nos contratos e quando realizarmos os pagamentos anuais aos 
destinatários autorizados.  
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