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o final de fevereiro de 2019, a CMVM divulgou o Documento de Reflexão e Consulta 
sobre Finanças Sustentáveis. Pretendeu-se efetuar um breve enquadramento das 
Finanças Sustentáveis, partilhar as principais reflexões que a CMVM já conduzira 
nesse âmbito, dar informação sobre os desenvolvimentos recentes a nível interna-
cional e nacional e, ao mesmo tempo, recolher contributos para o aprofundamento 
deste tema, designadamente no que respeita ao papel da CMVM enquanto autori-
dade de regulação e supervisão do mercado. 

Os contributos recebidos permitem aumentar o conhecimento sobre o real impac-
to do tema da Sustentabilidade no mercado nacional, identificar oportunidades, 
barreiras, riscos e soluções para a incorporação de aspetos que englobam as di-
mensões ambiental, social e de governo das sociedades nos modelos de negócio e 
nas práticas de supervisão e melhor definir o posicionamento e nível de interven-
ção que é esperado por parte da CMVM.

ENQUADRAMENTO

N
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A consulta decorreu entre 28 de fevereiro e 30 de abril de 2019.

A CMVM recebeu 17 respostas das seguintes entidades:

• AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado
• APB - Associação Portuguesa de Bancos
• APEE - Associação Portuguesa de Ética Empresarial
• APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento,  

Pensões e Patrimónios
• Banco BEST
• BCSD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
• CFA Society Portugal
• CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
• DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
• EDP - Energias de Portugal, S.A.
• Euronext - Euronext Lisbon - S.G.M.R., S.A.
• GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial
• Granito Group 
• Jerónimo Martins SGPS, S.A.
• Ordem dos Economistas
• Grupo Sonae
• VdA – Vieira de Almeida Legal Partners

PROCESSO
DE CONSULTA

2.
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3.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

odas as entidades acolheram positivamente esta consulta da CMVM, realçando a 
oportunidade da mesma, pois consideram essencial tratar o tema do financiamen-
to dirigido a investimentos que tenham em consideração aspetos ambientais, so-
ciais e de governação (environmental, social and governance, i.e., “ESG”).

Para além das respostas a cada uma das questões da consulta, foram recebidos 
contributos sobre aspetos gerais e específicos do Documento de Reflexão.

A componente ambiental esteve particularmente presente nas respostas a esta 
consulta pública, especialmente ao nível das empresas, quer não financeiras — 
cuja intervenção direta no ambiente pode ser significativa ou indissociável do pró-
prio modelo de negócio — quer financeiras — as quais permitem o financiamento 
ou investimento direto em valores mobiliários, nomeadamente os emitidos pelas 
empresas não financeiras. 

Neste contexto, foi dado destaque à realização de investimentos em infraestrutu-
ras e em projetos de investigação científica orientada para a inovação. Uma das 
maiores empresas do setor energético em Portugal reconheceu que os últimos dez 
anos de transformação digital também trouxeram rápidos avanços tecnológicos 
na produção de energias renováveis (uma das grandes tendências do mercado) e 
no armazenamento da energia.

Independentemente do setor, as considerações relacionadas com aspetos  
sociais estão mais ligadas às grandes empresas enquanto maiores empregado-
res, sendo de realçar a procura de equilíbrio no âmbito das relações laborais e a 
interação com a comunidade adstrita à sua localização geográfica. A dimensão 
social foi, pois, destacada sobretudo numa ótica de gestão e organização in-
terna das empresas, e não na dimensão do impacto social enquanto objeto do 
negócio.

Tendo as Finanças Sustentáveis um forte cariz organizacional e de cultura das or-

RELATÓRIO
DA CONSULTA 
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ganizações, foram igualmente tecidas considerações na componente de governo 
das sociedades (“governance”).  

m dos respondentes realçou que o financiamento de investimentos tendo por 
base considerações ESG assume uma importância crescente, incorporando 
duas faces: «(i) uma componente de “financiamento verde”, visando reduzir as 
pressões sobre o meio ambiente, reduzir as emissões de gases com efeito de es-
tufa e combater a poluição, minimizar o desperdício e melhorar a eficiência no uso 
de recursos naturais; e (ii) uma outra componente de consciencialização e trans-
parência sobre riscos para o sistema financeiro e da necessidade das empresas e 
dos intermediários financeiros mitigarem esses riscos através de uma governan-
ce apropriada.»

Foi considerado essencial o envolvimento de toda a sociedade na criação de uma 
economia sustentável, com a colaboração de todas as empresas, enquanto moto-
res da economia, em especial do setor não financeiro. Sublinhou-se a complemen-
taridade das perspetivas das empresas não financeiras e dos bancos, tendo estes, 
através da associação que os representa, manifestado a sua intenção inequívoca 
de apoiar financeiramente projetos que tenham uma marca transformadora atra-
vés da inclusão dos fatores ESG. 

Um outro respondente realçou a importância de promover a conciliação entre as 
dimensões financeira e não financeira, uma vez que o eventual desequilíbrio entre 
estas duas vertentes poderá ter como consequência, por exemplo, a alteração dos 
preços decorrente de uma seleção de produtos exclusivamente baseada em fato-
res ESG ou a perda de confiança dos investidores caso o fator ESG tenha uma mui-
to baixa ponderação nos critérios de seleção. 

Algumas entidades relevaram a participação em organizações ou fóruns nacio-
nais e internacionais onde, de forma conjugada, diretamente ou através de as-
sociações representativas, é desenvolvido trabalho no sentido de impulsionar a 
integração de fatores ESG nas empresas. Foi evidenciada a necessidade de esta 
evolução ou transformação ser feita a partir da maior consensualização possível 
entre todos os interessados, com respeito pelo ritmo e capacidade de resposta de 
cada uma das diferentes entidades. Com efeito, não deverá ser esquecido que as 
empresas são díspares na sua dimensão e assumem modelos de negócio tanto ou 
mais característicos quantos os setores de atividade em que se inserem, posicio-
nando-se em mercados com graus assimétricos de competitividade. Conforme 
referido por um dos respondentes, essas diferentes características devem ser to-
madas em consideração, por forma a evitar dificuldades acrescidas que possam 
prejudicar algumas empresas em resultado de normas desajustadas à respetiva 
realidade.

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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Documento de Reflexão apresentado pela CMVM foi encarado como uma sínte-
se útil dos principais desenvolvimentos a nível nacional e internacional que têm 
ocorrido nos anos mais recentes. As entidades respondentes deram a indicação 
de que o tema da sustentabilidade tem vindo a ser estudado com maior rigor nas 
suas diversas vertentes nos últimos dez anos, tendo a maioria das entidades inicia-
do os seus trabalhos mais recentemente, em virtude das iniciativas da Comissão 
Europeia ancoradas no “Plano de Ação: Financiar um crescimento sustentável”, di-
vulgadas em março de 2018.

Na base deste envolvimento progressivo das diversas entidades encontram-se as 
iniciativas internacionais mais vezes mencionadas nas respostas: os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelo Programa das Nações Unidas 
em 2015; e a Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), estabe-
lecida pelo Financial Stability Board do G20 em 2015 após o Acordo de Paris, que 
apresentou, em junho de 2017, recomendações (acolhidas pela Comissão Europeia) 
para as empresas e instituições financeiras reportarem informação sobre a sua 
exposição aos riscos climáticos.

Para maior facilidade e sistemática na exposição, procurou-se, no presente relató-
rio, organizar os comentários face a cada uma das questões listadas no documen-
to de consulta pública. l

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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3.1 QUAIS OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

E OPORTUNIDADES QUE IDENTIFICA

NA INCORPORAÇÃO DE FATORES ESG

NOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 

NOS MERCADOS FINANCEIROS?

ouve unanimidade das entidades respondentes quanto aos benefícios gerais da 
incorporação de fatores ESG nos produtos e serviços oferecidos nos mercados 
financeiros, uma vez que isso promove um futuro sustentável, em especial nas 
componentes ambiental e de bem-estar das populações. Um dos respondentes 
sintetizou estas ideias numa frase: «sustentabilidade será sinónimo de sucesso 
empresarial». 

Foi indicado pelos respondentes que todos os stakeholders acabam por beneficiar 
do ecossistema das Finanças Sustentáveis, apontando-se, nomeadamente, os se-
guintes benefícios e oportunidades decorrentes da incorporação de fatores ESG 
nos produtos e serviços oferecidos nos mercados financeiros:

• Impacto positivo na confiança dos consumidores em relação às empresas;
• Convergência com aquilo que é pretendido pelas novas gerações — Millennials 

e Geração Z —, cada vez mais exigentes e conscientes relativamente ao de-
safio global da sustentabilidade, em grande medida devido à adoção da tec-
nologia digital; 

• Possibilidade de oferecer e diferenciar novos produtos e serviços adaptados 
às expectativas dos atuais e futuros clientes e investidores, contribuindo ain-
da para uma mais apurada capacidade de satisfação das necessidades e pre-
ferências de diferentes segmentos de mercado. O alargamento das possibili-
dades de escolha é associado à preferência dos consumidores, na medida em 
que essa incorporação de fatores ESG não acarrete aumento de custos;

• As empresas poderão fazer da gestão dos seus impactos no meio ambiente 
uma vantagem competitiva.

Foi referido que o apoio do setor bancário na atribuição de financiamento dire-
to a investimentos em infraestruturas sustentáveis e em iniciativas contra as 
alterações climáticas, além dos empreendimentos e projetos socialmente res-
ponsáveis e criadores de empregos, poderá levar à concretização dos seguintes 
benefícios: 

H

3. RELATÓRIO
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• Preservação ambiental em termos gerais e, em particular, a redução da pega-
da ecológica das carteiras de crédito e dos ativos que lhes estão subjacentes; 

• Mitigação dos riscos relacionados com as alterações climáticas (riscos físi-
cos e de transição) e custos de funcionamento mais reduzidos; 

• Fomento da relação direta com os investidores e envolvimento dos colabora-
dores na interiorização e implementação de boas práticas.

Numa ótica de mercado de capitais, foi sinalizada a vantagem de as empresas re-
correrem a financiamento do mercado, ao admitir-se a possibilidade de as empre-
sas cotadas serem discriminadas positivamente, nomeadamente pelos investido-
res, desde que comuniquem assertiva e diretamente aos mercados a forma como 
incorporam os fatores ESG. Acresce que os valores mobiliários emitidos por em-
presas cotadas podem ser incluídos em fundos de investimento ou outros organis-
mos de investimento coletivo ou integrar índices sustentáveis. Uma maior visibili-
dade deverá estar associada a menores riscos do tipo reputacional, regulatório ou 
ambiental e a eventuais custos e condições de financiamento mais favoráveis, ha-
vendo uma resposta positiva por parte dos investidores.

Alguns respondentes afirmaram que se tem vindo a assistir a um aumento de inves-
tidores que incluem fatores ESG nas suas decisões de investimento. Um respon-
dente deu nota de que estudos realizados revelaram que a maioria dos investidores 
portugueses é particularmente sensível aos investimentos em sustentabilidade. 
Foi salientada a importância dos estudos académicos que têm demonstrado a per-
formance atrativa dos ativos ESG, quando comparada com a dos mercados acio-
nistas mais latos. 

É nesse sentido que, na perspetiva das sociedades gestoras de ativos e de fundos 
de pensões, a associação das suas marcas, produtos e serviços à sustentabilida-
de e à adoção de comportamentos responsáveis, que visem diminuir a pegada am-
biental, bem como incentivar políticas sociais e de governance mais consentâneas 
com estes objetivos, constitui uma prática bem aceite pelo mercado. 

Na opinião de outro respondente, as políticas de investimento dos investido-
res profissionais, que selecionam ativos, devem refletir as orientações dos seus 
clientes, tendendo a combinar a dimensão financeira da empresa-alvo (enquan-
to investimento) com a sua dimensão não financeira (tendo por base os fatores 
ESG).

Foi ainda referido que a criação de índices de referência, que sejam robustos por 
incorporarem critérios ESG definidos de forma adequada, facilita o investimento 
no âmbito das estratégias de gestão passiva de avultados montantes. 

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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Foram também assinalados impactos ao nível da informação que se produz no âm-
bito da comercialização de produtos financeiros. Essa informação assume um ca-
ráter mais completo, ao passar a contar com o fator da sustentabilidade das em-
presas emitentes desses produtos, consubstanciado na incorporação de fatores 
ESG. Este aspeto fará com que a análise do binómio risco/retorno para o inves-
tidor seja mais abrangente, compreensiva e alinhada com as necessidades dos 
stakeholders e da sociedade em geral. Foi ainda referido que a deteção de riscos 
ou oportunidades que permitam melhorar o binómio risco/retorno dos investido-
res poderá ser tanto maior quanto maior for o grau de experiência dos analistas na 
análise de fatores ESG. Acrescentou-se ainda que os fatores ESG não substituem 
os fatores tipicamente utilizados para medir o risco dos investimentos, mas fun-
cionam de modo complementar. l

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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3.2 NA SUA ATIVIDADE, QUE FATORES “E”, 

“S” E “G” IDENTIFICA?

s entidades participantes na consulta pública deram contributos em que procura-
ram fazer corresponder os fatores ESG à atividade por si desenvolvida. No caso das 
associações representativas de setores de atividade, esse contributo foi dado não 
apenas em relação à atividade das associações em si mesmas, à luz dos principais 
temas em que têm intervido, mas sobretudo em relação às atividades desenvolvi-
das pelos seus membros, o que permitiu o alargamento significativo da base de co-
nhecimento e a diversificação das experiências recolhidas nesta consulta.

Estas atividades tendem a estar relacionadas com processos de tomada de de-
cisão, como é o caso do modelo de negócio das sociedades gestoras de ativos e 
de fundos de pensões; ou com a intermediação financeira e bancária, designada-
mente as decisões de concessão de crédito; ou a inserir-se em modelos de ne-
gócio com impactos marcadamente ambientais, como a criação e distribuição de 
energia, a distribuição alimentar ou a comercialização genérica de bens no retalho, 
tendo sido inclusivamente referido que as regras regulatórias mais exigentes com 
respeito à emissão de gases com efeito de estufa conduzem a um esforço de in-
vestimento para criar capacidade de produção sustentável.

Assim, 

a) No caso das associações respondentes, a ênfase foi colocada em aspetos 
sociais e de governação relacionados com a respetiva missão:

• Prosseguir a igualdade e a não discriminação e colaborar na aplicação de dis-
posições legais e convencionais nessa matéria, aplicáveis aos diversos seto-
res de atividade económica.

• Quando os fatores sociais e/ou de governo das sociedades constituem as 
matérias objeto das iniciativas e propostas, acompanhar os desenvolvimen-
tos na vertente ambiental das empresas associadas e de outros agentes com 
os quais se relacionam, de forma a complementar a sua reflexão.

b) No caso do setor bancário, foi salientada:

• A importância dos três fatores (ESG), seja através das iniciativas que essas 
entidades desenvolvem internamente ou em que participam externamente, 
seja através dos produtos e serviços que colocam junto dos seus clientes. 

• A promoção de boas práticas a adotar em prol de um desenvolvimento sus-

A
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tentável, através da sensibilização e informação aos colaboradores, forne-
cedores e diferentes stakeholders.

• A análise dos riscos ambientais dos investimentos e do impacto ambiental 
da atividade bancária, considerados essenciais para cumprir com os requisi-
tos legais e, também, para conquistar a confiança dos stakeholders.

c) No contexto da indústria de gestão de ativos e de fundos de pensões, foi 
mencionada a importância de analisar os fatores ESG sob dois prismas dis-
tintos: ao nível da estrutura e da organização interna das sociedades gesto-
ras e ao nível dos investimentos que estas realizam por conta dos respetivos 
clientes. Ou seja,

• A integração dos fatores ESG é algo que depende da estrutura, organiza-
ção e estratégia de cada uma das entidades gestoras e da política de inves-
timentos prosseguida pelos respetivos fundos de investimento e/ou fundos 
de pensões, bem como da relevância que cada um dos fatores ESG assume 
nas carteiras sob gestão.

• A governação foi considerada um fator crítico de avaliação dos respetivos in-
vestimentos, estando as componentes ambiental e social a aumentar, pro-
gressivamente, o respetivo peso nas análises realizadas, ao nível, por exem-
plo, dos países objeto de investimento (através da consideração, na análise, 
das políticas ambientais e sociais seguidas).

d) As estruturas de negociação assumiram uma posição particular no ecos-
sistema financeiro, enquanto garante de condições para que o encontro en-
tre oferta e procura de capital esteja assente em plataformas de negociação 
com os mais elevados padrões de integridade, transparência e eficiência. 
Essa função confere-lhes a responsabilidade de contribuir para a estabilida-
de financeira e para a agenda da sustentabilidade.

e) Foram identificados alguns dos produtos ESG oferecidos aos investidores, 
designadamente o desenvolvimento e cálculo de índices com critérios de 
sustentabilidade, a admissão e negociação de ETFs e de produtos estrutu-
rados indexados a esses índices, a admissão à negociação de green bonds 
e a promoção do financiamento a segmentos de empresas com especial 
contributo para a sustentabilidade (e.g. empresas que produzem “energias 
limpas”). 

Foi mencionado que a componente “ambiente” é aquela que tem gerado mais pro-
dutos, sobretudo índices e produtos indexados, seguida da temática de “governa-
ção” que começa a revelar maior interesse, enquanto a componente exclusivamen-
te “social” ainda se encontra num estágio inicial. 

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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• Quanto aos índices, o primeiro (e pioneiro) índice pan-europeu relacionado 
com emissões de carbono foi lançado em 2008 (composto pelas empresas 
consideradas benchmark ao nível das mais baixas emissões de CO2 nos res-
petivos setores). Seguiram-se índices do tipo “best in class” para um conjunto 
alargado de critérios ESG e áreas geográficas e índices compostos por em-
presas com melhor desempenho. Estes índices assentam em metodologias 
de pontuação das empresas quanto ao seu impacto sobre as alterações cli-
máticas, contribuição para reduzir os gases com efeito de estufa, práticas de 
governo corporativo e à capacidade das empresas e dos modelos de negó-
cios de se adaptarem aos riscos e oportunidades relacionadas com a transi-
ção para uma economia de baixo carbono (transição energética).

• Os ETFs com critérios ESG seguem índices relacionados com critérios de 
sustentabilidade. São, na sua maior parte, Socially Responsible UCITs ETFs.

• As Green Bonds foram identificadas como todo o tipo de obrigações cujos 
fundos obtidos são canalizados para financiar projetos relacionados com 
energias renováveis, eficiência energética, gestão sustentável de resíduos, 
gestão sustentável da terra, conservação da biodiversidade, adaptação às 
alterações climáticas, etc. As primeiras emissões foram efetuadas por enti-
dades públicas, a que se seguiram emissões de empresas e projetos relacio-
nados com o setor energético de algumas utilities bem como de entidades 
financeiras. 

• Ao nível dos mercados de ações, foi mencionada a atenção dispensada à 
promoção das empresas inovadoras no setor das energias limpas (as desig-
nadas cleantechs). Este cluster inclui empresas que, não apenas procuram 
operar de modo favorável ao ambiente e ao uso eficiente de recursos, mas 
produzem produtos e serviços para outras empresas que promovem a efi-
ciência na aplicação de recursos e são benéficas para o ambiente.

f) O esforço de referenciar fatores ESG, ordenando-os de acordo com a respe-
tiva materialidade e prioridade, foi comum aos vários respondentes, em es-
pecial entre os respondentes que são obrigados por lei a publicar relatórios 
anuais de sustentabilidade.

É neste sentido que um respondente salientou que, fruto das práticas de disclo-
sure e de transparência prosseguidos pelas empresas cotadas, a identificação da 
presença de fatores ESG na respetiva atividade já se encontra muito facilitada, 
quer para os investidores quer para os supervisores, quanto à recolha e compara-
ção da informação divulgada por essas empresas.

As listas seguintes, sem preocupação de ordem ou de representatividade, refe-
rem-se a fatores ESG mencionados pelos respondentes, começando pelo fator 
“G” porque como bem refere um respondente, «sem ele, os fatores ‘S’ e ‘E’, não são 

3. RELATÓRIO
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suscetíveis de se afirmar de forma efetiva e de integrar a cultura e a estratégia da 
organização». 

GOVERNAÇÃO

• Sistema de governação societária (ex. nomeação de conselhos de adminis-
tração, maior transparência de procedimentos devido a uma maior pressão 
das partes interessadas, conflitos de interesses)

• Ética, transparência empresarial e comunicação (ex. implicações relacio-
nadas com “stranded assets” decorrentes da transição para uma economia 
de baixo carbono, prevenção da corrupção e da concorrência desleal, maior 
transparência e diálogo no relacionamento com as partes interessadas, en-
volvimento de colaboradores na definição do futuro da organização)

• Sustentabilidade do negócio e gestão de riscos (ex. qualidade e segu-
rança alimentar, oferta de produtos de origem sustentável e saudáveis, 
cibersegurança)

• Cumprimento regulatório (ex. implementação de políticas relativas à identi-
ficação e aceitação de clientes, análise e monitorização de clientes de risco, 
prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo)

• Gestão e seleção de fornecedores (ex. seleção de fornecedores com base 
em critérios de sustentabilidade, designadamente os que possuem boas 
práticas ambientais, sociais e de governação, fornecedores que cumpram os 
deveres legais e não violem direitos humanos, preferência a fornecedores lo-
cais, gerir o relacionamento com os fornecedores, pagamentos atempados)

• Satisfação e serviço ao cliente (ex. apoio ao cliente, capacidade de adaptação 
para responder às novas necessidades dos clientes, como a mobilidade elétrica)

• Inovação e investigação
• Mobilidade sustentável
• Transformação digital (ex. adaptação dos colaboradores a um modelo de ne-

gócio inovador).

SOCIAL

• Direitos humanos em geral e dos trabalhadores em particular (ex. trabalho 
infantil, zonas geográficas de conflitos armados, erradicação da pobreza)

• Condições laborais e igualdade (ex. igualdade de género no trabalho, no em-
prego e na formação profissional, proteção da parentalidade, conciliação da 
atividade profissional com a vida familiar e pessoal, diversidade de género, 
racial e religiosa)

• Qualidade da gestão e emprego qualificado
• Investimento socialmente responsável (ex. desenvolvimento de metodolo-

gias de avaliação de impactos dos fatores sociais identificados)

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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• Integração e desenvolvimento da comunidade (ex. apoio a colaboradores, 
às suas famílias, envolvimento e aumento da capacidade de resiliência e au-
tonomia das comunidades locais, apoio à empregabilidade, apoio, direto e 
indireto, a associações com projetos ligados à educação, proteção de meno-
res, saúde, incapacidade, inclusão social, cuidados a idosos)

• Gestão de pessoas (ex. política de remunerações, capacidade de atração e 
retenção de talentos, formação e desenvolvimento profissional, gestão do 
desempenho e de carreiras)

• Segurança e saúde no trabalho (ex. higiene, acompanhamento personaliza-
do de situações graves de doença, intervenção individualizada de promoção 
de saúde, dinamização da ginástica laboral)

• Inclusão (ex. iniciativas e programas de apoio ao acesso ao empreendedoris-
mo e investimento social, solidariedade social, saúde, ambiente, educação, 
formação, educação financeira, promoção do acesso ao direito, voluntaria-
do, recrutamento)

• Clientes vulneráveis (ex. famílias com baixos rendimentos, idosos, pessoas 
com deficiências).

AMBIENTAL

• Alterações climáticas (ex. intensificação de fenómenos naturais extremos 
como cheias e tempestades, desertificação, perda da biodiversidade, aque-
cimento global, desenvolvimento de metodologias de avaliação de impactos 
ambientais, mitigação das alterações climáticas)

• Eficiência energética (ex. redução da pegada ambiental transversal às di-
ferentes fases do ciclo produtivo, designadamente das emissões de gases 
com efeito de estufa resultantes das diferentes atividades, modernização da 
rede de distribuição de energia elétrica, promoção de processos de produ-
ção, logística e consumo mais sustentáveis)

• Gestão e valorização dos resíduos (ex. economia circular, consumo susten-
tável, processos de produção responsáveis)

• Proteção ambiental, dos recursos naturais e da biodiversidade (ex. preser-
vação de habitats e de ecossistemas como as florestas, promoção da agri-
cultura e pescas sustentáveis, utilização sustentável dos solos, maior efi-
ciência na gestão da água, combate à poluição, limitação do aumento médio 
da temperatura entre 2°C e 1,5°C)

• Redução do material de embalagem (ex. evitar a proliferação do uso do plás-
tico em utilizações únicas, combater a ineficácia de políticas de reciclagem 
do plástico)

• Financiamento direto de atividades sustentáveis (ex. priorização de pro-
jetos validados ambientalmente e indeferimento de “projetos tóxicos”, par-
ticipação em operações de project finance no domínio do investimento em 

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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tecnologias de produção de energia renovável, crédito a particulares para o 
investimento em energias renováveis, financiamento de veículos de baixas 
emissões de CO2, sejam elétricos ou híbridos)

• Criação de fundos de investimento sustentáveis (ex. lógica de investimen-
to socialmente responsável em empresas que cumprem critérios de sus-
tentabilidade ambiental, responsabilidade social e de melhores práticas de 
governance). l

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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3.3 QUAIS OS ELEMENTOS DE 

SUSTENTABILIDADE QUE IDENTIFICA NA 

SUA ORGANIZAÇÃO (CÓDIGOS DE ÉTICA; 

TRANSPARÊNCIA DE PRÁTICAS 

DE REMUNERAÇÃO, MEDIDAS PARA 

FOMENTAR A IGUALDADE DE GÉNERO, 

RACIAL OU OUTRA; MEDIDAS PARA 

PROMOVER O EQUILÍBRIO PROFISSIONAL

E PESSOAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL) E 

COMO AVALIA OS RESPETIVOS IMPACTOS? 

e uma forma integrada, para os diferentes fatores ESG, várias entidades afirmaram 
ter optado, por vezes de forma complementar, por aderir a princípios ou conven-
ções internacionais, muitos deles relacionados com a United Nations Environment 
Programme Finance Initiative. Na sua maioria adotaram como referência os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas no contexto 
da Agenda 2030 e United Nations Global Compact.

Quanto ao grau de cumprimento dos ODS, foram expressamente salientados por 
um dos respondentes os objetivos relacionados com a transição para a utilização 
de energias renováveis e com a contribuição para combater as alterações climáti-
cas (ODS 7 e 13). Enquanto outro respondente acrescentou estar em sintonia com 
os objetivos relacionados com igualdade de género, basear o crescimento na dig-
nidade do trabalho, desenvolver cidades, infraestruturas e formas de produção e 
de consumo sustentáveis e resilientes, proteger os ecossistemas terrestres e de-
senvolver parcerias internacionais com mobilização de recursos para atingir esses 
objetivos (ODS 5, 8, 9, 11, 12, 15, 17).

De entre outros princípios internacionais que reforçam o compromisso público das 
instituições relativamente ao cumprimento destas exigências, foram menciona-
dos, entre outros:

D

?
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• Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Este grupo de 
trabalho, constituído pelo Financial Stability Board (FSB), desenvolveu um 
conjunto voluntário de recomendações sobre a divulgação de informação re-
lacionada com o impacto de alterações climáticas, por empresas, bancos e 
outras organizações.

• Principles for Responsible Investment (PRI), tendo sido, por exemplo, dada a 
informação de que os mesmos são integrados pelas sociedades gestoras de 
fundos de investimento e de pensões nas suas políticas internas e regula-
mentos detalhados (em muitos casos comuns ao grupo financeiro a que per-
tencem) com regras transversais às diversas áreas de negócio onde atuam 
(vinculando colaboradores, estruturas funcionais e, quando aplicável, par-
ceiros e outros stakeholders). Consubstanciam-se, por exemplo, na adoção 
de políticas de voto e participação (engagement) tendentes a um maior ati-
vismo em temas como a igualdade e a remuneração.

• Principles for Responsible Banking, elaborados por 28 bancos de todo o mun-
do e definem o papel e as responsabilidades do setor bancário para alcançar 
as metas expressas nos ODS da ONU e no Acordo de Paris sobre alterações 
climáticas.

• Global Reporting Initiative (GRI). A maioria das empresas obrigadas a publicar 
relatórios de sustentabilidade anuais apresenta a informação não financeira 
nesses relatórios com base nestas diretrizes.

• United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative, em que os gestores de 
mercados trabalham em conjunto com os investidores, empresas e regulado-
res, no sentido de promover a transparência sobre práticas e impactos am-
bientais, sociais e de governance, e incentivar o investimento responsável.

oram ainda indicados outros relatórios que são também instrumentos de respon-
sabilização em relação à integração da totalidade dos fatores ESG, como é o caso 
do relatório e contas anual e o relatório de governo das sociedades, ou, caso exis-
ta, o relatório sobre remunerações, que inclui informação variada tal como a des-
crição da política de remunerações e vários indicadores de comparabilidade das 
remunerações praticadas na organização.

No que diz respeito à aplicação de medidas concretas dentro de cada organização, 
as respostas recebidas a esta pergunta devem ser enquadradas de acordo com as 
diferentes atividades prosseguidas pelos respondentes. 

a) Em concreto, os respondentes que são essencialmente prestadores de ser-
viços apresentaram diversas medidas na área de responsabilidade social, 
designadamente políticas concretas de conciliação da vida profissional 
com a vida familiar e pessoal, tal como o fizeram as associações e entidades 
que têm um foco especializado. Essas medidas incluem:

F
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• flexibilidade nas políticas internas de recursos humanos, nomeadamente, 
de horários e teletrabalho, atribuição de horários flexíveis ou licenças sem 
vencimento;

• contratação de pessoas com necessidades especiais, de forma a contribuir 
para a integração e minimizar o desemprego de pessoas com deficiência;

• programas de não discriminação e de igualdade de oportunidades e de car-
reira e equilíbrio retributivo entre o género feminino e masculino;

• celebração de acordos coletivos de trabalho;
• colaboração da empresa na satisfação de necessidades familiares, ao nível, 

por exemplo, da identificação de prestadores de serviços, como canalizado-
res, eletricistas, apoio na organização de transporte escolar das crianças, 
etc.;

• ações informativas sobre saúde, bem-estar e segurança no trabalho, testes 
médicos regulares, vacinação, massagens para colaboradores, etc.;

• disponibilização de fruta fresca e entrega de medicamentos nos escritórios 
(por acordo com farmácias);

• formação regular sobre as regras de ética e compliance da empresa;
• iniciativas e programas que melhoram o acesso à educação, o acesso ao di-

reito e que promovem o empreendedorismo social, a empregabilidade e o 
bem-estar social nas comunidades.

Em relação aos impactos das citadas iniciativas, alguns respondentes considera-
ram serem difíceis de mensurar, mas creem que constituem um contributo impor-
tante para a consciencialização e promoção das boas práticas. No caso concreto 
das medidas que promovem o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, os res-
pondentes adotaram-nas na expectativa do aumento da satisfação e motivação 
dos colaboradores e do incremento da retenção de talento. 

Na opinião de um respondente, será importante as entidades começarem por de-
finir objetivos qualitativos que possam evoluir, no futuro, para a concretização de 
metas mais precisas e quantificáveis. Um outro respondente afirmou que o impac-
to das medidas é crescente ao longo dos anos, uma vez que os colaboradores es-
tão mais envolvidos e qualificados e as partes interessadas e a sociedade reveem-
-se na atuação da instituição. 

b) Quanto a elementos de cariz ambiental, as empresas com componente pro-
dutiva e as associações setoriais de bancos e fundos de investimento e de 
pensões apresentaram diversas formas de atuação, tais como:

• o controlo e redução dos consumos e emissões de gases com efeito de estu-
fa dos edifícios de escritórios;

• compensação de emissões inevitáveis de gases com efeito estufa e mobili-
dade baseada em meios de transporte mais sustentáveis;
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• evitar ou minimizar a poluição gerada pelas atividades industriais 
desenvolvidas;

• considerar e avaliar os impactos nas alterações climáticas dos projetos de 
financiamento e as medidas a adotar para a eliminação ou redução das emis-
sões poluentes;

• promover produtos e serviços que respeitem o meio ambiente;
• fomentar a consciencialização de colaboradores e outros stakeholders no 

sentido de adotarem medidas de proteção do meio ambiente;
• planos de eficiência energética para redução do consumo de energia elétrica, 

água, papel, plásticos e outros consumíveis, redução de resíduos e da poluição;
• desmaterialização de processos, documentação digital;
• nos casos de oportunidade de substituição de equipamentos, mudanças de 

instalações ou revitalização das existentes, alguns respondentes colocaram 
ênfase nos sistemas de recolha seletiva e encaminhamento de resíduos e a 
instalação de equipamentos de energia mais eficientes (painéis solares, tec-
nologia LED, detetores de presença, torneiras economizadoras, etc.).

A principal medição identificada é a “pegada de carbono”, quantificando os consu-
mos de energia, os resíduos, as emissões de gases com efeito de estufa e compa-
rações de emissões de CO2 por colaborador face a outras organizações do mesmo 
setor de atividade.

c) Os elementos relacionados com governance foram focados por todos os 
respondentes. 

Nas entidades com uma estrutura corporativa mais complexa, ainda que decorren-
te de imposição legal, foram destacados os seguintes aspetos:

(i) a cultura de valores orientada para a gestão em prol da criação de valor para 
clientes, acionistas, fornecedores, pessoas, meio ambiente e respetivas 
comunidades;

(ii) a transversalidade da aplicação dos fatores ESG a todas as estruturas e ór-
gãos de gestão, de forma a assegurar a devida articulação operacional;

(iii) a criação de comités de sustentabilidade, compostos por representantes 
das diversas áreas dentro da instituição e, em alguns casos, presididos ao ní-
vel do órgão executivo de administração, ou comités com âmbitos mais dire-
cionados, comités de promoção ou de acompanhamento da diversidade (que 
monitorizam a adequada diversidade de género, de idades, de background, 
de experiência, etc.);

(iv) a sensibilização e informação interna (a colaboradores) e externa (a fornece-
dores e diferentes stakeholders) sobre práticas de desenvolvimento susten-
tável e de proteção do meio ambiente;
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(v) relativamente aos fornecedores, a profissionalização da função de compras 
que procura obter as melhores condições comerciais possíveis, em parale-
lo com a exigência de responsabilidade ambiental aos mesmos e relaciona-
mento baseado na ética, transparência e respeito mútuo.

E, nesse sentido de governação transversal aos aspetos ESG, foi ainda elencado 
um conjunto abrangente de políticas adotadas, que constituem elementos de sus-
tentabilidade, tais como: 

• políticas de sustentabilidade, em que são definidos os princípios gerais de 
atuação em matéria de sustentabilidade e os compromissos que, de for-
ma voluntária, as instituições de crédito assumem com os seus principais 
stakeholders (e que incorporam recomendações de organismos de referên-
cia no domínio da sustentabilidade, bem como de reguladores); 

• políticas de exclusão, em que são definidos os critérios que devem ser segui-
dos na atividade financeira relacionada com setores específicos com proi-
bições ou restrições no financiamento de algumas atividades (por exemplo, 
no domínio da energia e defesa), devido à sua possível repercussão social, 
política ou cultural, estabelecendo critérios para avaliar e decidir sobre o 
envolvimento com esses mesmos setores, designadamente por questões 
reputacionais;

• políticas de diversidade (género, raça, religião, orientação sexual, idade, lín-
gua, experiência e formação, nível económico ou condição física) geradoras 
de programas dinâmicos de implementação e de sensibilização como por 
exemplo: celebrar o Dia da Diversidade, fazer inquéritos para monitorizar a 
diversidade, efetuar comparações de mercado para os salários, assegurar 
a representatividade equilibrada na seleção de candidatos nos recrutamen-
tos, promover mulheres qualificadas para projetos com elevada exposição 
ou para participação em ações externas de formação em liderança;

• políticas de remunerações dos membros dos órgãos dirigentes das orga-
nizações, fomentando a sustentabilidade a médio e longo prazo através de 
equilíbrio entre remuneração imediata (salário) e remuneração diferida sob a 
forma de dinheiro (prémio em função de indicadores de desempenho pré-de-
finidos para o ano em causa), ações (prémio em função dos indicadores de 
desempenho de vários anos) e complementos de pensões, seguros de saúde 
e outros benefícios;

• políticas ambientais ou de alterações climáticas, refletindo o âmbito de ação 
e as iniciativas que apostam na proteção ambiental ou na contribuição para 
minimizar os efeitos das alterações climáticas;

• políticas de direitos humanos, visando a proteção dos direitos humanos no 
desenvolvimento da sua atividade;

• políticas de apoio e envolvimento com a comunidade local, com a definição  
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de áreas prioritárias de atuação, ou de voluntariado por parte dos 
colaboradores;

• políticas de gestão de riscos, que, em simultâneo com a utilização de ou-
tros instrumentos, permitem a identificação, controlo e gestão dos riscos, 
constituindo um fator-chave para o cumprimento dos objetivos estratégicos 
definidos;

• políticas de compras sustentáveis;
• políticas de qualidade e segurança dos produtos; e
• outras políticas de integridade, de gestão de conflitos de interesses, de tran-

sações com partes relacionadas, de comunicação de irregularidades, de pre-
venção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e de 
remuneração dos órgãos de administração, fiscalização e de colaboradores.

Um respondente referiu ainda a existência de canais de denúncia, que possibilitam 
a todos os colaboradores a comunicação de violações (whistleblowing), nomeada-
mente em matérias relativas à sustentabilidade, em complemento das campanhas 
internas para sensibilização ambiental.  

d) Segundo vários respondentes, a integração das diferentes políticas nas res-
petivas organizações é feita através de códigos de ética e/ou de conduta, 
como documentos que integram um conjunto de princípios que regem 
a gestão da sua atividade e, em particular, o desempenho de todos os 
colaboradores. 

Alguns destes códigos deontológicos vão progressivamente incluindo princípios 
nas diferentes matérias, como sejam as preocupações sociais e ambientais, a pre-
venção e combate ao assédio no trabalho e partes reservadas a fornecedores e às 
relações com clientes.

e) As entidades relacionadas com a prestação de serviços financeiros e o 
mercado financeiro indicaram diversos aspetos relacionados com a ca-
pacidade de financiar atividades sustentáveis e promover instrumentos 
financeiros baseados em fatores ESG, sendo importante mencionar as 
seguintes:

• desenvolvimento e promoção de soluções financeiras que apostem na prote-
ção do ambiente, tais como as energias renováveis e a eficiência energética;

• análise de risco social e ambiental nas operações de crédito, bem como ava-
liar os impactos nas alterações climáticas dos projetos de financiamento;

• disponibilizar uma página na internet dedicada aos temas de investimento 
relativos à “Responsabilidade Social” e à “Sustentabilidade Ambiental”, pro-
curando contextualizar a sua abordagem e sintetizar os fundos de investi-
mento associados a esses temas;
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• iniciativas de consciencialização sobre a sustentabilidade (ex. Global Money 
Week, International Women Rights Day, etc.);

• um dos respondentes deu nota de já ter emitido 600 milhões de euros em 
obrigações “verdes” e mais 1000 milhões de euros de dívida “híbrida verde”. 
Estas emissões são assim consideradas pelos seus objetivos de financiar 
projetos de produção de energia renovável (por exemplo, redução de 75% 
das suas emissões específicas de CO2 até 2030, face aos níveis de 2005). 
Desta forma, a empresa emitente é considerada internacionalmente como 
emitente de green bonds, integrando índices bolsistas, quer de green bonds, 
quer de ações, obtendo classificações e integrando rankings internacionais 
de sustentabilidade.

f) Alguns respondentes ainda identificaram a sua atuação interventiva na  
sociedade quanto aos seguintes aspetos:

• acompanhar e apoiar os processos de regulação e implementação das pro-
postas legislativas;

• promover a redução de custos, da carga burocrática e do sobrepeso regula-
tório para as sociedades;

• organizar conferências dedicadas ao tema do investimento socialmente 
responsável;

• criar grupos de trabalho em matérias de sustentabilidade para funcionar 
como catalisadores do diálogo e da integração dessas questões entre as as-
sociações e os seus membros;

• colaborar com analistas (independentes) de sustentabilidade;
• participar em iniciativas ou associações sem fins lucrativos que promo-

vam a transição para uma economia mais inclusiva, socialmente justa e 
sustentável. l
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V

?
3.4 QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS  

E RISCOS COLOCADOS PELAS 

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS E QUE TIPO 

DE SOLUÇÕES IDENTIFICA 

PARA OS ULTRAPASSAR E MITIGAR?

ários respondentes consideraram muito importante que seja obviada qualquer ten-
tativa de greenwashing, nomeadamente decorrente da associação das Finanças 
Sustentáveis a um tema “da moda”, tendo sido apontados como possíveis soluções 
o desenvolvimento e aplicação de critérios credíveis para definir o que constitui 
um investimento ESG e a avaliação do respetivo cumprimento de forma objetiva 
(por exemplo, desenvolvendo índices de referência específicos). 

Foram salientadas a imprecisão conceptual e a natureza por vezes intangível 
dos fatores ESG, que criam dificuldades quanto à exequibilidade e à prática das 
Finanças Sustentáveis. Sinalizou-se a necessidade de informar, formar e sensibili-
zar os cidadãos, os investidores institucionais e a sociedade civil em geral para as 
questões associadas à sustentabilidade.

Certos respondentes identificaram a necessidade de obter e tratar informação 
transparente, adequada, fiável e comparável — particularmente nos domínios am-
biental e social, onde as análises podem não ser tão evidentes como noutros te-
mas relacionados com governance ou estritamente financeiros —, tendo-se con-
siderado essencial que se desenvolvam metodologias e métricas adequadas para 
medir e reportar informação de complexidade e especificidade muito diversas.

Foi igualmente apontada a necessidade de informação e formação das empresas, 
referindo-se ainda importantes desafios decorrentes da harmonização de crité-
rios técnicos de avaliação de diferentes (sub)setores económicos e das normas em 
matéria de confidencialidade dos dados. É necessária uma efetiva incorporação 
da sustentabilidade nos procedimentos organizativos, sistemas/controlos inter-
nos, processos de investimento e gestão de riscos, sendo imprescindível investir 
na seleção e formação dos recursos humanos, dotando-se as empresas de recur-
sos que permitam melhorar as suas competências nesta área de negócio. 

Uma das associações representativas da indústria considerou que não há razões 
objetivas para pensar que a adoção de políticas e a criação de investimento em 
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produtos financeiros sustentáveis envolve, só por si, riscos adicionais ou substan-
cialmente mais elevados do que outras formas tradicionais de investimento. No 
entanto, as considerações ESG não deverão, na opinião desse respondente, cons-
tituir uma imposição ou restrição, devendo ser tidas em conta quando o melhor in-
teresse do cliente o exigir, nomeadamente quando o cliente pretender investir num 
produto que é comercializado como sendo “verde” ou sustentável. 

mesmo respondente considerou que a transformação do sistema financeiro e as 
alterações que será necessário introduzir por forma a canalizar os fluxos de capi-
tais para projetos de investimento que sejam sustentáveis constituem grandes de-
safios com que os diversos intervenientes do mercado terão de lidar, sendo neces-
sário convencer os mais céticos das reais vantagens do investimento sustentável. 
Referiu ainda o mesmo respondente que as metas fixadas no Acordo de Paris sobre 
alterações climáticas e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 das Nações Unidas, não obstante a generalizada adesão a nível planetário, 
são, por muitos, consideradas demasiado ambiciosas. 

Outro respondente indicou, como principal desafio, conseguir adaptar o mercado 
financeiro para o foco das Finanças Sustentáveis, em particular, para os investi-
mentos de longo prazo e para a integração dos aspetos ESG no processo da tomada 
de decisão de investimento. Um outro respondente referiu que as soluções para ul-
trapassar esse desafio passam pela capacidade de evoluir face à mentalidade atual 
de retorno financeiro a curto prazo e de assimilar uma noção abrangente de risco 
(não apenas económico ou monetário, mas também social, ambiental, reputacio-
nal, etc.). Foram também referidas, como implicações práticas de longo prazo, os 
potenciais custos de compliance e as dificuldades de mensuração dos fatores ESG.

Vários respondentes salientaram que esta mudança, ainda que necessária, deverá 
ser realizada de forma progressiva e equilibrada, devendo ser sempre salvaguardado 
o princípio da proporcionalidade. Foi ainda referida a necessidade de se assegurar um 
período de transição adequado, que evite a criação de efeitos disruptivos no financia-
mento das atividades económicas, minimizando o impacto na estabilidade financeira.

Vários respondentes salientaram a importância de mitigar eventuais riscos de 
green bubbles, decorrentes da sobrevalorização deste segmento do mercado e 
também da associação das Finanças Sustentáveis a um tema “da moda”.

Uma associação setorial referiu como um dos principais desafios a transição de 
setores e de atividades atualmente ainda não sustentáveis, realçando a importân-
cia de se apoiarem os setores de atividade que, encontrando-se em situações de 
partida desfavoráveis, necessitem de fazer a transição. Caso contrário, poderão 
criar-se efeitos colaterais adversos, levando até ao encerramento de empresas, o 
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que poderá ser especialmente gravoso em zonas economicamente desfavorecidas 
ou altamente dependentes de um setor de atividade. A ausência de modelos de ris-
co adaptados às Finanças Sustentáveis foi um dos obstáculos referidos. Foi refe-
rido, como uma das soluções possíveis, o aparecimento de fornecedores especia-
lizados em métricas ESG e a adoção de standards e a partilha de práticas, quer ao 
nível da estrutura interna das instituições financeiros (e, de forma mais ampla, dos 
grupos financeiros em que se integram), quer no seio das associações setoriais ou 
em outros fora e debates.

Foi referido o estado ainda incipiente das Finanças Sustentáveis no mercado por-
tuguês, sugerindo-se, como possíveis soluções:

• o alinhamento das políticas públicas com as iniciativas do Plano de Ação da 
Comissão Europeia, em parceria com outros agentes do mercado financeiro, 
desde logo, alinhando-se as políticas energéticas, industriais, entre outras, 
com o desenvolvimento de produtos e serviços verdes e/ou sustentáveis;

• concedendo apoios a fundo perdido, numa primeira fase, para incentivar o 
setor privado na transição energética;

• atribuindo incentivos fiscais às empresas que tenham financiamentos 
verdes;

• definindo targets para orientar os investimentos para determinado tipo de 
atividades/projetos;

• apoiando as instituições bancárias através de garantias que permitam me-
lhorar o nível de rating de crédito e a sua capacidade de financiamento verde;

• definindo outros incentivos que promovam programas de desenvolvimento 
da produção de energia renovável.

Foi referida, na dimensão ambiental, a ausência de classificação da pegada ecológi-
ca de clientes e parceiros das instituições de crédito, o que prejudica a identificação 
e mensuração de impactos ESG. Também foram mencionadas dificuldades no pro-
cesso de controlo e certificação dos resultados obtidos, por exemplo, em projetos de 
eficiência energética, em projetos de descarbonização, em projetos de redução de 
ineficiências, em projetos de reciclagem, entre outros. Como possíveis formas de ul-
trapassar estes obstáculos foi sugerida a criação de incentivos para suportar os cus-
tos adicionais associados ao financiamento de projetos sustentáveis, a certificação 
pública de empresas (ex. a criação de um rótulo “PME Verde”) e de projetos sustentá-
veis, e a promoção da literacia ambiental junto de consumidores e empresas.

Um outro respondente indicou que um dos principais desafios enfrentados pelas 
utilities elétricas é a integração das energias renováveis no mix de produção, o que 
requer um sistema de distribuição mais flexível, soluções de energia integradas e 
redução da dependência dos consumidores em relação às utilities elétricas. l

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA



31



32

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS: DESAFIOS E PRIORIDADES PARA O MERCADO E A CMVM

O

?
3.5 EM PARTICULAR, A INTEGRAÇÃO 

DE FATORES DE SUSTENTABILIDADE 

CONFLITUA COM OBJETIVOS DE 

MAXIMIZAÇÃO DE RENDIBILIDADE, 

NO CURTO, MÉDIO OU LONGO PRAZO?

s participantes consideram que a integração de fatores de sustentabilidade é im-
portante para a criação de valor no médio e longo prazo, não sendo conflituante 
com os objetivos de maximização de rendibilidade.

Para sustentar esta posição, os respondentes apresentaram as seguintes razões:

• Diversos estudos académicos mostram uma correlacão positiva entre a in-
corporação de fatores ESG na estratégia, na gestão e na atuação das em-
presas e os retornos financeiros destas no longo prazo (empresas com 
elevados ratings ESG apresentam custos de capital mais baixos, melhor 
desempenho do retorno acionista de mercado e também melhor retorno 
contabilístico).

• A desconsideração de uma visão de médio-longo prazo, sobretudo em ne-
gócios profundamente dependentes dos ecossistemas e das pessoas, pode 
conduzir à perda da capacidade da empresa para continuar a operar.

• O respeito pela preservação do meio-ambiente e a consciência da dimensão 
social e ética das decisões tomadas é importante para o desenvolvimento 
económico. 

• A integração de fatores de sustentabilidade tem associada a diferenciação 
(seja ao nível da oferta de produtos, seja ao nível da fiscalidade, caso existam 
incentivos nessa vertente); ganhos de eficiência (por exemplo, ao investir-se 
em tecnologias menos poluentes, gera-se retorno ambiental e económico 
devido à maior eficiência na atividade desenvolvida); e uma avaliação de ris-
co mais “rentável”, resultante da aplicação de princípios de precaução e de 
correta estimação de impactos ambientais.

• A não integração de fatores ESG poderá elevar o risco reputacional (e de liti-
gação), dado ser desvantajoso para uma empresa ver o seu nome associado 
a desastres ambientais, condições indignas de trabalho, falta de diversidade 
e/ou discriminação, corrupção ou outras práticas desonestas.

• O mercado irá acabar por, naturalmente, exigir uma adaptação e evolução 
por parte das empresas e dos restantes agentes económicos, mesmo que 
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essa opção possa representar encargos e implicar custos adicionais no cur-
to prazo.

• Será de esperar que a adaptação das empresas na sua atuação e na criação 
de produtos leve a que as rentabilidades dos produtos sustentáveis subam 
para níveis semelhantes aos dos outros produtos.

Porém, a correta integração de fatores de sustentabilidade exige um conjunto de 
premissas que envolvem circunstâncias potencialmente conflituantes com a ma-
ximização de rendibilidade no curto prazo, das quais se salientam as seguintes:

• Pode gerar custos adicionais, designadamente relacionados com respon-
sabilidades acrescidas de compliance, de divulgação/reporte de informa-
ção, alocação de mais recursos a temas cujo retorno não é imediatamen-
te quantificável (como, por exemplo, o robustecimento de boas práticas de 
governação).

• Existem aforradores com necessidades e objetivos de mais curto prazo que 
também deverão ser satisfeitos, requerendo, por esse motivo, algum equilí-
brio. Este aspeto é particularmente relevante no caso dos gestores de ativos 
que agem de modo independente e no exclusivo interesse dos participantes, 
não devendo existir interferências na sua capacidade de tomar decisões, em 
prol dos seus clientes, podendo tais influências externas distorcer as carac-
terísticas ou condições pré-acordadas do produto/serviço.

• O curto prazo poderá apresentar maiores desafios, pois a adoção de princí-
pios de exclusão, por exemplo, ou de maior exigência ao nível ESG, pode limi-
tar algumas oportunidades a breve trecho.

A maior ou menor capacidade de conciliar os objetivos do investimento, suporta-
dos em critérios ESG, com os objetivos de rendibilidade passará pela adoção de es-
tratégias que visem prazos mais longos em detrimento de comportamentos cen-
trados no lucro rápido. Mas a integração de fatores ESG depende do tipo de negócio 
da empresa, do alinhamento com a sua estratégia, do impacto pretendido e do ho-
rizonte temporal em que se pretende alcançar esse impacto (plano de transição). l
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O

?
3.6 QUE IMPACTOS SÃO EXPECTÁVEIS 

DA INCLUSÃO DE PRINCÍPIOS 

DE ESG NO RETORNO DE LONGO PRAZO 

DE UMA EMPRESA?

s respondentes indicaram sobretudo impactos positivos, tais como os seguintes:

• Gerará empresas que defendem o seu ecossistema, criando relações sim-
bióticas entre clientes, fornecedores, trabalhadores, investidores e a socie-
dade em geral que, no longo prazo, se traduzem em sinergias sustentáveis, 
repetíveis e exponenciáveis como as que vimos assistindo em grandes em-
presas multinacionais.

• O aumento da confiança dos stakeholders e, por consequência, a contribui-
ção para uma sociedade mais igualitária, mais responsável no uso dos recur-
sos e mais respeitadora do ambiente.

• Maior reconhecimento das marcas (melhor imagem junto da opinião pú-
blica), conducente a avaliações positivas das empresas por parte dos 
investidores.

• A preferência por investir em empresas que se distingam nas práticas de 
sustentabilidade cria condições para que as mesmas se destaquem ao ní-
vel das rendibilidades esperadas (maior rendibilidade), ajustadas pelo risco a 
médio e longo prazos e para horizontes temporais mais adequados a análises 
do desempenho de investimento.

• Investir em produtos/serviços ESG garante maior estabilidade do investi-
mento e reduz a possibilidade de grandes flutuações resultantes da ocorrên-
cia de fenómenos da natureza extremos, poluição, etc. (menor volatilidade).

• Melhor desempenho na gestão de riscos operacionais e de negócios especí-
ficos da empresa, tendo, portanto, menor probabilidade de sofrer incidentes 
que possam afetar o preço das suas ações.

• A inclusão de empresas em índices internacionais de sustentabilidade pode 
resultar num alargamento da sua base de investidores, mas representa uma 
responsabilidade acrescida quanto ao reporte e progresso de fatores ESG, 
uma vez que uma exclusão de um índice de sustentabilidade pode potencial-
mente resultar em decisões de desinvestimento.

• A circunstância de as empresas cotadas informarem o mercado sobre a evo-
lução da integração de fatores de sustentabilidade na sua estratégia e ativi-
dade poderá beneficiar os respetivos objetivos de maximização de rendibili-
dade, no médio e no longo prazo.
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iversos respondentes não deixaram de chamar a atenção para certos aspetos con-
siderados importantes para a materialização dos impactos positivos no retorno de 
longo prazo das empresas, os quais se resumem da seguinte forma:

• Dificuldade em estabelecer, à partida, com objetividade e rigor, o tipo e a di-
mensão dos impactos que podem ocorrer no tecido empresarial em conse-
quência de uma mudança tão complexa, abrangente e decisiva.

• A necessidade de as empresas e os seus financiadores identificarem e 
avaliarem a atual exposição a ativos suscetíveis de sofrer desvalorizações 
abruptas ou acentuadas devido a alterações de políticas, das preferências 
dos clientes e de regulamentação, no âmbito da descarbonização.

• O investimento na captação e retenção de talento, no desenvolvimento das 
capacidades e competências dos colaboradores, em ambientes de trabalho 
prósperos e atrativos e em estilos de vida equilibrados, aliado à promoção 
da meritocracia e ao acolhimento da diversidade, são condições essenciais 
para as organizações serem inovadoras e competitivas.

• A tradicional dicotomia rendibilidade/risco, em termos financeiros, terá de 
ser alargada para uma combinação de rendibilidade/risco, em termos finan-
ceiros, sociais e ambientais, criando análises e avaliações de empresas, bem 
como premissas de suporte às decisões de investimento ou de financiamen-
to mais completas e realistas.

• O reflexo desse alargamento deve ser integrado e holisticamente refle-
tido no enquadramento prudencial (e fiscal) da prestação de serviços de 
investimento.

• A inclusão de princípios ESG e o desenvolvimento de melhores soluções para 
as empresas devem ser suportados por um quadro formal recomendatório 
ou autorregulatório. l
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S

?
3.7 QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS BARREIRAS 

ASSOCIADAS À OFERTA 

E À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

E SERVIÇOS FINANCEIROS SUSTENTÁVEIS 

E COMO PODEM SER ULTRAPASSADAS?

em preocupação de ser exaustiva, a lista seguinte identifica diversas barreiras as-
sociadas à oferta e à comercialização de produtos e serviços financeiros sustentá-
veis bem como as soluções, com vista à respetiva ultrapassagem, tal como foram 
indicadas, caso a caso, pelos respondentes: 

(i) Imprecisão e confusão conceptual, inexistência de uma linguagem comum, 
clara e objetiva em matéria de Finanças Sustentáveis, que criam dificulda-
des aos investidores e às empresas. 

Solução: Prosseguir e intensificar as ações que têm vindo a ser desenvolvi-
das, na esfera europeia, no contexto do “Plano de Ação: Financiar um cresci-
mento sustentável”, nomeadamente, a definição de uma taxonomia comum 
em torno da sustentabilidade e um quadro europeu, suficientemente unifor-
me e esclarecedor, que defina conceitos comuns e regras transversais de 
comunicação e transparência.

(ii) Falta de conhecimento por parte dos vários intervenientes do mercado (in-
vestidores institucionais, empresas, público em geral) — no contexto da (i)
literacia financeira — da importância dos princípios ESG. Muitas empresas 
não estão ainda sensibilizadas para a adoção de políticas baseadas nestes 
princípios e grande parte dos investidores desconhece as vantagens e bene-
fícios da incorporação dos fatores ESG nos produtos e serviços que contra-
ta. Um respondente, emitente de dívida, referiu, em particular, a ausência de 
discriminação positiva pelo mercado para as empresas que comercializem 
produtos financeiros sustentáveis.

Solução: Iniciativas de sensibilização (seminários, workshops e fóruns de 
discussão) e de promoção do conhecimento dos cidadãos para as ques-
tões associadas à sustentabilidade, formação profissional e superior (atra-
vés de parcerias com universidades) para os diferentes stakeholders e inclu-
são do tema nos currículos escolares e nos planos de formação destinados à  
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melhoria da literacia financeira. Tendo em conta a proliferação de documen-
tos emitidos e em fase de elaboração ou discussão, foi sugerido desenvolver 
um centro de documentação sobre estas temáticas, através da criação, por 
exemplo, de uma página na internet dedicada, em exclusivo, a este tópico, 
a qual poderia servir também como plataforma digital de troca de dúvidas e 
experiências.

(iii) Foco excessivo dos investidores no retorno financeiro de curto prazo e na 
pressão dos resultados trimestrais, uma vez que está enraizada a ideia de 
que os deveres fiduciários dos gestores das empresas se esgotam, ou pelo 
menos se devem concentrar, na prossecução do lucro.

Solução: Desmistificar a ideia de que o investimento sustentável não se 
coaduna com objetivos de maximização do retorno, por exemplo, através 
de campanhas de sensibilização e de divulgação dos resultados de estudos 
académicos, junto das empresas e da população em geral. Outra solução que 
foi apontada passaria por reconfigurar e densificar o conceito legal de “dever 
fiduciário”, à luz dos objetivos da sustentabilidade (por exemplo, a lei poderia 
tornar claro que o desprezo pelos fatores ESG — ou, pelo menos, a obtenção 
de lucro à custa da violação desses fatores — seria considerada uma viola-
ção dos deveres fiduciários), muito embora nem sempre esta solução reúna 
consenso.

(iv) O estado ainda relativamente embrionário da mensuração dos benefícios, 
em termos quantitativos, dos produtos e serviços financeiros sustentáveis 
pode resultar em ceticismo por parte dos investidores profissionais e de re-
talho. O longo processo de crescimento dos produtos e serviços “verdes” (e, 
mesmo, de empresas “verdes”), através da sua distinção por via da aplicação 
dos critérios de ESG, também foi indicado como possível barreira.

Solução: Promover a consciencialização dos mercados-alvo e antecipar e 
adaptar as estruturas e procedimentos internos, bem como a oferta de pro-
dutos por parte dos prestadores de serviços financeiros, à evolução das ne-
cessidades do mercado. Foi ainda salientado o papel das empresas forne-
cedoras de índices, que devem definir e avaliar o cumprimento dos critérios 
relevantes de forma credível, no sentido de criarem índices de referência 
específicos, que consigam, por um lado, capturar os efeitos específicos e 
benéficos de um estilo de investimento ESG, e que, por outro lado, promo-
vam este estilo de investimento junto do vasto universo do investimento dito 
passivo.

(v) A oferta de investimento sustentável ainda é diminuta ou restrita, pelo que 
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a dificuldade na comercialização destes produtos e a falta de liquidez poderá 
implicar que os investidores tenham de os manter até à data de maturidade. 

Solução: Alargamento da base de emitentes, cabendo aos emitentes sobe-
ranos e às organizações supranacionais um papel central na dinamização do 
mercado. O aumento tem de ser forçosamente acompanhado por alterações 
profundas no seio das empresas que, enquanto possíveis emitentes, terão 
de atribuir um maior enfoque a estas matérias, disponibilizando produtos 
que se pautem, de facto, por este tipo de práticas, permitindo ao mercado 
uma maior diversificação dos investimentos e a mitigação de eventuais ris-
cos de concentração.

(vi) As empresas que já divulgam relatórios de sustentabilidade [ou relatórios de 
informação não financeira, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89/2017, decorren-
te da transposição da Diretiva 2014/95/UE] não o fazem de forma estandar-
dizada, levando a que, muitas vezes, a informação neles contida, ainda que 
muito relevante para alguns stakeholders, não seja de grande utilidade para 
os investidores que pretendam definir uma estratégia ESG de investimento. 

Solução: Os relatórios corporativos (pelo menos de certas empresas) deve-
riam incluir uma análise de materialidade que identificasse os principais as-
petos ESG que podem afetar a performance da empresa no futuro e a forma 
como esses aspetos estão a ser endereçados, e tal deveria ser feito de acor-
do com standards credíveis, geradores de informação comparável.

(vii) São poucas as empresas abrangidas pelo dever de reporte de informação 
não financeira (dado o tecido empresarial português) e o impacto de tal de-
ver, na prática, é relativamente fraco, caracterizando-se como uma “norma 
sem sanção”, devido à aplicação do princípio comply or explain.

Solução: Um elemento que foi referido, e que pode atenuar os efeitos de-
correntes desta última observação, é a existência de variadas ferramentas 
de apoio à transição para a sustentabilidade, como por exemplo o “Guia para 
apoiar empresas a reportar os indicadores ESG”, elaborado pelo Conselho 
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal), no qual 
são apresentados fatores ESG aplicáveis a todas as atividades em geral e a 
“Carta de Princípios do BCSD Portugal”, a qual estabelece os princípios que 
constituem as linhas orientadoras para uma boa gestão empresarial. A Carta 
incentiva os subscritores ao relato de informação não financeira por parte 
de empresas que ainda não são diretamente abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 
89/2017. A Carta é inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
nos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização 
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Internacional do Trabalho e no Pacto Global das Nações Unidas.

(viii) A ausência de ferramentas e de métricas adequadas condicionam ou invia-
bilizam a tomada de decisão. Os aforradores e os gestores de ativos neces-
sitam de informação fiável, completa e padronizada que lhes permita tomar 
uma decisão de compra consciente e responsável, efetuar comparações, as-
segurar que determinado produto/serviço é, de facto, “verde”/sustentável, 
identificar as melhores oportunidades de negócio e avaliar eventuais riscos 
e impactos. 

Solução: Promover em Portugal a existência de entidades que avaliem, de 
forma idónea e independente, a sustentabilidade de determinada empresa 
ou projeto (acima de determinado montante), atribuindo-lhes uma notação, 
consoante as respetivas preocupações “E”, “S” e “G”, permitindo aos investi-
dores identificar e monitorizar mais facilmente os investimentos mais ade-
quados. Foi proposta a adoção de um sistema de classificação idêntico ao 
utilizado pelo “Energy Trilemma Index” [que analisa a sustentabilidade dos 
sistemas de energia de cada pais, atribuindo-lhes uma classificação que tem 
em consideração três variáveis distintas: i) energy security; ii) energy equi-
ty; iii) environmental sustainability], assentando num conjunto de três letras, 
em que a primeira corresponderia ao fator ambiental, a segunda ao social e a 
terceira ao critério de governance, reunindo assim, numa só notação, as três 
componentes da sustentabilidade.

(ix) A incorporação da sustentabilidade nos produtos e serviços disponibilizados 
exige conhecimentos específicos por parte dos operadores (sociedades ges-
toras de ativos, corretores, analistas financeiros, auditores, fornecedores de 
software, etc.) que, atendendo à tecnicidade e à extensão destas temáticas, 
terão de ser, naturalmente, reforçados, o que envolverá custos acrescidos. 

Solução: Investir na formação e melhoria das competências dos recursos 
humanos nestas áreas, devendo ser uma matéria a incluir, por exemplo, nos 
conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores de intermediários finan-
ceiros, que prestam serviços de consultoria para investimento, de gestão de 
carteiras por conta de outrem ou dão informações a investidores sobre pro-
dutos financeiros e serviços de investimento, principais ou auxiliares, assim 
como pelos consultores autónomos (previstos no Regulamento da CMVM n.º 
3/2018). De realçar que, relativamente a entidades sediadas em Portugal, 
os encargos associados serão bastante significativos e não despiciendos, 
atendendo à reduzida dimensão do mercado, bem como ao facto das mes-
mas não beneficiarem de eventuais sinergias criadas dentro de grupos de di-
mensão internacional.

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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(x) Elevados custos associados ao recurso a peritos independentes para a ava-
liação dos objetivos de produtos e serviços financeiros sustentáveis, por es-
tarem envolvidas especificidades técnicas associadas aos projetos e ne-
cessidades de mensuração dos resultados obtidos (por exemplo, ao nível da 
eficiência, melhorias no impacto ambiental, entre outros) e à certificação 
(muitas vezes, um fator decisivo para o reconhecimento, por parte do mer-
cado, das preocupações e práticas ESG de determinada empresa, produto 
ou projeto). 

Solução: O Estado poderia assumir, neste ponto, um papel fundamental, 
através da constituição de mecanismos de financiamento que facilitassem o 
acesso aos referidos trabalhos técnicos.

(xi) As necessidades de compliance e reporte excessivos poderão constituir 
uma barreira para empresas de menor dimensão, menos habituadas a co-
municar com o mercado. São ainda raros os casos em que os KPI (key perfor-
mace indicators) relevantes na maioria das empresas incorporam key planet 
indicators, key people indicators, key purpose indicators (i.e., alguns dos indi-
cadores que mais deverão contribuir para distinguir uma empresa lucrativa 
no curto prazo de uma empresa sustentável).

Solução: A definição de critérios e standards claros e de fácil verificação 
para medição e reporte dos impactos poderá constituir um importante faci-
litador da oferta deste tipo de produtos e serviços financeiros. l

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA



41



42

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS: DESAFIOS E PRIORIDADES PARA O MERCADO E A CMVM

V

?
3.8 DEVERIA SER DADO ALGUM TIPO 

DE INCENTIVOS PARA PROMOVER 

O CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS 

SUSTENTÁVEIS EM PORTUGAL? 

EM QUE SETORES? DE QUE NATUREZA?

ários respondentes salientaram a importância de estudos prévios à concessão 
de incentivos. Por um lado, foi identificada a necessidade de uma análise téc-
nica detalhada ao quadro de incentivos atualmente existente e aos seus rácios 
de eficiência e adequação a esta matéria. Por outro, foi referido que a própria 
natureza dos incentivos a conceder deverá ser objeto de um estudo aprofun-
dado que identifique, claramente, o universo de entidades, produtos e serviços 
a abranger, esclarecendo inequivocamente as características e/ou condições 
que deverão ser cumpridas por forma a ser concedido um eventual tratamento 
mais favorável. 

Um respondente questionou se os incentivos deverão ser atribuídos diretamente 
à empresa que fará os investimentos e escolhas sustentáveis (e.g. incentivando 
a aquisição de equipamentos e tecnologias menos poluentes) ou aos investido-
res, de modo a que estes privilegiem nas suas decisões de investimento as em-
presas que apresentam melhores desempenhos ESG (e.g. aquisição de ações ou 
obrigações). Outro respondente salientou ainda a necessidade de assegurar que 
os eventuais incentivos sejam atribuídos a empresas verdadeiramente compro-
metidas com os princípios ESG, evitando que sejam utilizados como instrumento 
de greenwashing, designadamente como forma de desvirtuar a sã concorrência do 
mercado. 

Foi ainda salientado que todos os setores devem estar habilitados a beneficiar de 
incentivos, ainda que o grau de esforço possa ser tido em conta na atribuição do 
benefício. Uma das associações representativas da indústria acrescentou que, no 
setor bancário, como em qualquer outro tipo de atividade baseada na livre concor-
rência entre os vários agentes de mercado e na livre escolha do consumidor final, o 
incentivo que, a prazo, irá promover de forma mais sustentada investimentos ESG 
será o próprio funcionamento e desenvolvimento do mercado. Referiu, a título de 
exemplo, a oferta de produtos e serviços (crédito, seguros) para particulares e em-
presas relacionados com a crescente eficiência energética de imóveis ou a dina-
mização das emissões de green bonds, em face da procura crescente.
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lguns respondentes pronunciaram-se a favor da discriminação positiva dos inves-
timentos sustentáveis (por exemplo, em atividades e soluções que promovam a 
neutralidade carbónica), nomeadamente através de maior facilidade no acesso a 
crédito, da redução de taxas e/ou de impostos, da obtenção de majorações nas ta-
xas de financiamento em projetos de apoio ao investimento, entre outros.

Alguns respondentes referiram que incentivos de natureza financeira, fiscal ou ou-
tra poderão potenciar o crescimento de investimentos sustentáveis em Portugal, 
dando o exemplo de deduções fiscais para empresas que, através de investimen-
tos sustentáveis, aumentassem a eficiência energética e o autofinanciamento das 
suas organizações. Foram igualmente apontados outros exemplos de incentivos:

• A criação de mecanismos de mitigação e de partilha de risco, através de (i) 
seguros, incluindo seguros que minimizem os riscos dos investimentos e 
seguros para riscos do foro ambiental e (ii) garantias públicas para créditos 
concedidos que respeitem critérios ESG, podendo os custos (ex. comissões 
da garantia mútua) ser suportados/subsidiados pelo Estado;

• A criação de uma Plataforma de Aconselhamento ao Investimento 
Sustentável, promovendo e disponibilizando serviços de assessoria e assis-
tência técnica, apoiando entidades públicas e privadas, locais e/ou nacio-
nais, na identificação, preparação, desenvolvimento e financiamento de pro-
jetos de investimento sustentáveis;

• A promoção do livre acesso a informação sobre atividades, produtos e so-
luções de financiamento sustentável, nomeadamente através da criação de 
um portal público dedicado;

• A criação de uma ferramenta que permita aos intermediários financeiros ter 
uma estimativa das emissões associadas às atividades a financiar;

• O fomento de publicações e estatísticas públicas, por exemplo pelo INE, 
no acompanhamento e mensuração dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e das metas do Acordo de Paris;

• A promoção da criação de parcerias externas, para o controlo de critérios de 
elegibilidade nas áreas da redução da emissão de gases com efeito estufa, 
da redução de ineficiências, da promoção da reciclagem, etc.

Foram referidos incentivos e apoios financeiros já disponíveis em Portugal, desti-
nados a dinamizar a economia sustentável, salientando o COMPETE 2020, no qua-
dro do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, o PO SEUR 
(Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos), o 
PDR 2020 (Programa de Desenvolvimento Rural 2020), Programas Operacionais 
Regionais (PO Regionais), referindo ainda as medidas adotadas no âmbito do 
SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais à Inovação & Desenvolvimento Empresarial, 
que visam aumentar a competitividade das empresas, apoiando o seu esforço em 
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investigação e desenvolvimento através, entre outros, da dedução à coleta do IRC 
desse tipo de despesas. 

Apenas um respondente não se mostrou favorável à adoção de incentivos, uma vez 
que o impacto pretendido para este tipo de investimentos deverá ser para benefí-
cio de todos, independentemente do setor de atividade. l

3. RELATÓRIO
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3.9 NA PRESENÇA DE SUBSÍDIOS OU 

REDUÇÕES DE TAXAS OU OUTROS 

INCENTIVOS, PASSARIA A EQUACIONAR A 

OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS ESG?

ários respondentes responderam positivamente a esta questão, referindo que a 
criação de subsídios, incluindo fiscais, a redução de taxas ou a criação de outros 
incentivos para a oferta de produtos e de serviços ESG poderia constituir uma das 
formas adequadas de impulsionar o desenvolvimento e expansão de produtos e 
serviços. Porém, um respondente salientou que, mesmo na presença desses in-
centivos, empresas de menor dimensão poderão ter dificuldade na implementa-
ção de estratégias ESG.

Uma das associações representativas da indústria acredita que, embora não se 
possa considerar determinante e decisiva a concessão de benefícios fiscais, sub-
sídios, redução de taxas ou outro tipo de incentivos, esse não deixará de constituir 
um fator a ter em conta na tomada de decisão por parte das empresas, nomeada-
mente do setor da gestão de ativos e de fundos de pensões, em oferecer produ-
tos e serviços ESG. Considerou, igualmente, adequado prever a criação de meca-
nismos de partilha de risco de crédito e/ou de garantias/seguros, que tornassem o 
investimento nestes produtos/serviços mais atrativo, quer para os gestores, quer 
para os participantes.

Outra das associações representativas da indústria chamou a atenção para o facto 
de ainda serem poucos os consumidores que optam por produtos sustentáveis, ou 
que se dispõem a pagar mais pelos mesmos, e praticamente nulos os que se dis-
põem a pagar uma “taxa ambiental”, uma realidade que igualmente se pode trans-
por para os produtos e serviços financeiros. Não sendo vasta a oferta de produtos 
de financiamento ou investimento com critérios ambientais e sociais, constata-se, 
por exemplo, que a procura por produtos de financiamento de painéis de energia 
solar e fotovoltaicos, nos segmentos de particulares e empresas, diminuiu muito 
quando se reduziram os incentivos para a aquisição deste tipo de equipamentos.

Foi ainda referido um relatório recente da Rede Europeia de Ação Climática (CAN-
Europe), em que Portugal foi classificado como sendo um dos países da União 
Europeia mais afetados pela “pobreza energética”, faltando medidas para uma ver-
dadeira mudança em Portugal ao nível da eficiência energética, especialmente a 
nível dos edifícios. l

V

?
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A

?
3.10 QUE INICIATIVAS PODERIAM SER 

TOMADAS PELA CMVM PARA CONTRIBUIR 

PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FINANÇAS 

SUSTENTÁVEIS EM PORTUGAL E MITIGAR 

OS RISCOS ASSOCIADOS?

maior parte dos respondentes reconheceu o papel ativo que a CMVM tem tido nes-
ta área, salientando a importância de ir informando o mercado sobre as iniciati-
vas já tomadas, em curso ou anunciadas, e de continuar a desenvolver os esforços 
possíveis para sensibilizar o mercado para a importância deste tema, designada-
mente, através da divulgação de recomendações e boas práticas e da criação de 
bases para o envolvimento de todos os interessados no mercado financeiro, em 
parceria com as políticas governamentais. Foi igualmente assinalada a necessida-
de de, em simultâneo, assegurar a monitorização de um diálogo permanente com 
os diversos stakeholders, com vista a uma implementação planeada e faseada das 
diversas medidas regulatórias em curso, com vista a que as mesmas possam ser 
incorporadas de forma eficaz e eficiente.

Neste sentido, foi amplamente mencionado o papel da CMVM na dinamização de 
conferências, workshops e sessões de esclarecimento e formação, salientando a 
importância de levar a cabo esforços a nível nacional no sentido de informar, escla-
recer e educar a comunidade financeira sobre as Finanças Sustentáveis. Foi ainda 
referida a importância de os reguladores colaborarem no sentido de produzir ele-
mentos e formatos de informação sobre quadros regulatórios e recomendatórios, 
com uma linguagem acessível, em formato de fácil utilização e pensada para os al-
vos a que se destinam. 

Tendo sido considerado que os quadros regulatórios e recomendatórios atuais são 
bastante extensos e complexos, foi considerado relevante que as entidades regu-
ladoras realizem esforços para que os mesmos sejam melhor apreendidos pelos 
seus destinatários. Nesse sentido, foi referido o importante papel da CMVM para 
clarificar com rigor e celeridade os conteúdos que já derivam das obrigações de 
reporte não financeiro. 

Uma das associações representativas do mercado mencionou estarmos numa al-
tura em que não existe, ainda, um enquadramento europeu suficientemente pre-
ciso e esclarecedor, revelando-se pois indispensável que a CMVM tenha uma in-
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tervenção atenta e pedagógica, obviando tentativas de greenwashing, resultantes 
da crescente procura por produtos e serviços sustentáveis, procurando, também, 
identificar, antecipadamente, eventuais riscos de green bubbles, que poderão ad-
vir da sobrevalorização deste segmento do mercado.

Foi ainda referido por vários respondentes que, dada a vasta abrangência deste 
tema ao nível de impactos potenciais na sociedade como um todo, bem como a 
natureza internacional do mesmo, as iniciativas da CMVM deverão estar alinhadas 
com as diretrizes da União Europeia, das Autoridades Europeias de Supervisão 
(ESAs) e da Network for Greening the Financial System (NGFS), evitando a sobrecar-
ga dos operadores nacionais, face aos seus congéneres europeus, mediante a in-
trodução de obrigações adicionais ou restritivas, antes privilegiando a adoção de 
regras homogéneas (level playing field) e, consequentemente, uma concorrência sã 
e equitativa a nível europeu. Em qualquer caso, foi sublinhada a importância de o 
regulador pugnar, tanto quanto possível, pela existência de um quadro regulatório 
claro e proporcional, atendendo à ampla diversidade de estratégias e abordagens 
de investimento existentes.

Foi também assinalada a importante participação da CMVM em instâncias euro-
peias e nos fóruns europeus (de que é exemplo a ESMA — European Securities and 
Markets Authority), de modo a garantir o estabelecimento de medidas concretas e 
adequadas e a univocidade de entendimentos entre os diversos Estados-Membros 
(convergência de supervisão). 

Por último, foi salientado o importante papel da CMVM em assegurar que as empre-
sas cotadas possam continuar a tornar-se mais sustentáveis através das suas pró-
prias iniciativas, não impondo regulamentação adicional, mas antes contribuindo a 
autoridade de supervisão para a criação dos incentivos adequados e para um con-
texto de apoio e diálogo propício a avanços seguros nesta matéria. l

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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A
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3.11 EM PARTICULAR, IDENTIFICA ALGUMAS 

NECESSIDADES REGULATÓRIAS EM 

PORTUGAL, A ACRESCER ÀS INICIATIVAS 

REGULATÓRIAS EM CURSO OU JÁ 

ANUNCIADAS NO PLANO DE AÇÃO DA CE?

maior parte dos respondentes não identificou necessidades regulatórias adicio-
nais em Portugal, considerando, em particular, que as recentes propostas legisla-
tivas a nível europeu ainda não se encontram totalmente concluídas. 

Neste sentido, foi defendido que, no contexto de construção de um mercado úni-
co de capitais, deverão concentrar-se os esforços no desenvolvimento de um 
quadro europeu sólido, evitando especificidades nacionais que poderiam condu-
zir à fragmentação do mercado interno. A uniformização do quadro regulatório a 
nível europeu permitiria incentivar investimentos sustentáveis transfronteiras, e 
ainda facilitar a entrada de investimentos sustentáveis de proveniência estran-
geira na EU.

Foi também sublinhada a necessidade de evitar fenómenos de gold plating (ou seja, 
de imposição de conteúdos ou exigências suplementares na transposição ou exe-
cução da legislação europeia), os quais desvirtuam o level playing field comunitá-
rio e geram assimetrias e distorções concorrenciais injustificadas e penalizadoras 
entre as entidades portuguesas e as demais entidades europeias, fomentando o 
forum shopping e o êxodo de agentes e de investimento de Portugal. 

A admitir-se a introdução de nova regulamentação, a adoção de opções de gold 
plating só deverá ocorrer em situações excecionais, fundadas em:

i) eventuais particularidades da realidade portuguesa e, mesmo nesses casos, 
com sujeição a princípios de razoabilidade e proporcionalidade; e/ou

ii) numa consulta alargada a todas as partes interessadas e de forma alinhada 
com os objetivos nacionais e europeus; e/ou

iii) tendo como principal objetivo o aumento da procura e da oferta de produtos 
e serviços financeiros que fomentem o investimento sustentável e um pro-
cesso ordenado de transição para atividades que ainda não são sustentá-
veis, sem prejudicar a estabilidade financeira e focando-se na proteção do 
investidor.
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A ideia de proporcionalidade foi amplamente referida, sublinhando-se que a incor-
poração de princípios e fatores ESG deve privilegiar uma abordagem flexível, in-
tegrada e equilibrada, atendendo à diversidade de estilos de investimento, bem 
como à relevância dos fatores e materialidade de eventuais impactos no retorno 
do investimento.

Foi salientada a necessidade de assegurar um quadro regulatório e fiscal estável, 
assegurando a divulgação antecipada dos objetivos das políticas públicas nesta 
matéria, do quadro regulamentar aplicável e das expectativas dos supervisores, 
garantindo que as soluções a implementar sejam devidamente ponderadas, cali-
bradas e de implementação faseada.

Vários respondentes manifestaram preferência pela adoção de mecanismos re-
comendatórios e de autorregulação, sujeita ao juízo crítico dos stakeholders, 
pelo que outro respondente reforçou o facto de o envolvimento dos stakehol-
ders nas discussões ser essencial para uma maior transparência do processo. 
Inclusivamente, um respondente reforçou que não devem ser os reguladores a 
decretar como é que a integração dos fatores ESG deve ser feita, cabendo este 
papel aos stakeholders, que deverão poder escolher a abordagem com que me-
lhor se identificam. O importante é que exista transparência, não apenas quanto 
aos fatores que são utilizados pelos gestores, mas, também como os mesmos são 
analisados. 

Um respondente considerou que o tema das Finanças Sustentáveis não deverá 
contribuir para sobrecarregar mais o mercado com custos e imposições legais 
— evitando-se duplicações de reporte de informação ou alterações significativas 
com custos expressivos —, sobretudo por se tratar de matérias que ainda estão 
longe de ter atingido um nível suficiente de estabilidade e maturidade. 

Foi ainda referido que eventuais alterações legais e regulamentares devem promo-
ver sinergias com os procedimentos já instituídos, de forma a evitar custos desne-
cessários, o que constitui um aspeto crítico para instituições e empresas de média 
e pequena dimensão, que não dispõem dos mesmos recursos que outros concor-
rentes europeus para pagar certos serviços que lhes sejam prestados, tais como 
atribuição de ratings ou serviços de auditoria e de consultoria.

Porém, como alertado por um respondente, a presença dos fatores ESG, especial-
mente na nossa legislação sectorial, é ainda reduzida e terá que ser objeto de uma 
atenção cuidada e permanente, para que seja possível acompanhar o ritmo que es-
tas matérias tenderão a evoluir nas restantes jurisdições. l
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U

?
3.12 QUAIS AS RAZÕES PARA NÃO SEREM 

ADOTADAS POLÍTICAS / INVESTIR

EM PRODUTOS FINANCEIROS / EMITIR 

PRODUTOS FINANCEIROS “E”, “S” E “G”?

ma das associações representativas da indústria referiu que não vê razões de fun-
do para que não sejam adotadas políticas nesta matéria, nem para que não haja in-
vestimento ou emissão de produtos financeiros sustentáveis, denotando que esta 
é uma preocupação cada vez mais presente nos operadores económicos e inter-
venientes no mercado.

Outra das associações representativas da indústria salientou que no setor bancá-
rio já existem diversas iniciativas, programas, objetivos, políticas, produtos e ser-
viços que incorporam fatores ESG, tratando-se a inclusão da dimensão ESG de um 
processo de incorporação gradual e consistente, não isento de desafios e riscos, 
mas que se assume cada vez mais como uma visão estratégica das organizações, 
e que implica, nomeadamente, trabalhar, de forma responsável, com os investido-
res e clientes para incentivar a sustentabilidade, segmentando clientes em função 
das suas preferências em termos de sustentabilidade, oferecendo produtos finan-
ceiros e soluções de financiamento sustentáveis e criando, proativamente, procu-
ra para este tipo de produtos e serviços.

Ainda outro respondente referiu a ausência de enquadramento regulatório e não 
regulatório que faça a diferenciação dos empréstimos, dos investimentos em car-
teiras de ações/obrigações e outros produtos derivados, dos índices de ações/
obrigações de acordo com os fatores ESG, e ainda a ausência de iniciativas que 
permitam o envolvimento com todas as partes interessadas para fomentar a inte-
gração dos aspetos e desempenho ESG.

Um respondente referiu que os incentivos poderão ser estabelecidos pelos gover-
nos e reguladores, mas que as decisões finais caberão aos emitentes e prestadores.
 
Outro respondente salientou que, embora seja possível que venham a existir pro-
dutos que tenham maior incidência em apenas um dos fatores ESG, a dicotomia 
“ESG” vs “não-ESG” dificilmente irá persistir num contexto em que, por exemplo, 
as principais sociedades gestoras internacionais estão a caminhar para a integra-
ção mainstream dos critérios ESG, abrangendo todas as atividades e processos, 
ao nível do investimento, risco e reporte, não devendo este facto impedir, todavia, 
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que se proceda a uma reflexão e a um amplo debate pela sociedade, que permita 
encontrar, em cada momento, as melhores soluções, para que esse objetivo seja 
concretizado.

Outro dos respondentes à consulta salientou que também deverá ser dada oportu-
nidade aos investidores particulares de investir neste tipo de produtos, sendo cer-
to que, na situação atual, são os investidores institucionais aqueles que predomi-
nam na vertente dos investimentos socialmente responsáveis. l

3. RELATÓRIO
DA CONSULTA
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odos os contributos enviados são representativos das perspetivas dos diversos 
stakeholders do mercado, dadas a diversidade e abrangência das entidades que 
participaram nesta consulta pública, nas quais se incluem o sector bancário, os 
emitentes, os gestores de ativos e fundos de pensões, as estruturas de nego-
ciação, associações especializadas e sectoriais, incluindo de defesa do consu-
midor, e demais profissionais prestadores de serviços, não apenas na sua quali-
dade enquanto organizações mas, também, veiculando preocupações enquanto 
investidores. 

A CMVM considera que os resultados desta iniciativa constituem uma importante 
mais-valia, enriquecendo o debate, no plano nacional, da temática das Finanças 
Sustentáveis, permitindo alcançar uma melhor compreensão da visão, principais 
preocupações e expetativas dos participantes do mercado quanto a este tema.

Dos contributos recebidos fica claro que já existe uma grande consciência da im-
portância e dos benefícios de um ecossistema das Finanças Sustentáveis e da ne-
cessidade do envolvimento de toda a sociedade na transição, imperativa, para uma 
economia sustentável. As entidades envolvidas na consulta pública revelaram que 
a integração dos fatores ESG nas suas organizações e nos processos de tomada de 
decisão, ainda que de modo diferente consoante o modelo de negócio e sectores 
de atividade, é uma preocupação presente e crescente nas organizações.

Assim, de forma transversal às diferentes áreas e setores de atividade, há que des-
tacar o impacto positivo que a integração de fatores ESG pode gerar para os inves-
tidores e a sociedade em geral, consubstanciado numa maior confiança em rela-
ção ao funcionamento dos mercados financeiros e das instituições.    

Foi particularmente notória a capacidade de identificar um número significativo de 
fatores ESG aplicáveis à diversidade das áreas de atuação das entidades que parti-
ciparam nesta consulta pública. Este aspeto permitirá à CMVM incorporar nas suas 
preocupações de desenvolvimento do mercado, de forma equilibrada e contex-
tualizada, as eventuais diferentes expectativas das entidades supervisionadas e 
dos investidores. Acresce que os diversos elementos e práticas de sustentabilida-
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de identificados nas diversas organizações permitirão uma melhor avaliação das 
condições da sua progressão no desenvolvimento de Finanças Sustentáveis. Dos 
elementos identificados, o trabalho futuro das próprias organizações, dos seus 
stakeholders e dos supervisores e reguladores, passará pela perceção de quais se-
rão as linhas de ação sustentável mais promissoras e incentivadoras, submetidas 
à hierarquia de objetivos específicos prosseguidos por cada instituição. 

A CMVM está ciente do importante papel que os reguladores devem assumir nesta 
temática no âmbito da respetiva missão de zelar pela proteção dos investidores, 
nomeadamente ao nível da clareza, completude, qualidade e comparabilidade da 
informação prestada ao mercado, bem como de assegurar a estabilidade e inte-
gridade do mercado, nomeadamente através da identificação, antecipação e miti-
gação de riscos e problemas que devem ser considerados em sede de supervisão 
permanente.  

Neste contexto, no plano internacional, a CMVM participa nos fóruns que a 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) e a European Securities 
Market Authority (ESMA) constituíram no decurso deste ano para discussão, par-
tilha de conhecimentos e experiências entre reguladores. A Sustainable Finance 
Network1 estabelecida pela IOSCO visa incentivar o intercâmbio de informação e 
experiências entre os membros sobre suas experiências em relação a iniciativas 
e abordagens regulatórias nesta área, tendo como mandato inicial a realização de 
uma pesquisa e um balanço das iniciativas nacionais tomadas por reguladores de 
valores mobiliários e por outras organizações internacionais. Já a ESMA consti-
tuiu recentemente uma Coordination Network on Sustainability (CSN)2 cujo traba-
lho apoia o Plano de Ação da Comissão Europeia nas áreas dos serviços de inves-
timento e gestão de ativos. A CSN é responsável pelo desenvolvimento da política 
regulatória neste domínio, especialmente na integração de fatores de sustentabi-
lidade na regulação financeira e visa igualmente promover a convergência na su-
pervisão. As pressões de curto-prazo nos mercados financeiros (short-termism) é 
um tema em que a CSN tem estado a trabalhar, considerando o parecer que a ESMA 
terá de emitir sobre esse tema, a pedido da Comissão Europeia.
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1 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD625.pdf (vide pag.3)
2

 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-chair-its-new-coordination-network-sustainability

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD625.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-chair-its-new-coordination-network-sustainability


55

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS: DESAFIOS E PRIORIDADES PARA O MERCADO E A CMVM

CMVM, enquanto organização, estabeleceu como uma das suas prioridades para 
2019 a integração de princípios de sustentabilidade na sua atuação e gestão3. Esta 
prioridade engloba três áreas de atuação: (i) a integração de princípios de susten-
tabilidade na gestão e atuação interna, (ii) a colocação do tema no centro do deba-
te público e (iii) a inclusão ponderada de aspetos ambientais, sociais e de governa-
ção nas práticas de mercado e modelos de supervisão. Conjugando os princípios 
de sustentabilidade ESG com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 
estabelecidos pela ONU, a CMVM contribui – no âmbito das suas atribuições - para 
a prossecução de 154 desses ODS5.  

No plano nacional, a CMVM participa com outros reguladores nacionais, e tam-
bém bancos e associações setoriais no Grupo de Trabalho de Reflexão sobre o 
Financiamento Sustentável liderado pelo Ministério do Ambiente e da Transição 
Energética, tendo assinado a Carta de Compromisso para o Financiamento 
Sustentável em Portugal6 e aprovado o documento “Linhas de Orientação para ace-
lerar o Financiamento Sustentável”7.

Todas as iniciativas já implementadas permitiram à CMVM posicionar-se hoje de 
forma esclarecida e informada, condição essencial de legitimidade da nossa atua-
ção e da utilização eficiente dos nossos recursos na respetiva alocação a um tema 
que, não sendo novo, requer ainda um grau elevado de sedimentação.

É, por isso, muito positivo conhecer as expetativas dos respondentes à consulta 
sobre o tipo de intervenção que esperam do regulador. A CMVM está convicta que 
pode dar um contributo significativo para a implementação de soluções que aju-
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3 https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/Linhas%20de%20a%C3%A7%C3%A3o/Pages/Linhas-de-a%C3%A7%C3%A3o-entrada.aspx  
4

  Foram excluídos os “ODS 1 – No poverty” e “ODS 2 – Zero hunger”.
5

 Entre outras, a CMVM tem desenvolvido e investido em diversas iniciativas para os colaboradores orientadas para promover 

uma vida saudável, proporcionando educação de qualidade, condições de trabalho dignas, promovendo a inovação e investindo 

nas infraestruturas. Também no relacionamento com os fornecedores, para promoção de compras públicas sustentáveis, 

foi desmaterializado o processo de contratação e nos cadernos de encargos foram incluídas especificações técnicas de cariz 

ambiental e de sustentabilidade, quando aplicável, ou critérios de adjudicação relacionados com características sociais, 

ambientais e inovadoras. Adotaram-se medidas de redução do consumo de papel, água, energia elétrica e outros consumíveis. No 

relacionamento com os supervisionados foi implementada a faturação eletrónica. No relacionamento com os investidores para 

fomentar a inclusão financeira e o desenvolvimento do mercado a CMVM focou-se na educação de qualidade, que contribui para 

a redução das desigualdades, nomeadamente, através do Plano Nacional de Formação Financeira, World Investor Week e estudo 

de perfil dos investidores

6  https://www.sg.mate.gov.pt/images/ImagensNoticias/Carta_Compromissos.pdf

7  https://www.sg.mate.gov.pt/images/ImagensNoticias/Linhas_orientacao_financiamento_sustentavel.pdf

A

https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/Linhas%20de%20a%C3%A7%C3%A3o/Pages/Linhas-de-a%C3%A7%C3%A3o-entrada.aspx
https://www.sg.mate.gov.pt/images/ImagensNoticias/Carta_Compromissos.pdf
https://www.sg.mate.gov.pt/images/ImagensNoticias/Linhas_orientacao_financiamento_sustentavel.pdf
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dem a superar alguns dos desafios colocados pelas Finanças Sustentáveis, bem 
como às barreiras que estão associadas à oferta e à comercialização de produtos 
financeiros sustentáveis. 

Assim, e em linha com as expetativas evidenciadas na consulta, a CMVM:

• continuará a promover o debate e a partilha de informação sobre as Finanças 
Sustentáveis para incrementar os conhecimentos e a formação nessa maté-
ria, disponibilizando, nomeadamente, uma área dedicada do seu site com in-
formação relevante e atualizada sobre as Finanças Sustentáveis;

• manterá um diálogo permanente e próximo com os stakeholders do mercado 
para acompanhar as preocupações e dificuldades que vão sendo sentidas, 
nas suas diferentes perspetivas, nesta área, com vista a contribuir para o seu 
esclarecimento ou trazê-las para as discussões e soluções que vão existindo 
no plano nacional e internacional;

• manter-se-á disponível para esclarecer e acompanhar os emitentes no cum-
primento de deveres que sobre eles já recaem em matéria de sustentabilida-
de, designadamente no contexto da informação não financeira;

• manterá a sua participação ativa e empenhada nos fóruns internacionais (na 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO), na European 
Securities Market Authority (ESMA) e na OCDE) e nacionais (designadamen-
te no Grupo de Trabalho de Reflexão sobre o Financiamento Sustentável li-
derado pelo Ministério do Ambiente e da Transição) dedicados ao tema das 
Finanças Sustentáveis. 

A CMVM irá continuar a avaliar, numa lógica de “melhor regulação” (better regula-
tion), a necessidade ou não de adoção de medidas regulatórias de carácter estri-
tamente nacional, a acrescer às iniciativas legislativas já aprovadas8 ou que se en-
contram em discussão9 a nível europeu no âmbito do Plano de Ação da Comissão 
Europeia para o desenvolvimento sustentável, fazendo assentar essa ponderação 
em análises de impacto rigorosas e ponderando os benefícios da regulação em 
face dos respetivos encargos. A CMVM tem contribuído para a discussão das ini-
ciativas legislativas a nível europeu, defendendo a importância de atender a um 
princípio de proporcionalidade para que a legislação se adeque às realidades e es-
tádios de maturidade diferentes dos diversos mercados europeus. 
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8
 Regulamento que impõe aos investidores institucionais e aos consultores para investimento obrigações de transparência 

no que respeita à inclusão dos riscos da Sustentabilidade no respetivo processo de investimento ou de aconselhamento para 

investimento e Regulamento para a criação de dois novos benchmarks.
9

  Como é o caso do Regulamento que cria uma taxonomia na área ambiental.
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ara além das dimensões em que já se encontra a atuar, as conclusões, recomenda-
ções e sugestões recolhidas no âmbito desta consulta ao mercado serão, na medi-
da e nos formatos adequados, consideradas na definição das prioridades da CMVM 
para 2020 e materializar-se-ão, também na medida em que sejam adequadas e viá-
veis, em atividades a desenvolver pela CMVM em concretização daquelas priorida-
des e em pleno respeito pelos valores que nos regem e em cumprimento da missão 
que nos está confiada, tal como oportunamente será comunicado.

Agradecemos a todos os que nos deram o seu tempo, a sua reflexão e o seu ines-
timável contributo para este projeto. Procuraremos devolver tudo isso através de 
uma ação comprometida e responsável e que venha, de algum modo, a contribuir 
para este objetivo e imperativo comum das finanças sustentáveis. l
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