
 
 

 

Monitorização das características ambientais ou sociais 

 

As características ASG do Fundo são integradas no processo de investimento, o qual é monitorizado 

regularmente através da verificação do cumprimento dos requisitos ASG pelas equipas competentes. Se forem 

identificados desvios aos critérios, é definido um plano de ação, que pode incluir, entre outros, a monitorização 

do desempenho através de fontes de informação pública e fornecedores de dados, atividades de engagement 

e voto, etc. 

Os principais indicadores utilizados para medir o cumprimento das características ASG do Fundo são, de entre 

outros: 

 Classificação/rating médio ASG da carteira: a classificação/rating médio mínima ASG dos ativos 

(incluindo investimentos diretos ou em Organismos de Investimento Coletivo com rating disponível), 

de acordo com a metodologia própria da Sociedade Gestora aplicável na análise dos subjacentes, será 

um A- numa escala de 7 níveis (C-, C, C+, B, A-, A-, A e A+, onde A+ reflete o melhor desempenho ASG). 

Assim, a carteira cumpre os critérios descritos para a promoção das características do ASG acima 

mencionadas. 

Para o cálculo da classificação/rating ASG, a Sociedade Gestora considera uma série de métricas 

materiais para medir o desempenho dos emitentes na gestão de cada característica promovida pelo 

fundo, sendo estas: 

- Cuidado do meio ambiente: indicadores da pegada de carbono, eficiência energética, consumo de 

energia renovável, existência de políticas ambientais, políticas e ações para a redução da poluição e 

gestão eficiente dos recursos, resíduos, etc. Estes critérios são aplicáveis tanto a emitentes públicos, 

como privados. 

- Critérios Sociais: indicadores sobre políticas e sistemas que promovem a igualdade de género, 

formação, segurança e saúde, desenvolvimento profissional dos trabalhadores, qualidade e 

segurança dos produtos e serviços desenvolvidos, análise de práticas e/ou empresas geradoras de 

valor. Para a componente de dívida pública, são consideradas métricas específicas para este tipo de 

ativos, tais como: políticas e gastos com educação e saúde, emprego, qualidade social (esperança de 

vida). Indicadores como índice de desenvolvimento humano, índice GINI, compromisso com as 

diferentes convenções relacionadas com direitos humanos e laborais. São valorizadas positivamente 

as iniciativas que promovam o desenvolvimento de regiões mais desfavorecidas, etc.. 

- Boas práticas de Governance e ética empresarial: análise da qualidade da equipa de gestão (Direção 

de Topo) para limitar os eventos e notícias negativas que podem afetar, a curto prazo, a evolução do 

preço da ação, representativa do capital social: acidentes, greves, corrupção e fraude. Dentro do 

Governance empresarial, é prestada especial atenção à composição do conselho de administração, 

ao número de mulheres no conselho, à remuneração, ao controlo e propriedade da empresa e 

informação financeira e contabilística. Para a componente de dívida pública, são consideradas 

métricas específicas para este tipo de ativos, tais como: qualidade da regulamentação e da Lei dos 

Estados, controlo da corrupção, gastos em I&D (pesquisa e desenvolvimento), estabilidade política, 

liberdade de criação de empresas e investimento. 


