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Estudo sobre alterações climáticas e finanças sustentáveis 

 

Face à a crescente e incontornável importância do tema das alterações climáticas e das finanças 

sustentáveis, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) prossegue o 

desenvolvimento de iniciativas nesta matéria. Neste âmbito, é publicado o estudo “Análise 

exploratória da dimensão ambiental e da aplicação de ratings ESG à carteira de investimentos 

do setor segurador nacional”, correspondente à versão completa, mais desenvolvida, da análise 

temática publicada na edição de janeiro de 2022 do Relatório de Estabilidade Financeira desta 

autoridade. 

 

Este projeto foi desenvolvido no decurso do segundo semestre de 2021, no seio do 

Departamento de Análise de Riscos e Solvência da ASF, pelo Dr. Emanuel Fazendeiro1 e pelo Dr. 

Francisco Loureiro2 -, com o intuito de incentivar e promover o aprofundamento de 

conhecimentos sobre este tema, no contexto específico do setor segurador português. 

 

O estudo contempla um diagnóstico das exposições existentes nas carteiras de dívida privada e 

acionista do setor segurador nacional com sensibilidade face às alterações climáticas, isto é, 

identificadas como sendo mais diretamente passíveis de alteração dos respetivos valores de 

mercado, em resultado da ponderação crescente de fatores de dimensão climática. 

 

Paralelamente, procurou-se fomentar um avanço percussor em resposta a uma das dificuldades 

mais frequentemente apontadas pelos operadores do setor financeiro na esfera das alterações 

climáticas e finanças sustentáveis, designadamente a insuficiente disponibilidade de informação 

relevante útil, padronizada e comparável. Nesse âmbito, foi desenvolvida uma exploração inicial 

de informação com os atributos descritos, utilizável para a gestão holística de riscos ESG 

(environmental, social and governance) por parte de empresas de seguros.  

 

 

 

 
1 Mestre (MSc) em Finanças, ISEG – Lisbon School of Economics & Management. 
2 Mestre (MSc) em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico 
  Mestre (MSc) em Ciências Atuariais, ISEG – Lisbon School of Economics & Management. 
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Por fim, a exploração das abordagens e metodologias descritas é complementada por uma 

análise na perspetiva bottom-up, obtida por intermédio dos resultados das respostas ao 

questionário relativo a alterações climáticas e finanças sustentáveis delineado pela ASF, e 

dirigido às empresas de seguros e sociedades gestoras de fundos de pensões nacionais, com 

data de referência a 30 de junho de 2021. 

 

O estudo sobre as alterações climáticas e finanças sustentáveis pode ser consultado aqui.  

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/3B2606D2-1320-4F50-A484-51EFBD6DFDB9/0/Estudo_ASF_21.pdf

