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O que são investimentos sustentáveis?
São aqueles que integram características ambientais, sociais e/ou de boas 
práticas de governo societário a par de critérios financeiros, e que procuram 
conciliar o desempenho (ou retorno) financeiro com objetivos de 
desenvolvimento sustentável. Este tipo de produtos tem ganho importância 
face à necessidade de mobilizar capitais para financiar os enormes desafios 
ambientais e sociais com que nos confrontamos.

O que são fatores ESG?

ESG – acrónimo, em inglês, para Environmental, Social and Governance - 
correspondem a fatores de natureza ambiental, social e de governo das 
sociedades que são considerados nos produtos de investimento sustentável: 

•  Fatores ambientais: incluem a preservação de recursos naturais como as 
florestas, o fomento de energias renováveis ou a redução de emissão de CO2.

•  Fatores sociais: englobam os direitos dos trabalhadores, a diversidade, a 
educação, e o desenvolvimento da comunidade.

•  Fatores de governo das sociedades: referem-se à organização e 
 modelo de governação, abrangendo questões de transparência
 da informação, igualdade de género e independência na 
 composição dos órgãos sociais, remuneração dos 
 executivos ou combate à corrupção.



Ao investirem em produtos sustentáveis, os investidores contribuem para a 
transição para uma economia mais verde, mais inclusiva e com mais 
oportunidades para todos, enquanto recebem os retornos financeiros desses 
investimentos. Deve ser disponibilizada aos investidores informação sobre quais 
os benefícios ambientais e/ou sociais visados pelos produtos e a estratégia para 
os alcançar, assim como, quando aplicável, sobre o compromisso dos emitentes 
com a sustentabilidade (informação não financeira). Já os investimentos 
tradicionais, por norma, não disponibilizam informação sobre os fatores ESG.
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O que distingue um investimento
em produtos sustentáveis de outro tipo de investimento?

Quais os principais produtos de investimento
sustentáveis disponíveis no mercado?

• Fundos de investimento mobiliário que incorporam um ou mais fatores ESG 
nas suas características ou objetivos (ex: fundos que se comprometem a 
investir uma determinada % do seu valor líquido global - normalmente entre 
51% a 90% - em instrumentos emitidos por emitentes que atingem uma 
determinada pontuação no que respeita a fatores ESG).

• Obrigações verdes (green bonds) que são instrumentos de dívida emitidos por 
entidades públicas ou privadas, para financiar projetos com benefícios 
ambientais (ex: projetos de eficiência energética dos edifícios). 

• Obrigações sociais (social bonds) em que os fundos obtidos são utilizados 
para financiar ou refinanciar projetos que gerem resultados sociais positivos 
(ex: promover o acesso a habitação de custo reduzido). 

• Obrigações vinculadas à sustentabilidade (sustainability linked bonds) 
que são instrumentos de dívida para financiar qualquer atividade 
empresarial e em que o emitente se compromete a atingir 
determinadas metas de desempenho em matéria de 
sustentabilidade (ex: redução do consumo 
de energia para determinado limiar).
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O investidor deve:
•  Assegurar que o intermediário financeiro que disponibiliza o 

investimento está autorizado pela CMVM, podendo fazer essa verificação 
no website da CMVM;

•  Comparar os produtos de investimento sustentável e verificar quais os 
mais alinhados com as suas preferências de investimento ESG e com o seu 
perfil de risco;

Que cuidados deve ter ao investir
em produtos sustentáveis?

• Ter um olhar crítico sobre a publicidade dado que esta pode dar uma 
ênfase desproporcional ou ilusória sobre a integração dos fatores ESG; 

• Analisar cuidadosamente a informação que lhe é disponibilizada e 
compreender de que forma são integradas nos produtos as características 
ambientais, sociais e de boas práticas de governo societário, a par de 
critérios financeiros, e qual a estratégia para as alcançar;

• Verificar, sempre que aplicável, na informação não financeira 
disponibilizada pelos emitentes de instrumentos financeiros o seu 
compromisso com a sustentabilidade.

https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome



Deve esperar informação clara, compreensível e comparável. O intermediário 
financeiro deve ainda informá-lo dos custos associados ao investimento 
sustentável que está a contemplar, permitindo-lhe comparar com outros 
investimentos similares. 

A CMVM disponibiliza o simulador e comparador de custos e comissões.

6 O que deve esperar do seu intermediário financeiro?

Saiba que para serviços de consultoria para investimento e gestão de carteiras os 
intermediários financeiros devem questionar o investidor sobre as suas 
preferências em matéria de sustentabilidade.

A partir de 2023, antes de comprar os fundos de investimento ou produtos de 
pensões que promovam características ambientais, sociais ou que tenham objetivos 
de investimento sustentável, o seu intermediário financeiro deverá entregar-lhe 
informação que detalhe essas características ou objetivos, incluindo 
indicação da proporção dos investimentos do produto nesse domínio. 

https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/simuladorcomparadorcustos/Pages/simulador-e-comparador-de-custos.aspx



Não existe uma definição oficial de greenwashing. Em termos gerais, ocorre 
quando a informação divulgada sobre o perfil de sustentabilidade de uma 
entidade e as características de um produto de investimento não reflete, na 
realidade, os riscos e os impactos de sustentabilidade associados a essa entidade 
ou produto. Esta prática tem normalmente o propósito de atrair investimento ou 
clientes, resultando em situações penalizadoras para os investidores.

A identificação e mitigação de práticas de greenwashing constitui uma prioridade 
para a CMVM e para os demais reguladores. 

EM CASO DE DÚVIDA CONTACTE A CMVM
ATRAVÉS DA LINHA VERDE 800 205 339
(CHAMADA GRATUITA)

7 O que é greenwashing?
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