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We are carefully studying the implications of 

climate change for our primary objective as part 

of our strategy review.

(Christine Lagarde, 30 set 2020)

Atenção crescente dos bancos centrais

Acute hazards, such as storms, floods, or wildfires, 

may cause investors to update their perceptions 

of the value of real or financial assets suddenly.

(Lael Brainard, 9 nov 2020)

Our goal is to build a UK financial system resilient 

to the risks from climate change and supportive of 

the transition to a net-zero economy.

(Andrew Bailey, 9 nov 2020)



Papel dos bancos centrais enquanto investidores
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Valor estimado das reservas globais de 
bancos centrais

Fonte: State Street Global Advisors e OMFIF

Lead by example: promoção de 
comportamentos e de standards 

comuns



Papel catalisador para o aperfeiçoamento do mercado
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Como medir?

Como comparar?

Como assegurar a boa utilização dos fundos?

Qualidade dos dados

Fontes 
públicas

Specialized 
data 

providers

Métricas comuns

Absolutas 
ou 

relativas

Backward
ou 

forward
looking

Metodologias

Transparência

Diferentes 
modelos

Ausência 
de 

standards



Qual o objetivo?
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impactos dos riscos climáticos nos 
ativos sob gestão

Proteção de Balanço

impacto positivo no ambiente
Contributo para a Transição

Fonte: NGFS



Proteção e “hedging”?
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Investimento sustentável

significa:

Excluir atividades 
“castanhas”?

Financiar a 
transição de 

“castanhas” para 
“verdes”?



Contributo para a transição?
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Impacto positivo na prossecução do objetivo de 
neutralidade carbónica

Sustainability-linked

bonds
Green bonds



Obrigações ligadas à sustentabilidade
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Fonte: Sustainalytics



Iniciativas internacionais
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Recomendação #2
Integrar fatores de sustentabilidade 

na gestão de ativos.

75 membros 
13 observadores



Iniciativas internacionais
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Requisitos 
para uma 

emissão ser 
considerada 

“green”

Alinhamento da utilização dos 
fundos com a taxonomia da UE

Green Bond Framework 
do emitente

Relatório de Alocação de 
Fundos e de Impacto

Verificação externa por 
certificador aprovado



Iniciativas internacionais
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SURE

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency

Financiado através de social bonds

Next Generation EU:

Cerca de 1/3 será financiado através de 
green bonds



Contributo do Banco de Portugal
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2017
Fundo de obrigações de 
empresas (ESG)

2019

Fundo de 
obrigações verdes

2019
Inclusão nas 
guidelines de 
investimento de um 
objetivo de 
sustentabilidade na 
gestão de ativos

2019 e 2020
Primeiras
aquisições de 
obrigações 
verdes na 
carteira de 
negociação

Próximos passos: 

Carteira de 
investimento 
dedicada a 
obrigações verdes?

Responsible
Investment
Charter?



O problema já não pode ser ignorado
e os bancos centrais têm um importante papel
a desempenhar.

Enquanto investidores, têm o dever de contribuir para o 
aperfeiçoamento do mercado de ativos sustentáveis
e para uma correta afetação dos recursos financeiros.

O Banco de Portugal assume o seu papel
e tem dado um contributo crescente para este objetivo.


