
Declaração relativa aos principais impactos negativos das decisões de investimento sobre os 
fatores de sustentabilidade 
 
 
Um dos principais propósitos do Banco Santander Totta, S.A. (LEI n.º 549300URJH9VSI58CS32) é 
maximizar o seu contributo para o desenvolvimento sustentável, promovendo o impacto positivo destas 
atividades e mantendo o objetivo de atuar sempre no melhor interesse dos clientes. 

Neste contexto, o Banco Santander está ciente de que determinadas atividades de investimento podem 
causar impactos adversos na sustentabilidade, e o banco tenta minimizá-los, sempre que possível, 
aplicando os critérios estabelecidos nas políticas do Grupo e do Banco Santander disponíveis no site 
www.santander.com e/ou www.santander.pt: 

• Política Sustentável 
• Política de gestão de riscos ambientais, sociais e alterações climáticas 
• Política do Sector da Defesa 
• Política de Direitos Humanos 

O Banco Santander Totta respeita as melhores práticas constantes de convenções e protocolos 
internacionais, códigos de conduta e orientações aplicáveis em matéria ESG, assumindo 
voluntariamente determinados compromissos éticos, sociais e ambientais, que vão para além das 
obrigações legais com os seus principais stakeholders (acionista e partes interessadas). Entre eles estão 
os Princípios do Equador, Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade e outras orientações da 
Corporação Financeira Internacional (IFC - International Finance Corporation ), Aliança Bancária por Zero 
Emissões Líquidas (NZBA - Net Zero Banking Alliance). 

Nos serviços de gestão de carteiras, a identificação dos principais impactos adversos ao nível da entidade 
no processo de tomada de decisão de investimento (que está subdelegada na Santander Asset 
Management – SGOIC, S.A) é realizada através de provedores de dados especializados que oferecem 
informação sobre cada um dos principais indicadores de impactos adversos considerados em cada tipo 
de ativo que fazem parte das carteiras geridas, agregando assim os dados fornecidos pelos emitentes 
dos produtos financeiros. 

De acordo com os requisitos regulamentares e a metodologia para a medição e gestão dos Principais 
Impactos Adversos desenvolvida pelo Banco Santander Totta, os 18 indicadores de Principais Impactos 
Adversos na sustentabilidade, listados na tabela 1 das normas técnicas de regulamentação (RTS - 
regulatory technical standards) da Comissão Europeia sobre divulgação ESG, serão levadas em 
consideração: 

1. Indicadores aplicáveis aos investimentos em empresas beneficiárias do investimento 

INDICADORES SOBRE O CLIMA E OUTROS INDICADORES RELACIONADOS COM O AMBIENTE 

• Emissões de gases com efeito de estufa 
1. Emissões totais de gases de efeito estufa (GEE) 
2. Pegada de carbono 
3. Intensidade de emissão de GEE das empresas beneficiárias do investimento  
4. Exposição a empresas que operam no setor dos combustíveis fósseis  
5. Quota-parte do consumo e produção de energias não renováveis  
6. Intensidade do consumo de energia por setor com elevado impacto climático  
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• Biodiversidade  
7. Atividades com impacto negativo em zonas sensíveis do ponto de vista da 

biodiversidade  
• Água   

8. Emissões para o meio aquático  
• Resíduos 

9. Rácio de resíduos perigosos e de resíduos radioativos 

INDICADORES RELACIONADOS COM AS QUESTÕES SOCIAIS E LABORAIS, O RESPEITO PELOS 
DIREITOS HUMANOS E A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO E O SUBORNO 

• Questões sociais e laborais 
10. Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais  
11. Falta de processos e mecanismos de controlo da conformidade com os princípios 

UNGC ou com as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais 
12. Disparidades salariais entre homens e mulheres não ajustadas 
13. Diversidade de género nos conselhos de administração 
14. Exposição a armas controversas (minas antipessoais, munições de fragmentação, 

armas químicas e armas biológicas) 
 

2. Indicadores aplicáveis em investimentos em organizações soberanas e supranacionais 

• Ambientais 
15. Intensidade de emissão de GEE dos países beneficiários do investimento  

• Sociais 
16. Países beneficiários do investimento sujeitos a violações de cariz social  

3. Indicadores aplicáveis em investimentos em ativos imobiliários 

• Combustíveis fósseis  
17. Exposição a combustíveis fósseis através de ativos imobiliários 

• Eficiência energética  
18. Exposição a ativos imobiliários ineficientes do ponto de vista energético  

 

Para os restantes indicadores propostos no RTS, o Banco Santander Totta procura alinhar a informação 
atual com os novos requisitos de reporte regulamentar, na medida em que os emitentes de ativos em 
que o Banco Santander Totta poderá investir, por conta dos seus clientes no quadro do a prestação de 
serviços de gestão de carteiras, publiquem as informações exigidas por este regulamento. 

Relativamente aos indicadores selecionados, o Banco Santander Totta, de uma forma geral, efetua uma 
monitorização com o objetivo de detetar e mitigar os principais impactos adversos na sustentabilidade 
decorrentes desta sua atividade. 

Este procedimento permite avaliar o contexto, relevância e ações de mitigação a serem tomadas para 
cada um dos indicadores monitorados. Para o efeito, o Banco Santander Totta realiza um exercício de 
medição e reporte com base na quantificação dos indicadores acima descritos, fornecidos por 



fornecedores externos de dados. Este procedimento é genericamente aplicável às carteiras de gestão 
por conta de outrem do Banco Santander Totta. Numa base unitária, a abordagem pode ser diferente 
em cada uma das carteiras do Banco Santander Totta, podendo mesmo não integrar impactos adversos 
em alguns casos. 

Adicionalmente, o Banco Santander Totta delegou a gestão do serviço de gestão de carteiras na 
Santander Asset Management S.A., entidade que desenvolve atividades de envolvimento em empresas 
investidas nos seus produtos sustentáveis, as quais se baseiam em políticas específicas estabelecidas 
para o efeito. Estas atividades não são realizadas diretamente nas carteiras geridas por conta de outrem, 
mas se alguma delas incluir investimentos neste tipo de empresas, a carteira beneficiaria indiretamente 
dessas atividades de envolvimento. 
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