
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O IMPACTO NEGATIVO EM 
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DECLARAÇÃO SOBRE O IMPACTO NEGATIVO EM MATÉRIA 
DE SUSTENTABILIDADE 

 

A Real Vida Seguros, S.A. (adiante designada por Real Vida) ainda não considera, 

unicamente do ponto de vista formal, os impactos negativos em matéria de 

sustentabilidade nas decisões sobre os investimentos realizados nas carteiras dos 

produtos de investimento que gere, estando contudo ciente de que a integração dos 

fatores ambientais, sociais e de governação nos seus investimentos é uma 

preocupação constante e atual. 

A Real Vida Seguros, S.A. está a desenvolver uma adaptação progressiva, 

relativamente à formação dos seus gestores e à escolha seletiva dos investimentos 

em cada carteira, pelo que a correta e formal consideração de tais impactos 

dependerá, certamente, da evolução, divulgação e consolidação de indicadores 

standards sobre os fatores de sustentabilidade, motivo pelo qual ainda considerou, 

na ausência de indicadores consistentes, não proceder à mensuração do impacto 

negativo dos investimentos nos fatores de sustentabilidade. 

Assim, com o objetivo de a partir do início de 2022 documentar e formalizar esta 

matéria, a Real Vida assegurará regularmente, durante o ano de 2021, uma avaliação 

dos potenciais impactos dos riscos em matéria de sustentabilidade no rendimento 

das carteiras dos diversos produtos de investimento que gere, e acompanhará a 

evolução da publicação de especificidades técnicas definidas na “Normas Técnicas 

de Regulamentação” (“RTS”). 

Esta avaliação será disponibilizada às funções envolvidas no processo de tomada de 

decisões de investimento, podendo determinar a alteração da composição da 

carteira. 



 

 

A presente informação consolida a declaração de não consideração dos impactos 

negativos para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento 

2019/2088 de 27 de novembro de 2019. 

A presente declaração não implica que, desde já e no imediato, não se considerem 

os impactos negativos das decisões de investimento sobre os fatores de 

sustentabilidade, sem prejuízo da finalização e entrada em vigor de todo o quadro 

regulatório relativo à divulgação de informações relacionadas com a 

sustentabilidade. 

Para o efeito, a Real Vida tomará em consideração a informação publicamente 

disponível que lhe permita avaliar o impacto para a sustentabilidade ambiental, para 

a sustentabilidade social e para a governação das sociedades emitentes de ativos sob 

investimento de acordo com os objetivos prioritários identificados na sua política 

ESG. 

Declaração emitida em 28/04/2021 

 


