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Nota Informativa 

 

Assunto:  Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050 - O papel do financiamento sustentável 

 

Na próxima segunda-feira, 8 de julho, realizar-se-á, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, às 

14h30, a Conferência “Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050 - O papel do financiamento 

sustentável”, presidida pelo Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos 

Fernandes. 

Nesta Conferência será assinada a “Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável em 

Portugal”, e divulgado o relatório “Linhas de orientação para acelerar o financiamento sustentável em 

Portugal”. 

Esse relatório foi produzido no âmbito do “Grupo de Reflexão para a promoção do Financiamento 

Sustentável e Descarbonização”, constituído e coordenado pelo Ministério do Ambiente e da Transição 

Energética, em parceria com o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia, e que contou com a 

participação da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), do Banco de Portugal, 

da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e de diversos representantes do setor financeiro, com 

o objetivo de desenvolver um diálogo estruturado de forma a promover e acelerar as práticas de 

investimento sustentável em Portugal, fruto das ambiciosas metas a perseguir nesta área. 

O “Grupo de Reflexão” pretende evidenciar a importância da integração dos riscos ambientais, sociais e 

de governação nos processos de gestão de risco do setor financeiro; motivar o setor financeiro para o 

desenvolvimento e investimento em produtos financeiros que promovam empresas, instituições da 

economia social e projetos alinhados com os princípios de sustentabilidade; e reforçar a divulgação das 

linhas de financiamento apoiadas pelo Estado Português, nomeadamente a linha de crédito para a 

Descarbonização e Economia Circular. 

ASF ASSUME COMPROMISSO DE INTEGRAR O FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL NA SUA AÇÃO DE SUPERVISÃO 

Em reconhecimento da importância deste tema, onde os avanços registados serão proporcionais à 

qualidade de vida e prosperidade futuras, a ASF assumiu o compromisso de participação ativa nos 

desenvolvimentos e trabalhos referidos. 
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Sobre esta matéria, a Presidente da ASF, Dra. Margarida Corrêa de Aguiar, considera que “o setor 

segurador e dos fundos de pensões pode desempenhar um papel fundamental na esfera da 

sustentabilidade financeira, reforçando o importante papel que já assume na economia e sociedade, 

nomeadamente através da disponibilização de coberturas face a eventos climáticos e catastróficos, de 

proteção das pessoas e das empresas face a desenvolvimentos adversos, ou de produtos de poupança 

para a reforma”.  

De acordo com a Presidente desta Autoridade de Supervisão, “a ASF pretende prosseguir iniciativas 

para a identificação do quadro de envolvimento consciente e sustentado do setor que supervisiona, 

prosseguindo, em paralelo, à integração desta temática na sua ação de supervisão”. 

 

Lisboa, 5 de julho de 2019 


