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Gabriela Figueiredo Dias

Orador principal | Keynote speaker

Presidente do Conselho de Administração da CMVM 
Chair of the CMVM Management Board 

 " 
O paradigma do investimento focado apenas no retorno  

financeiro está em crise, possibilitando a evolução para  

modelos ajustados às crescentes solicitações dos  

investidores, ou seja, que conjuguem fatores de  

sustentabilidade – com propósitos sociais e ambientais -  

com objetivos de maximização de valor, sublinhou a  

presidente da CMVM. As limitações do modelo e dos  

instrumentos tradicionais e a insuficiência dos  

instrumentos disponíveis de poupança e proteção social  

são os principais motores das solicitações. E Portugal  

começa a dar sinais de resposta, como comprova o registo  

pela CMVM, em novembro, da primeira sociedade de  

empreendedorismo social, que tem em curso a  

constituição do primeiro fundo de empreendedorismo  

social. Gabriela Figueiredo Dias afirmou que a CMVM,  

enquanto regulador e supervisor, está a ser chamada a  

intervir, através da participação responsável na construção  

do direito europeu nesta matéria e da sua implementação  

a nível nacional. Um importante desafio, defende, passa  

por eliminar o risco de branqueamento de práticas  

negativas por via das finanças sustentáveis, o que implica,  

entre outras dimensões, assegurar a transmissão ao  

mercado de informação rigorosa e credível. A  

sustentabilidade e o sistema financeiro encerram estreitas  

relações entre si, tendo os reguladores um papel de relevo  

nesta transformação, que já produz impacto no mercado e  

no quadro regulatório de supervisão, defendeu. Nesse  

sentido, a CMVM irá lançar em breve uma consulta  

pública que visa reunir informação sobre esta matéria. 

O ceticismo que ainda exista deve  
ser substituído pela adesão a um  
novo paradigma de investimento 

 " The scepticism that might still exist must be  
replaced by adhering to a new investment  
paradigm 
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The investment paradigm that focuses merely on financial  

returns is in crisis, allowing the progression to models  

adjusted to the increasing demands of investors, namely  

those that combine sustainability factors with social and  

environmental purposes, that have profitability objectives  

and value maximization, stressed the CMVM Chair. The  

limitations of the traditional model and instruments  

and the insufficiency of available instruments of savings  

and social protection are the main drivers of these  

requirements. Portugal is beginning to show signs of  

response, as evidenced by the registration at the CMVM 

 in November, of the first social enterprise, which is in the  

process of establishing the first social entrepreneurship  

fund. Gabriela Figueiredo Dias said that the CMVM, as  

the regulator and supervisor, is being called to intervene  

by responsibly participating in the construction of  

European law on this matter and its implementation at  

national level. An important challenge is to eliminate the  

risk of laundering negative practices through sustainable  

finance, which implies, among other things, ensuring the  

transmission of accurate and credible information to the  

market. Sustainability and the financial system are closely  

interrelated, with regulators playing a key role in this  

transformation, which already has an impact in the  

market and the supervisory regulatory framework, she  

said. In this sense, the CMVM will soon launch a public  

consultation that aims to gather information on this issue.  



Mário Centeno

Orador principal | Keynote speaker

Ministro das Finanças de Portugal 
Portuguese Finance Minister 

 " 
A sustentabilidade é, muitas vezes, reduzida a questões  

ambientais e às alterações climáticas, mas o conceito é  

bem mais abrangente, incluindo fatores sociais, como a  

redução da desigualdade e coesão social, e de governo  

das sociedades, defende o ministro das Finanças. A maior  

visibilidade do fator ambiental resulta do impacto do  

aquecimento global na frequência e severidade das  

catástrofes naturais, que já impõem relevantes desafios  

financeiros e económicos, esclareceu. O adiamento da  

transição para uma economia com baixas emissões de  

carbono vai aumentar os custos económicos de eventos  

meteorológicos afetando toda a sociedade, incluindo o  

setor financeiro, e em particular o segurador, que vê a sua  

rentabilidade afetada pelos riscos, afirmou. Será  

necessário desenvolver competências para lidar com os  

novos riscos, afirmou. Avisou ainda para os riscos  

envolvidos para a transição para uma economia verde,  

em particular a utilização abusiva da marca “verde”.  

Defende que a “regulamentação europeia deve fornecer  

uma harmonização clara das definições do que são  

atividades sustentáveis e quais os conceitos de obrigações  

e de fundos de investimento verdes”. Outra das  

preocupações de Mário Centeno é a pressão para a  

realização de investimentos especulativos, que procuram  

resultados no curto-prazo. Face aos riscos, o ministro  

defendeu políticas que promovam uma transição a um  

ritmo equilibrado, promovendo a coesão social e  

aumentando a consciência dos investidores e demais  

agentes para a importância deste tipo de investimentos. 

Should we aspire to make sustainable  
investment the ‘new normal’  " Devemos aspirar a tornar o investimento  

sustentável o ‘novo normal’ 
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The Minister of Finance noted that sustainability is  

o�en reduced to environmental issues and climate  

change, but the concept is far more wide-ranging,  

including social factors such as reducing inequality and  

social cohesion, and governance.  Mário Centeno says  

that the greater visibility of the environmental factor is  

a consequence of the impact of global warming on the  

frequency and severity of natural disasters, which are  

already imposing significant financial and economic  

challenges. Postponing the transition to a low carbon  

economy will increase the economic costs of weather  

events that will affect all of society, including the  

financial sector, particularly the insurer, that will have  

its profitability affected by these risks. He states that  

skills will be required to be able to handle these new  

risks.  He also warned of the risks involved in the  

transition to a green economy, particularly the misuse  

of the “green” brand. He advocates that “European  

regulation should provide clear harmonisation defining  

what sustainable activities are, and what are the concepts  

of green bonds and green investment funds”. A further  

concern of Mário Centeno is the pressure in making  

speculative investment that aims for short-term results.  

Given the risks, the Minister of Finance supported  

policies that promote a transition, at a balanced pace,  

encouraging social cohesion and raising awareness of  

investors and other agents as to the importance of this  

type of investment.  



What is sustainable in finance?

Mesa redonda 1 | Roundtable 1

O que é sustentável em finanças? 

3

VOTING RESULTS FROM THE AUDIENCE
Resultados da votação da audiência

Which ESG dimension  
is more important? 

Should anyone take the lead in  
promoting sustainable finance? 

Os oradores do primeiro painel do dia debruçaram- 

se sobre a sustentabilidade financeira e a definição e  

avaliação dos fatores ESG.  

 

Filipe Santos defendeu a emergência de um sistema  

financeiro que incorpora os valores e interesses dos  

diferentes stakeholders na decisão de investimento 

 e não somente o retorno ajustado ao risco.  

 

Nestas matérias, os bancos devem primar pela  

transparência na informação facultada a todos os  

stakeholders e acionistas, referiu por seu lado Tânia  

Duarte.  

The speakers of the first panel of the day addressed  

financial sustainability and the definition and  

evaluation of ESG factors.  

 

Filipe Santos advocated the emergence of a financial  

system that incorporates both the values and  

interests of the different stakeholders in the  

investment decision, as well as the risk-adjusted  

return.  

 

In these matters, banks should focus on transparency  

in the information provided to all stakeholders and  

shareholders, said Tânia Duarte.  



What is sustainable in finance?

Mesa redonda 1 | Roundtable 1

O que é sustentável em finanças? 
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Também o decisor político, segundo Ugo Bassi, deve  

utilizar o instrumento da transparência e abster-se  

de impor metas obrigatórias em áreas onde a escolha  

individual é imprescindível.  

 

Na reflexão sobre a importância de cada fator ESG,  

Peter Kernan apontou o governo das sociedades  

como central para o processo de tomada de decisão  

com impacto na gestão de todos os outros fatores.  

 

Por seu lado, Colin Mayer considera que existem  

falhas na contabilização da depreciação do capital  

humano, social e natural, o que leva a uma  

divulgação incorreta do rendimento a nível nacional  

e da avaliação do valor societário. O perito britânico  

asugere o abandono da chamada doutrina de  

Friedman (a que sustenta que “há uma e apenas uma  

responsabilidade social: negócios que aumentem o  

lucro”) e sustentou que qualquer análise sobre o  

mundo empresarial deveria começar com uma  

pergunta: “que propósito servem os negócios?”. É que  

negócios socialmente responsáveis e com propósitos  

claros, acabam a gerar mais valor para os acionistas e  

para a sociedade, defendeu.  

 

Noutra frente, o debate destacou a relevância de  

evitar a “lavagem verde”. José de Matos sublinhou o  

papel de auditores internos e externos e das agências  

de rating na criação de confiança no mercado, na  

sociedade e nas informações que são publicadas.  

The policy maker, according to Ugo Bassi, must use  

the transparency instrument and refrain from  

imposing mandatory targets in areas where  

individual choice is essential.  

 

In reflecting on the importance of each ESG factor,  

Peter Kernan pointed out the corporate governance  

as vital for the decision-making process with an  

impact on the management of all other factors. 

 

 In turn, Colin Mayer considers that there are flaws  

when calculating the depreciation of human, social  

and natural capital, which leads to an incorrect  

disclosure of income at a national level and the  

valuation of the corporate value. The british expert  

drew on Friedman's so-called doctrine (the one that  

supports that "there is only one social responsibility:  

profit-increasing businesses") and claimed that any  

analysis of the business world should start with a  

question: "What is the purpose of business?" For the  

reason that socially responsible businesses with clear  

purposes, end up generating more value for  

shareholders and for society, he defended. 

 

On another front, the debate highlighted the  

importance of avoiding "greenwashing".  José de  

Matos underlined the role  of internal and external  

auditors and rating agencies in building trust in the  

market, society and in the information that is  

disclosed. 



What is sustainable in finance?

Mesa redonda 1 | Roundtable 1

 "  " 

 " Preventing "green washing" on this  
area is very important. (...) We need  
to be confident in the market, in the  
society, about the information that is  
published about these topics 

 " É preciso criar a consciência nas  
pessoas que trabalham no setor  
financeiro de que esta é a maneira de  
prosseguir, mas para abraçarem essa  
causa precisam de entender porque o  
estão a fazer 

 " There are studies that do  
demonstrate that this aspect of  
culture is one of the most important  
determinants of corporate success 

 " Our financial system currently does  
not allow us to clearly distinguish a  
given asset of risk adjusted return,  
does not distinguish the societal  
quality of those investments. That’s  
what ESG is starting to bring 

 "  " 
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Evitar a “lavagem verde” nesta área  
é muito importante. (...) Temos que  
ter confiança no mercado, na  
sociedade, sobre a informação  
tornada pública relativa a estes  
tópicos 

O contributo que o decisor político  
pode dar a esta mudança de cultura é  
utilizar o instrumento da  
transparência 

The contribution that the policy  
maker can give to this change of  
culture is to play with the instrument  
of transparency 

Ugo Bassi, Diretor, Direção-Geral de Estabilidade Financeira, Comissão Europeia  
Director, FISMA, European Commission 

José de Matos, Consultor do Conselho de Administração, Banco de Portugal  
Consultant to the Board, Banco de Portugal 

Tânia Duarte, Cofundadora e diretora de Operações, CCP Research Foundation 
Co-founder and Head of Operations at CCP Research Foundation 

Colin Mayer, Cátedra Peter Moore de Estudos de Gestão, Said Business School, Universidade de Oxford  
Peter Moore Professor of Management Studies, Said Business School, University of Oxford 

Filipe Santos, Professor catedrático de Empreendedorismo Social, Católica Lisbon Business & Economics 
Chair of Social Entrepreneurship at Católica – Lisbon School of Business & Economics 

Peter Kernan, Diretor executivo, S&P Global 
Managing Director, S&P Global 

There is the need to create the  
consciousness on people working on  
the financial sector that this is the  
way to move forward, but to be on  
board they need to understand why  
they are doing it 

When it comes to thinking about  
longer-term climate risk, one of the  
challenges is knowing exactly when  
and how the risks will crystalize and  
also if all of the entities we raise have  
the ability to act and react 

 " 

 " 

 " 

Existem estudos que demonstram que  
o aspeto da cultura é um dos  
determinantes mais importantes do  
sucesso corporativo 

O nosso sistema financeiro atual não  
nos permite distinguir o ativo do  
retorno ajustado ao risco, não  
distingue a qualidade social desses  
investimentos. É isso que os ESG  
estão a começar a trazer 

Quando se trata de pensar sobre o  
risco climático a longo prazo, um dos  
desafios é saber exatamente quando e  
como os riscos se vão materializar e  
se todas as entidades têm a  
capacidade de agir e reagir 

O que é sustentável em finanças? 

 " 



2017 José Luís Sapateiro Prize

Cerimónia entrega de prémio | Prize Award cerimony

Prémio José Luís Sapateiro 2017 

 " To speak of sustainability  
and at the same time of  
awareness, of knowing,  
could not be more  
appropriate. (...) The  
CMVM promotes  
knowledge in this symbolic  
way by awarding a prize 

Vasco Freitas da Costa foi o vencedor da 18a edição do Prémio José Luís Sapateiro, tendo elaborado um trabalho sobre 

 “A regulação jurídica do financiamento colaborativo ou “crowdfunding” – em especial, o caso português”, no qual  

analisou o fenómeno do Crowdfunding, bem como os desafios que o mesmo comporta.  

 

Entre as conclusões está a recomendação de uma distinção entre o Financiamento Colaborativo por empréstimo e por  

“investimento” propriamente dito, dado que o regime trata o Financiamento Colaborativo de forma unitária, envolva ou  

não valores mobiliários. Propôs uma abordagem “gradualista” que permita a opção por patamares mais alargados de  

atuação com exigências regulatórias crescentes, ao invés do atual regime que sujeita as plataformas a um quadro de  

atuação muito restritivo.  

 

Por fim, o premiado detetou a possibilidade de um melhor aproveitamento do papel dos investidores qualificados na  

orientação das escolhas dos pequenos investidores, exemplificando com o investimento em “start-ups”.  

 " Falar de sustentabilidade e  
falar ao mesmo tempo de  
conhecimento, de saber, não  
podia ser mais apropriado.  
(...) A CMVM promove o  
saber desta forma simbólica  
entregando um prémio 
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 " The winner has an  
irrefutable merit. (...) It is a  
work that aims to respond  
to the challenges that are  
posed regarding regulation  
and the way society has  
reacted to them 

 " O premiado tem indiscutível  
mérito. (...) É um trabalho  
que visa dar resposta aos  
desafios que se colocam em  
termos de regulação e o modo  
como a sociedade tem  
reagido aos mesmos 

 " I would like to thank the  
CMVM very much for this  
distinction.  I am very  
pleased and honoured for  
such a prestigious award 

 " Queria agradecer muito à  
CMVM por esta distinção,  
que é um prémio muito  
prestigiante e que me deixou  
muito feliz e muito honrado 

Vasco Freitas da Costa was the winner of the 18th edition of the José Luís Sapateiro Prize with a work on "The legal  

regulation of crowdfunding - particularly the Portuguese case", wherein he analysed the Crowdfunding phenomenon and  

the challenges that it entails. Among the conclusions is the recommendation of differentiating between crowdfunding by  

loan and by "investment" itself, since the framework sees Crowdfunding in a unitary way, whether securities are involved  

or not.  

 

He proposed a "gradualist" approach that allows for the option of broader levels of performance with increasing  

regulatory requirements, rather than the current framework that subjects the levels to a very restrictive performance  

framework. Finally, the award-winner detected the possibility of a better use of the role of qualified investors in the  

guidance of the choices of the small investors, exemplifying this with investment in “start-ups”. 

Filomena Oliveira, vice-presidente  
do Conselho de Administração  
da CMVM | Vice-president of the  

Management Board, CMVM 

Vasco Freitas da Costa, vencedor 
 do Prémio José Luís Sapateiro  

2017 | Winner of the 2017 José Luís  
Sapateiro Prize 

Paulo Olavo Cunha, presidente do   
júri do Prémio José Luís Sapateiro  

2017 | Presidente of the jury  of the  
2017 José Luís Sapateiro Prize 



Investing in sustainability. What's  in it for me? 

Mesa redonda 2 | RoundtablE 2

Investir em sustentabilidade. O que ganho? 

Why should we care about  
sustainability in finance? 

What are the main risks  
of sustainable investment? 

A importância da adoção de um sistema financeiro mais  

sustentável foi uma ideia unânime entre os especialistas  

do segundo painel do dia, que tiveram áreas de atuação  

tão diversas como o Parlamento Europeu, a OCDE e  

associações empresariais e de investidores.  

 

Para alguns oradores existe já uma forte compreensão da  

necessidade de um investimento responsável, que integre  

questões ESG, para garantir o sucesso no longo prazo.  

 

Mas nem todos alinham pela perspetiva mais otimista.  

Paul Tang, por exemplo, sublinhou que é preciso uma  

aceleração e a concretização de ações no setor financeiro. 
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The importance of adopting a more sustainable financial  

system was a common idea among the experts of the  

second panel of the day with expertise fields as diverse as  

the European Parliament, the OECD and business and  

investor associations.  

 

For some speakers, there is already a strong  

understanding of the need for responsible investment  

that integrates ESG issues to ensure long-term success. 

 

 But not all align with the most optimistic view. Paul  

Tang, for example, highlighted that it is necessary to  

hasten and implement actions in the financial sector. 

VOTING RESULTS FROM THE AUDIENCE
Resultados da votação da audiência



Investing in sustainability. What's  in it for me? 

Mesa redonda 2 | RoundtablE 2

Investir em sustentabilidade. O que ganho? 

A maioria dos membros do painel mostrou-se otimista  

no que respeita a incorporação de fatores ESG, confiando  

na geração millennial, que revela preocupações com a  

criação de impacto e não somente com a maximização e  

o retorno para os acionistas. 

 

 Jorge Moreira da Silva sublinhou a importância da  

transparência, de uma melhor mensuração dos impactos  

dos fatores ESG, bem como das reformas nos países em  

desenvolvimento no alinhamento do mercado com os  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.  

 

Entre os principais riscos apontados durante o debate  

encontram-se o incumprimento das metas da ONU, 

 e a fragmentação a nível global na concretização destas  

medidas. 

 

Os riscos da “lavagem verde” como ameaça para a  

credibilidade das políticas de sustentabilidade também  

marcou presença neste painel, nomeadamente pela voz  

de Margarida Couto, que colocou os investidores, os  

consumidores e o Estado como “forças motrizes” da  

mudança. 
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Most panellists have been optimistic about the  

incorporation of ESG factors, relying on the millennial  

generation that show concerns about creating impact  

and not just maximizing and shareholder return. 

 

 Jorge Moreira da Silva stressed the importance of  

transparency, better measurement of the impacts  

of ESG factors, and reforms in developing countries  

regarding the alignment of the market with the UN  

Sustainable Development Goals.  

 

Among the main risks identified during the debate are  

the failure to meet the UN targets and global  

fragmentation in the implementation of these measures. 

 

 The risks of "greenwashing" as a threat to the credibility  

of sustainability policies were also featured in this panel,  

notably by Margarida Couto, who said that investors,  

consumers and the state as "driving forces" for change. 



 " Existe agora um conceito de  
investimento relativamente bem  
compreendido que exige que os  
investidores considerem as questões  
ESG como uma característica  
central no acesso ao valor  
corporativo 

 " There’s now a relatively well  
understood concept of investment  
that requires investors to consider  
ESG issues as a core characteristic  
of how you assess corporate value 

 " O mais importante para mim é  
alterar o dever fiduciário, porque  
nem sempre o que está em causa são  
medições, o que vos peço enquanto  
investidores é que tenham em  
consideração os impactos e riscos 

 " Most important for me is to change  
in the fiduciary duty, because is not  
always about measuring, what I ask  
you as an investor is to consider  
impacts and risks 

 " Há muitas empresas que já  
perceberam que têm que mudar se  
quiserem continuar a existir no  
futuro, é uma espécie de questão de  
sobrevivência 

 " There are a lot of companies that  
already understood that they need to  
change if they want to remain  
existent in the future, it’s kind of a  
survival thing 

 " Sem o papel do regulador, o mercado  
não conseguirá por si só alinhar-se  
com os objetivos de desenvolvimento  
sustentável 

 " Without the regulators role, the  
market will not alone be sufficiently  
aligned with a major goal that are  
the sustainable development goals 

 " Vemos o impacto como a maior  
oportunidade económica do nosso  
tempo. (...) Não encaramos as finanças  
como um fim em si mesmo, olhamos  
para as finanças e para o capital como  
um meio para atingir um fim 

 " We see impact as the biggest  
economic opportunity of our time.  
(..)We don’t look at finance as an end  
itself, we look at finance and capital  
as a mean to an end 

Investing in sustainability. What's  in it for me? 

Mesa redonda 2 | RoundtablE 2

Investir em sustentabilidade. O que ganho? 
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Will Martindale, Diretor de Políticas, UNPRI 
Head of Policy, UNPRI – Principles for Responsible Investment 

Paul Tang, Membro do Parlamento Europeu, Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas 
Member of the European Parliament, Socialist & Democrats 

 Margarida Couto, Presidente, GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial  
President, GRACE 

 Jorge Moreira da Silva, Diretor, Direção de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE  
Director, OECD Development Co-operation Directorate 

António Miguel, Diretor Executivo, Maze; Laboratório de Investimento Social 
Managing Director, Maze 



Dirk Schoenmaker

Orador principal | Keynote speaker

Investigador sénior, Bruegel; Professor de Banca e Finanças, Universidade Erasmus 
Senior fellow, Bruegel; Professor of Banking and Finance, Erasmus University 

 " 
O economista alertou para a inevitabilidade de uma  

transição para economias e sociedades mais sustentáveis,  

nomeadamente, tendo em conta os Objetivos para o  

Desenvolvimento Sustentável de 2030 (ODS), inseridos  

na criação de um novo modelo global da ONU para a  

sociedade. Na sua opinião, as grandes empresas e as  

financeiras devem passar a incorporar o quanto antes  

fatores Ambientais, Sociais e de Governo das Sociedades  

(ESG) nos seus investimentos, como forma de  

anteciparem alterações regulatórias e tributárias - que  

certamente ocorrerão -, bem como por uma questão de  

reputação, visto que existe uma pressão crescente, tanto  

das Organizações Não Governamentais (ONGs) como  

dos próprios consumidores para comportamentos  

empresariais que considerem os fatores ESG. É,  

sobretudo, uma forma das empresas tentarem assegurar  

a sua sobrevivência futura, defendeu Dirk Schoenmaker,  

para quem o Desenvolvimento Sustentável implica a  

combinação do valor financeiro, com os valores social e  

ambiental. Para o especialista, os fatores ESG devem ser  

olhados como um todo e não isoladamente: só assim será  

possível criar valor a longo prazo e atingir os objetivos da  

ONU. É por isso que, embora considere o clima  

extremamente importante, relembrou a relevância dos  

desafios sociais na operacionalização dos ODS,  

apontando a fixação de um salário mínimo em países de  

baixo ou médio rendimento como uma forma de incluir  

as questões sociais no investimento sustentável. 

 " Your business is not future-proof 
 if you stick with the old ways 
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O seu negócio não tem futuro assegurado  
se ficar agarrado aos velhos paradigmas 

The economist warned of the inevitability of a transition  

to more sustainable economies and societies, in  

particular, taking into account the 2030 Sustainable  

Development Goals (SDGs), which are part of the  

creation of a new UN global model for society. He is of  

the opinion that large companies and financial  

companies should incorporate Environmental, Social  

and Governance (ESG) factors into their investments as a  

way of anticipating regulatory and tax changes - which  

will certainly occur - as well as a reputation issue, as there  

is increasing pressure from both non-governmental  

organizations (NGOs) and consumers themselves for  

corporate behaviour that takes ESG factors into account.  

It is, above all, a way for companies to try to ensure their  

future survival, said Dirk Schoenmaker, for whom  

Sustainable Development implies combining financial  

value with social and environmental values. For the  

expert, ESG factors should be considered as a whole and  

not isolated: only in this way will it be possible to create  

long-term value and achieve UN objectives. That is why,  

although he considers the climate to be extremely  

important, he recalled the relevance of social challenges  

in the operationalization of SDGs, pointing to the fixing  

of a minimum wage in low- and middle-income  

countries as a way to include social issues in sustainable  

investment.  
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Main bottleneck in issuing  
ESG-compliant assets is: 

Neste painel sobre os desafios das Finanças Sustentáveis  

para os emitentes, o reporte de informação e, em  

particular, os custos que lhe estão inerentes, foram um  

dos principais focos de preocupação.  

 

Na opinião de Cristina Casalinho, não deve ser pedido o  

mesmo escrutínio a um soberano e a uma empresa sobre  

instrumentos financeiros “verdes”, até porque o emitente  

soberano é alvo do escrutínio de diversos agentes, tanto a  

nível nacional como comunitário.  

 

António Correia sublinhou as diferenças de mentalidade  

relativamente às áreas de sustentabilidade,  

nomeadamente no seu significado para as empresas, para  

os emitentes e para os países, o que também pode  

influenciar a qualidade e o tipo de reporte.  

In this panel on Sustainable Finance challenges for  

issuers, disclosure of information and particularly its  

inherent costs were one of the major focuses of concern.   

 

Cristina Casalinho is of the opinion that a sovereign and  

a company should not be asked for the same scrutiny of  

"green" financial instruments since the sovereign issuer is  

scrutinised by various agents at both national and  

community level.  

 

António Correia highlighted the differences in the  

mentality within the sustainability areas, in particular  

their significance for companies, issuers and countries,  

which can also influence the quality and type of  

disclosure.  

VOTING RESULTS FROM THE AUDIENCE
Resultados da votação da audiência
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O debate olhou ainda para as oportunidades do  

Desenvolvimento Sustentável, com João Wengorovius  

Meneses a defender isso mesmo: que sustentabilidade é  

também uma questão de oportunidade para as empresas  

e não apenas uma questão de conformidade jurídica ou  

de gestão de riscos.  

 

E embora para Nandini Sukumar seja intuitivo que um  

bom governo das sociedades atrai os investidores - uma  

posição também apoiada por Cristina Casalinho ao  

referir uma crescente consciencialização global para os  

fatores ESG-, Paulo Rodrigues da Silva alertou para o  

facto de serem necessários incentivos reais para  

materializar esta tendência e alcançar objetivos  

significativos.  

 

André Figueiredo alertou para o risco da pressa excessiva  

em alcançar resultados com as finanças sustentáveis, o  

que pode transformar-se num fardo, nomeadamente por  

frustração de expetativas. 

The debate also looked at the opportunities of  

Sustainable Development, with João Wengorovius  

Meneses advocating precisely that: sustainability is 

 also a matter of opportunity for companies and 

 not merely an issue of legal compliance of risk  

management.   

 

And although it is intuitive for Nandini Sukumar that  

good governance attracts investors - a position also  

supported by Cristina Casalinho when referring to a  

growing global awareness of ESG factors - Paulo  

Rodrigues da Silva warned that real incentives are  

required to materialise this trend and to achieve  

significant goals.  

 

André Figueiredo warned of the risks of excessive haste  

to achieve results with sustainable finances, which can  

become a burden, especially due to frustration of  

expectations. 



Estamos a ser um pouco exigentes  
demais quanto aos resultados deste  
impacto e do financiamento  
ambiental. Parece que queremos ver  
resultados muito fortes, demasiado  
depressa, e com isso, podemos estar  
a criar um fardo 

 " We are being a bit too demanding on  
the results of this impact and  
environmental finance. It seems like  
we are quickly wanting to see very  
strong results and with that we may  
be creating a burden 

 " Existem algumas diferenças de  
mentalidade sobre as áreas da  
sustentabilidade e não apenas na  
divulgação, mas também no que  
significa sustentabilidade para as  
empresas, os emitentes ou os países 

 " There are some differences of mindset  
regarding sustainability areas and  
not only in discloser but also in what  
means sustainability for the  
companies and for the issuers or for  
the countries 

 " Não acho que o escrutínio [sobre  
emissões “verdes”] que é pedido a um  
soberano deva ser colocado ao  
mesmo nível que para uma empresa 

 " I do not think that the scrutiny [on  
‘green’ issues] that is required of a  
sovereign, should be the same as that  
which is required of a company 

 " A sustentabilidade é claramente uma  
oportunidade maior do que a  
conformidade jurídica ou a gestão de  
riscos, e não se trata aqui de mitigar  
externalidades negativas, ambientais  
ou sociais, mas sim de ter impacto  
positivo 

 " Sustainability is clearly more of an  
opportunity rather than legal  
compliance or risk management and  
this is not about mitigating negative  
externalities, environmental or  
social externalities, this is about  
having positive impact 

 " Existe um sentimento muito real  
entre a comunidade de emitentes de  
que a ausência de conformidade é  
punida, mas o bom comportamento  
não tem necessariamente a mesma  
recompensa 

 " There is a very real sense among  
issuer community that lack of  
compliance is punished but good  
behavior doesn’t necessarily have the  
same upside 

Looking for responsible investors for long term  
relationships 

Mesa redonda 3 | RoundtablE 3

À procura de investidores responsáveis para uma relação a longo prazo 

 " Podemos todos acreditar que a  
tendência está lá, que a direção é  
correta, mas os números ainda são  
muito limitados e, na realidade, não  
estão a evoluir exatamente ao ritmo  
previsto 

 " We may all believe that the trend is  
there, that the direction is right but  
the numbers are still very limited  
and actually they are not moving  
exactly at the same pace that was  
anticipated 
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André Figueiredo, Sócio, PLMJ 
Partner, PLMJ 

António Correia, Partner, PricewaterhouseCoopers 
Partner, PricewaterhouseCoopers 

Cristina Casalinho, CEO, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 
CEO, Portuguese Treasury and Debt Management Agency 

João W. Meneses, Secretário Geral, BCSD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
General Secretary, BCSD 

Nandini Sukumar, CEO, World Federation of Exchanges  
CEO, World Federation of Exchanges  

Paulo Rodrigues da Silva, CEO, Euronext Portugal 
CEO, Euronext Portugal 

 " 
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A regulação é essencial no processo de transição para um  

sistema financeiro mais sustentável, defenderam os três  

supervisores que fecharam o dia de debates em Lisboa. 

 

Gabriela Figueiredo Dias defendeu ponderação para  

evitar precipitações, defendendo ser essencial  

compreender os problemas, os riscos e os desafios, para  

perceber onde os reguladores poderão, de facto, fazer a  

diferença.  

 

Para Steven Maijoor, o que é importante na integração da  

sustentabilidade e dos riscos que lhe são inerentes, é  

garantir que a função tradicional dos mercados de  

capitais continua a ser desempenhada de forma  

apropriada.  

Regulators should focus more  
on the social and government  

dimensions of investment? 

Based on what you have heard, do  
you think regulation should do more  

in addressing climate change? 

Regulation is essential for the process of transition to a  

more sustainable financial system, said the three  

supervisors who closed the debate day in Lisbon.  

 

Gabriela Figueiredo Dias advocated the importance of  

avoiding rashness by saying that it was essential to  

understand the problems, risks and challenges in order  

to understand where the regulators may actually make a  

difference.   

 

Steven Maijoor believes that what is important in  

integrating sustainability and its inherent risks, is to  

ensure that the traditional role of capitals markets  

continues to be properly carried out.  

Resultados da votação da audiência
VOTING RESULTS FROM THE AUDIENCE
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O presidente da ESMA exemplificou com duas questões  

que precisam de resposta no dia a dia dos mercados: os  

emitentes refletem de forma apropriada os riscos de  

sustentabilidade quando divulgam os lucros? E as  

agências de rating refletem esses riscos nas notações que  

atribuem?  

 

Por seu lado, Gabriel Bernardino considerou que devem  

ser dados os incentivos certos para garantir que a  

sustentabilidade e os riscos que lhe estão associados são  

integrados de forma clara na gestão de risco das  

empresas, e alertou o setor dos seguros e pensões, que  

investem a longo prazo, para o facto destes elementos  

constituírem uma proteção de longo prazo,  

especialmente dada a enorme lacuna de proteção contra  

catástrofes naturais.  

 

Com a discussão em torno de qual o papel que o  

regulador deve desempenhar em matéria de  

sustentabilidade, concluíram-se os trabalhos da  

Conferência Anual da CMVM, que deixou várias pistas  

sobre o rumo a seguir numa sociedade moderna que se  

preocupa com valores que vão além do retorno  

financeiro. 

ESMA’s Chair exemplified two issues that need to be  

addressed in the day-to-day markets: do issuers  

appropriately reflect sustainability risks when they  

disclose profits? And do rating agencies reflect these  

risks in their ratings?  

 

Gabriel Bernardino considered that the right incentives  

should be given to ensure that sustainability and the  

associated risks are clearly integrated into the risk  

management of companies and warned the insurance  

and pensions sector that invest long-term, to the fact 

that these elements constitute long-term protection,  

especially given the huge protection gap against natural  

disasters.  

 

With the discussion concerning what role the regulator  

should play in terms of sustainability, the work of the  

CMVM Annual Conference was concluded, leaving  

several clues on the path to be followed in a modern  

society that is concerned with values that go beyond  

financial return. 



 "   Before thinking about regulating we  
should try to understand the  
problems, the risks and the challenges  
and understand exactly where the  
regulators can make the difference 

Sou a favor da existência de  
regulação para garantir que a  
sustentabilidade é tratada  
adequadamente no mercado de  
capitais 

I’m in favor of regulation to make  
sure that sustainability is properly  
addressed in the capital market 
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Gabriela Figueiredo Dias, Presidente, CMVM 
Chair, CMVM 

I think that the really main issue in  
here is to have the capability to look  
in the long term view and then to  
integrate in nowadays decisions that  
long term view 

Antes de pensar em regular, devemos  
tentar compreender os problemas, os  
riscos e os desafios e perceber  
exatamente onde é que os reguladores  
podem fazer a diferença 

Penso que a principal questão aqui é  
ter a capacidade de olhar para o  
longo prazo e depois integrar nas  
decisões de hoje essa visão a longo  
prazo 

Gabriel Bernardino, Presidente, EIOPA 
Chair, EIOPA 

Steven Maijoor, Presidente, ESMA 
Chair, ESMA 

Sustentabilidade: regular ou não regular? 

 "   

 "   

 "    "   

 "   
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