
Nordea 1, SICAV
Um OICVM do Luxemburgo

Prospeto • Agosto de 2022

nordea. lu

http://www.nordea.lu


Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 2

Índice
Notas para Potenciais Investidores 3

Descrições dos Fundos 4

Fundos de Ações 6

Asia ex Japan Equity Fund 6
Asian Stars Equity Fund 7
Chinese Equity Fund 8
Emerging Stars Equity Fund 9
Emerging Stars ex China Equity Fund 10
Emerging Wealth Equity Fund 11
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund 12
European Stars Equity Fund 13
Global Climate and Environment Fund 14
Global Climate and Social Impact Fund 15
Global Climate Engagement Fund 16
Global Disruption Fund 17
Global ESG Taxonomy Opportunity Fund 18
Global Gender Diversity Fund 19
Global Listed Infrastructure Fund 20
Global Opportunity Fund 21
Global Portfolio Fund 22
Global Real Estate Fund 23
Global Small Cap Fund 24
Global Social Empowerment Fund 25
Global Social Solutions Fund 26
Global Stable Equity Fund 27
Global Stable Equity Fund — Euro Hedged 28
Global Stars Equity Fund 29
Global Sustainable Listed Real Assets Fund  30
Global Value ESG Fund 31
Indian Equity Fund 32
Latin American Equity Fund 33
Nordic Equity Fund 34
Nordic Equity Small Cap Fund 35
Nordic Ideas Equity Fund 36
Nordic Stars Equity Fund 37
North American Small Cap Fund 38
North American Stars Equity Fund 39
North American Value Fund 40
Norwegian Equity Fund 41
Stable Emerging Markets Equity Fund 42
Sustainable Environment and Biodiversity Fund 43

Fundos de Obrigações 44

Chinese Bond Fund 44
Conservative Fixed Income Fund 45
Danish Covered Bond Fund 46
Emerging Market Bond Fund 47
Emerging Market Corporate Bond Fund 48
Emerging Markets Debt Total Return Fund 49
Emerging Stars Bond Fund 51
Emerging Stars Corporate Bond Fund 53
Emerging Stars Local Bond Fund  55
European Corporate Bond Fund 57
EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years 58
European Corporate Stars Bond Fund 59
European Covered Bond Fund 60

European Covered Bond Opportunities Fund 61
European Cross Credit Fund 63
European Financial Debt Fund 64
European High Yield Bond Fund 66
European High Yield Credit Fund 67
European High Yield Stars Bond Fund 68
European Inflation Linked Bond Fund 69
Flexible Credit Fund 71
Flexible Fixed Income Fund 73
Flexible Fixed Income Plus Fund 74
Global Bond Fund 75
Global Green Bond Fund 76
Global High Yield Bond Fund 77
Global High Yield Stars Bond Fund 78
Global Social Bond Fund 79
International High Yield Bond Fund — USD Hedged 80
Long Duration US Bond Fund 81
Low Duration European Covered Bond Fund 82
Low Duration US High Yield Bond Fund 83
North American High Yield Bond Fund 84
North American High Yield Stars Bond Fund 85
Norwegian Bond Fund 87
Norwegian Short-Term Bond Fund 88
Swedish Bond Fund 89
Swedish Short-Term Bond Fund 90
US Corporate Bond Fund 91
US Corporate Stars Bond Fund 92
US High Yield Bond Fund 93
US High Yield Stars Bond Fund 94
US Total Return Bond Fund 96

Fundos Mistos 97

Balanced Income Fund 97
GBP Diversified Return Fund 98
Multi-Asset Carbon Transition Fund 100
Stable Return Fund 102

Fundos de Retorno Absoluto 104

Alpha 7 MA Fund 104
Alpha 10 MA Fund 106
Alpha 15 MA Fund 108
Global Equity Market Neutral Fund 110

Política de Crédito 112

Política de Investimento Responsável 112

Descrições dos Riscos 113

Competências e Restrições Gerais em matéria de 
Investimento 121

Como os Fundos Utilizam Instrumentos e Técnicas 125

Investir nos Fundos 129

A SICAV 147

A Sociedade Gestora 150

Anexo I – Informações relativas ao SFDR 156



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 3

Notas para Potenciais Investidores
Todos os investimentos acarretam riscos

Nestes fundos, tal como na maioria dos investimentos, os 
resultados futuros poderão diferir dos resultados passados. Não 
há garantia de que qualquer fundo alcance os seus objetivos de 
investimento ou atinja um certo nível de resultados.

Os investimentos dos fundos não são depósitos bancários. O 
valor do seu investimento pode subir ou descer e poderá perder 
uma parte ou a totalidade do seu dinheiro investido. Os níveis de 
rendimento também podem subir ou descer (em percentagem 
ou em termos absolutos). Não se pretende que qualquer fundo 
neste prospeto seja um plano de investimento completo, nem 
todos os fundos são indicados para todos os investidores. 

Antes de investir em qualquer fundo, deverá compreender os 
seus riscos, custos e termos de investimento e até que ponto 
estas características estão alinhadas com as suas próprias 
circunstâncias financeiras e tolerância ao risco. 

Enquanto potencial investidor, é da sua responsabilidade 
conhecer e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, 
incluindo quaisquer restrições cambiais, bem como estar 
ciente das possíveis consequências fiscais. Recomendamos 
que se informe junto de um consultor de investimentos, 
consultor jurídico e consultor fiscal antes de investir. 

Qualquer diferença entre as moedas dos títulos das carteiras, 
as moedas das classes de ações e a moeda do seu país de 
origem poderá expô-lo a risco cambial. Se a moeda do seu 
país de origem for diferente da moeda da sua classe de ações, 
o desempenho obtido enquanto investidor poderá ser muito 
diferente do da classe de ações.

Quem pode investir nestes fundos

A distribuição deste prospeto, a oferta destas ações para 
venda ou o investimento nestas ações apenas é legal onde as 
ações estão registadas para venda pública ou onde a venda 
não é proibida pela legislação ou regulamentação local. O 
presente prospeto não constitui uma oferta ou solicitação em 
qualquer jurisdição, ou a qualquer investidor, quando não for 
legalmente autorizado ou quando a pessoa que faz a oferta 
ou a solicitação não for qualificada para tal.

As ações da SICAV não podem ser direta ou indiretamente 
oferecidas ou vendidas nos EUA. Salvo decisão em contrário 
do conselho de administração ou da sociedade gestora, as 
pessoas dos EUA não podem subscrever ações da SICAV.

As pessoas dos EUA não incluem qualquer "pessoa de 
fora dos EUA", conforme utilização na Norma 4.7 da Lei 
americana relativa às bolsas de mercadorias (a "United 
States Commodity Exchange Act"), conforme alterada. Por 
conseguinte, os contribuintes americanos, conforme definição 
para efeitos do imposto federal sobre o rendimento dos 
Estados Unidos, podem subscrever ações da SICAV desde que 
não sejam classificados como pessoas dos EUA.

Para mais informações sobre restrições à titularidade de 
ações, contacte-nos (ver abaixo).

Informações nas quais deve basear-se

Aquando da decisão de investir ou não num fundo, deverá 
consultar (e ler integralmente) o prospeto mais recente, os 
estatutos, o formulário de subscrição, incluindo os termos e 
condições, os Documentos com as Informações Fundamentais 
Destinadas aos Investidores (KIID) e os relatórios financeiros 
mais recentes. Estes documentos estão disponíveis conforme 
descrito em "Avisos e Publicações". Ao subscrever ações em 
qualquer um destes fundos, considera-se que aceita os termos 
descritos nestes documentos.

Todos estes documentos contêm, conjuntamente, apenas 
as informações autorizadas acerca dos fundos e da SICAV. 
As informações que constam no presente prospeto, ou em 
qualquer documento sobre a SICAV ou os fundos, poderão ter 
sofrido alterações desde a data de publicação. 

Em caso de inconsistência nas traduções deste prospeto, 
dos KIID ou dos relatórios financeiros, prevalecerá a versão 
inglesa.

Abreviaturas de moedas
AUD Dólar australiano HKD Dólar de Hong Kong

BRL Real brasileiro JPY Iene japonês

CAD Dólar canadiano NOK Coroa norueguesa

CNH Offshore renminbi PLN Zlóti polaco

CNY Onshore renminbi RMB República Popular da 
China renminbi (onshore 
e offshore)

CHF Franco suíço

DKK Coroa dinamarquesa SEK Coroa sueca

EUR Euro SGD Dólar de Singapura

GBP Libra esterlina USD Dólar norte-americano

OS NOSSOS CONTACTOS
Nordea Investment Funds S.A. 
562, rue de Neudorf 
L-2220 Luxembourg

Tel +352 27 86 51 00 
Fax +352 27 86 50 11

nordeafunds@nordea.com 
nordea. lu

http://www.nordea.lu
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Descrições dos Fundos

Todos os fundos descritos neste prospeto fazem 

parte da Nordea 1, SICAV, que funciona como uma 

estrutura de fundo de fundos para os mesmos. A 

SICAV existe para proporcionar aos investidores 

acesso a uma gestão profissional de investimentos 

ativa através de um conjunto de fundos concebidos 

para alcançar rendimento e/ou crescimento a 

longo prazo, diversificando simultaneamente os 

investimentos com o objetivo de mitigar o impacto 

dos riscos.

Por lei e regulamento, cada fundo pode investir 

conforme descrito em “Competências e Restrições 

Gerais em matéria de Investimento” na página 121, 

sendo igualmente obrigado a respeitar as restrições 

indicadas nessa mesma secção. No entanto, cada 

fundo tem a sua própria política de investimento, 

sendo esta geralmente mais restrita do que é 

permitido por lei e pelo regulamento. As descrições 

dos objetivos de investimento específicos, principais 

investimentos e outras características-chave de cada 

fundo começam na página seguinte.

O conselho de administração da SICAV é globalmente 

responsável pelas operações de negócio da SICAV 

e das suas atividades de investimento, incluindo 

as atividades de investimento de todos os fundos. 

O conselho de administração delegou a gestão 

corrente dos fundos à sociedade gestora, que por 

sua vez delegou algumas das suas funções a vários 

gestores de investimentos e prestadores de serviços. 

O conselho de administração mantém a função de 

supervisão da sociedade gestora. 

Poderá encontrar mais informações sobre a SICAV, 

o conselho de administração, a sociedade gestora e 

os prestadores de serviços nas secções finais deste 

prospeto, “A SICAV” e “A Sociedade Gestora”.
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Termos com significados específicos
Os termos a seguir têm os seguintes significados neste prospeto.

Acordo de Paris O tratado internacional sobre alterações climáticas 
globais, estabelecido na Conferência das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas de 2015, e que entrou em vigor no dia 4 de 
novembro de 2016. 

Circular 02/77 da CSSF A Circular CSSF relativa à proteção dos 
investidores em caso de erro de cálculo do VPL e compensação 
das consequências resultantes do não cumprimento das regras de 
investimento aplicáveis aos organismos de investimento coletivo.

conselho de administração O Conselho de Administração da SICAV.

dia de avaliação Um dia no qual um fundo processa as transações 
das suas ações e para o qual publica um VPL. Salvo definição em 
contrário em relação a um determinado fundo, um dia útil não é um 
dia de avaliação se, nesse dia, qualquer bolsa de valores ou mercado 
nos quais é negociada uma parte considerável dos investimentos do 
fundo (conforme determinada pelo conselho de administração ou o seu 
representante) se encontrar encerrado, limitado, suspenso, cancelado 
ou de alguma forma alterado.

dia útil Cada dia em que a sociedade gestora está aberta e 
a funcionar. Tal exclui todos os feriados oficiais e bancários no 
Luxemburgo, bem como a Sexta-feira Santa e o dia 24 de dezembro. A 
sociedade gestora pode também, se assim o entender, encerrar noutros 
dias; em tais casos, os acionistas serão notificados conforme exigido 
por lei.

EMIR o Regulamento Europeu de Infraestruturas do Mercado (EMIR 
- European Market Infrastructure Regulation) amplamente referido 
como o Regulamento REFIT após o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação da Comissão Europeia.

entidade pública Qualquer governo, agência governamental, 
entidade supranacional, autoridade local ou organização patrocinada 
pelo governo.

ESG fatores ambientais, sociais e de governação das sociedades

estado elegível Qualquer estado que o conselho de administração 
considere consistente com a carteira de investimento de um 
determinado fundo.

Estado-Membro Um Estado-Membro da UE ou do Espaço 
Económico Europeu.

estatutos Os Estatutos da SICAV.

fatores de sustentabilidade as questões ambientais, sociais e 
laborais, o respeito pelos direitos humanos, a luta contra a corrupção e 
o suborno.

fundo Salvo indicação em contrário, qualquer subfundo para o 
qual a SICAV serve como um OICVM fundo de fundos. Equivalente 
a "Subfundo" nos estatutos e alguns outros documentos, conforme 
indicado nesses mesmos documentos e "produto" no contexto do SFDR.

Grupo Nordea Nordea Bank Abp e todas as suas entidades filiadas, 
incluindo a Nordea Investment Funds S.A.

investidores institucionais Investidores nos termos do artigo 174.º 
da Lei de 2010, tais como instituições de crédito e outros profissionais 
financeiros que invistam por conta própria ou por conta de outros 
investidores (quer se trate de pequenos investidores com um acordo 
de gestão discricionária ou de investidores institucionais), bem como 
seguradoras, fundos de pensões ou outros OIC.

KIID Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos 
Investidores.

Lei de 2010 A lei luxemburguesa de 17 de dezembro de 2010 sobre 
Organismos de Investimento Coletivo. 

mercado regulamentado Um mercado regulamentado nos 
termos da Diretiva 2014/65/CE do Parlamento Europeu, a funcionar 
regularmente, reconhecido e aberto ao público.

mercados emergentes Países com economias menos desenvolvidas 
e/ou mercados financeiros menos estruturados e crescimento 
económico potencial mais elevado. Os exemplos incluem a maioria dos 
países da Ásia, América Latina, Europa Oriental, Médio Oriente e África. 
A lista dos mercados emergentes está sujeita a alterações. A sociedade 
gestora, à sua discrição e com base em análises de fornecedores de 
índices reconhecidos, analisará e determinará quais os países que 
constituem mercados emergentes.

moeda de base A moeda na qual um fundo faz a contabilidade da 
sua carteira e mantém o seu VPL principal.

NAM Nordea Asset Management, a atividade de gestão de ativos 
desenvolvida pela Nordea Investment Funds S.A. e pela Nordea 
Investment Management AB, incluindo as suas sucursais e filiais.

nós A SICAV, agindo através do conselho de administração ou de 
qualquer prestador de serviços descrito neste prospeto, à exceção do 
auditor e de qualquer distribuidor.

ODS da ONU Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados 
pela Assembleia Geral da ONU em 25 de setembro de 2015 como parte 
do quadro global de desenvolvimento sustentável conhecido como a 
Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030.

pessoa dos EUA Qualquer uma das seguintes, entre outras:

• um residente dos EUA, um 
trust cujo trustee seja um 
residente dos EUA ou uma 
propriedade cujo executor 
ou administrador seja um 
residente dos EUA

• uma parceria ou sociedade 
organizada ou constituída nos 
termos da legislação federal ou 
estadual norte-americana

• uma agência ou filial de 
uma entidade estrangeira 
localizada nos Estados Unidos

• uma conta com mandato 
não-discricionário ou 
semelhante (que não uma 
conta de propriedade ou de 
trust) detida por um corretor 
ou outro fiduciário em nome 
ou por conta de uma pessoa 
dos EUA

• qualquer conta com mandato 
discricionário ou semelhante 
(que não uma conta de 
propriedade ou de trust) 
detida por um corretor ou 
outro fiduciário organizado, 
constituído ou (caso se trate 
de um indivíduo) residente 
nos EUA

• uma parceria ou sociedade 
organizada ou constituída 
por uma pessoa dos EUA nos 
termos de leis estrangeiras 
para investir principalmente 
em títulos não registados ao 
abrigo da Act de 1933, exceto 
se organizada ou constituída 
e detida por investidores 
acreditados (conforme 
definido da Act de 1933) que 
não sejam pessoas singulares, 
propriedades ou trusts

• qualquer outra pessoa 
definida na Norma 902 do 
Regulamento S

Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris (PAFF)  
A política da NAM para excluir empresas envolvidas na produção, 
distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se não tiverem uma 
estratégia reconhecida para alcançar uma trajetória de emissões que 
seja coerente com o objetivo do Acordo de Paris.

prospeto O presente documento.

relatórios financeiros O relatório anual da SICAV, conjuntamente 
com qualquer relatório semestral que tenha sido emitido desde o 
relatório anual mais recente.

RGPD Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).

SFDR Regulamento 2019/2088 relativo à divulgação de informações 
relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros.

SICAV Nordea 1, SICAV.

Taxonomia da UE O Regulamento da Taxonomia da UE (UE) 
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 
2020, relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do 
investimento sustentável, e que altera o Regulamento (UE) 2019/2088.

você Qualquer acionista passado, atual ou futuro ou um agente do 
mesmo.

VPL Valor patrimonial líquido por ação; o valor de uma ação de um 
fundo.
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Nordea 1 —

Asia ex Japan Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI All Country Asia Ex Japan – Net 
Return Index. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas asiáticas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Ásia, excluindo o Japão.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores. No âmbito do processo de investimento são tidos 
em conta os PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Manulife 
Investment Management (Hong Kong) Limited.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país — China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos • Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Nordea 1 —

Asian Stars Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI All Country Asia Ex. Japan 
– Net Return. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas asiáticas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Ásia, excluindo o Japão.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
os fatores ambientais, sociais e de governação e ofereçam 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores 

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país — China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez
• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Chinese Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI China 10/40 – Net Return Index. 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas chinesas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na República Popular da China.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 50%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Manulife 
Investment Management (Hong Kong) Limited.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Risco-país — China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos
• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Emerging Stars Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no longo prazo.

Índice de referência MSCI Emerging Markets Index 
(Net Return). Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de mercados emergentes.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica em mercados emergentes.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem de património líquido total 
indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente a sua 
capacidade de cumprir as normas internacionais sobre os fatores 
ambientais, sociais e de governação e ofereçam perspetivas 
de crescimento e características de investimento superiores. O 
fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país — China

• Moeda
• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de tomada 
de decisões sobre investimentos em conjunto com os fatores 
financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco e de 
avaliação, aquando da construção e monitorização das carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Emerging Stars ex China Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI Emerging Markets ex China 
10/40 Index (Net Return). Apenas para comparação do 
desempenho. As características de risco da carteira do fundo 
podem apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de mercados emergentes.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica em mercados emergentes, excluindo a 
China.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
os fatores ambientais, sociais e de governação e ofereçam 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos • Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Emerging Wealth Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no longo prazo. 

Índice de referência MSCI Emerging Markets Index (Net 
Return). Apenas para comparação do desempenho. As 
características de risco da carteira do fundo podem apresentar 
algumas semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores. 

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) GW&K 
Investment Management LLC.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país — China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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European Small and Mid Cap Stars Equity 
Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI Europe SMID Cap Index (Net 
Return). Apenas para comparação do desempenho. As 
características de risco da carteira do fundo podem apresentar 
algumas semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas europeias de pequena e média 
capitalização.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Europa e cuja capitalização bolsista 
seja igual ou inferior a 20 mil milhões de EUR, ou que integrem 
o índice de referência do fundo.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente a sua 
capacidade de cumprir as normas internacionais sobre os fatores 
ambientais, sociais e de governação e ofereçam perspetivas de 
crescimento e características de investimento superiores.

 O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Derivados

• Ações

• Liquidez

• Ações de empresas 
de pequena e média 
capitalização

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de tomada 
de decisões sobre investimentos em conjunto com os fatores 
financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco e de 
avaliação, aquando da construção e monitorização das carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento significativo 
da volatilidade do rendimento do investimento da carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os riscos 
do fundo e planeiam investir durante pelo menos 5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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European Stars Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI Europe Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas europeias.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Europa. 

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
os fatores ambientais, sociais e de governação e ofereçam 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Derivados
• Ações

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Climate and Environment Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento ao longo prazo e criar um impacto ambiental 
positivo.

Índice de referência MSCI World Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão privilegia empresas que desenvolvam soluções 
respeitadoras do clima e do ambiente, tais como energia 
renovável e eficiência da utilização dos recursos e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores. O fundo tem como objetivo o 
investimento sustentável, na aceção do artigo 9.º do SFDR, 
conforme explicado mais pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com uma abordagem 
temática

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Climate and Social Impact Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento o longo prazo e criar um impacto ambiental e 
social positivo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return) Apenas 
para comparação do desempenho. As características de risco 
da carteira do fundo podem apresentar algumas semelhanças 
com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão privilegia empresas que desenvolvam soluções 
respeitadoras do clima e do ambiente, tais como energia 
renovável e eficiência da utilização dos recursos, ou soluções 
sociais através dos seus produtos ou serviços, e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país – China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com uma abordagem 
temática

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente pelo menos 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Climate Engagement Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão privilegia empresas que demonstrem um caminho 
de transição para que os seus modelos de negócio se alinhem 
com os objetivos do acordo de Paris e que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país – China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição. 

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Disruption Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão privilegia empresas revolucionárias e que aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores. As empresas revolucionárias 
são aquelas cujos produtos e serviços são extremamente 
inovadores e que têm potencial para perturbar modelos de 
negócio existentes.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Certificados de depósito

• Moeda

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global ESG Taxonomy Opportunity Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento ao longo prazo e criar um impacto ambiental 
positivo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo. 
Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações. O fundo estará 
exposto (através de investimentos ou caixa) a outras moedas 
além da moeda de base

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS incluindo CFD (% do total dos 
ativos) Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão privilegia empresas revolucionárias que, com 
base numa avaliação quantitativa e qualitativa dos dados 
disponíveis, estejam envolvidas em atividades económicas 
que contribuem substancialmente para pelo menos um 
dos objetivos da taxonomia da UE, não prejudicando 
significativamente outros objetivos sustentáveis e satisfazendo 
salvaguardas sociais mínimas, e que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB. 

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda 

• Derivados 
• Ações 

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Gender Diversity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento ao longo prazo e criar um impacto social positivo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Nenhum previsto

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão privilegia empresas que demonstrem uma grande 
diversidade e igualdade de género ou que apresentem uma 
tendência positiva no aumento e promoção da diversidade 
e igualdade de género, e aparentem oferecer perspetivas de 
crescimento e características de investimento superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com uma abordagem 
temática

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Listed Infrastructure Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência FTSE Global Infrastructure 50/50 
Index (Net Return). Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo que 
detenham, giram ou desenvolvam equipamento e instalações 
de infraestruturas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações de empresas de 
infraestruturas.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão conjuga a alocação por regiões e setores com 
uma análise dos fundamentos da empresa para selecionar 
empresas que aparentem oferecer perspetivas de crescimento 
e caraterísticas de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s)  CBRE 
Investment Management Listed Real Assets LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Investimentos imobiliários

• Gestão dos títulos
• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Opportunity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco das carteiras dos fundos podem apresentar algumas 
semelhanças com as do seu índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores 

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Loomis, Sayles 
& Company, LP.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Portfolio Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI World Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Real Estate Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência FTSE EPRA Nareit Developed Index 
(Net Return). Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de fundos de investimento, em ações 
de empresas imobiliárias de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços 
do total dos ativos em ações e títulos indexados a ações de 
empresas imobiliárias e fundos de investimento imobiliário 
cotados em bolsa (REIT).

O fundo poderá investir até 20% do total dos ativos em ações 
de empresas imobiliárias em mercados emergentes.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Duff & Phelps 
Investment Management Co.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Investimentos imobiliários
• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais
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Global Small Cap Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI World Small Cap Index (Net 
Return). Apenas para comparação do desempenho. As 
características de risco da carteira do fundo podem apresentar 
algumas semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de pequena capitalização de qualquer 
parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos 
por empresas cuja capitalização bolsista (no momento da 
aquisição) se situe entre 50 milhões e 10 mil milhões de USD 
ou que estão incluídas no índice de referência.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) GW&K 
Investment Management LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos

• Ações de empresas 
de pequena e média 
capitalização

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 25

Nordea 1 —

Global Social Empowerment Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo e criar um impacto social positivo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão privilegia empresas que forneçam soluções sociais 
através dos seus produtos ou serviços e aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país – China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com uma abordagem 
temática

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Social Solutions Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo e criar um impacto social positivo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem de património líquido total 
indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 15%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira concentrada do 
fundo, a equipa de gestão privilegia empresas que fornecem 
produtos e serviços com um impacto social positivo, criando 
valor sustentável para os acionistas através do investimento 
em empresas que fornecem soluções significativas para 
satisfazer necessidades sociais prementes, contribuindo 
para um ou mais dos ODS sociais da ONU, e que aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração 

• Risco-país – China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos • Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com uma abordagem 
temática

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Stable Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência 70% MSCI World Index (Net Return) 
e 30% EURIBOR a 1 mês (câmbio ajustado). Apenas para 
comparação do desempenho. As características de risco da 
carteira do fundo podem apresentar algumas semelhanças 
com as do índice de referência. MSCI World Index (Net 
Return) e MSCI World Minimum Volatility Index (Net Return) 
apenas para comparação do risco. As características de risco 
da carteira do fundo apresentarão algumas semelhanças com 
as dos índices de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Derivados
• Ações

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Stable Equity Fund — Euro Hedged
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência 70% MSCI World Index (Net Return) 
hedged to EUR e 30% EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. As características de risco da 
carteira do fundo podem apresentar algumas semelhanças 
com as do índice de referência. MSCI World Index (Net 
Return) hedged to EUR e MSCI World Minimum Volatility 
Index (Net Return) hedged to EUR apenas para comparação 
do risco. As características de risco da carteira do fundo 
apresentarão algumas semelhanças com as dos índices de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base. Pelo menos 
90% da exposição cambial da carteira do fundo está coberta 
face à moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Derivados

• Ações
• Cobertura

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com risco cambial 
minimizado na moeda de base

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Stars Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
os fatores ambientais, sociais e de governação e ofereçam 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Global Sustainable Listed Real Assets 
Fund 
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo e criar um impacto ambiental e 
social positivo.

Índice de referência 50% FTSE EPRA Nareit Developed 
Index (Net Return) and 50% FTSE Global Core Infra 50/50 
Index (Net Return). Apenas para comparação do desempenho 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do seu índice de 
referência. 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ativos imobiliários cotados, tais como empresas de 
infraestruturas e empresas imobiliárias cotadas de qualquer 
parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações de empresas de 
infraestruturas e/ou de empresas imobiliários e em fundos de 
investimento imobiliário.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados e técnicas O fundo poderá utilizar derivados para 
fins de cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente 
da carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS: Não está prevista 

Técnicas e instrumentos: Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão investe em ativos imobiliários cotados, tais como 
empresas imobiliárias e de infraestruturas cotadas que, de 
acordo com medidas sustentáveis e critérios de elegibilidade 
de normas, dão um contributo substancial para um ou mais 
dos ODS ambientais ou sociais da ONU, e que aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB. 

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) CBRE 
Investment Management Listed Real Assets LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos 
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Derivados

• Investimentos imobiliários
• Ações

• Moeda

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso. 

Considerações do Investidor 
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição. 

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos. 

O fundo poderá ser do interesse de investidores que: 

• procuram crescimento do investimento 

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo misto" 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento (consultar por favor o capítulo “Investir nos 
Fundos”) uma vez que investe continuamente pelo menos 
25% do total dos ativos em ações ("Kapitalbeteiligungen") 
conforme definido na Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento.
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Global Value ESG Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento ao longo prazo e criar um impacto ambiental e 
social positivo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão utiliza um modelo de classificação proprietário 
"ESG Improvers" para selecionar empresas que, através do 
envolvimento dos acionistas, estão a melhorar o desempenho 
em questões relevantes em matéria ESG e que procuram 
acelerar o progresso futuro, e que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s)  Rockefeller & 
Co. LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Gestão dos títulos • Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Indian Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI India 10/40 Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas indianas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Índia.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Manulife 
Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Latin American Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI EM Latin America 10/40 Index 
(Net Return). Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco das carteiras dos fundos podem 
apresentar algumas semelhanças com as do seu índice de 
referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas latino-americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na América Latina.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Itaú USA Asset 
Management Inc.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Nordic Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas nórdicas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na região Nórdica.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Derivados

• Ações

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Nordea 1 —

Nordic Equity Small Cap Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no longo prazo.

Índice de referência Carnegie Small CSX Return Nordic. 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas nórdicas de pequena capitalização.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na região nórdica e cuja capitalização 
bolsista (no momento da aquisição) corresponda a 0,50% ou 
menos da capitalização bolsista total das bolsas de valores 
nórdicas, incluindo as de Copenhaga, Helsínquia, Oslo, 
Reiquiavique e Estocolmo.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Derivados

• Ações

• Liquidez

• Ações de empresas 
de pequena e média 
capitalização

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Nordea 1 —

Nordic Ideas Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas nórdicas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na região Nórdica.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Moeda
• Derivados

• Ações

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Nordea 1 —

Nordic Stars Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas nórdicas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na região Nórdica.

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
os fatores ambientais, sociais e de governação e ofereçam 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores. O fundo investe parcialmente em investimentos 
sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Moeda

• Derivados
• Ações

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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North American Small Cap Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência Russell 2000 Value Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco das carteiras dos fundos podem apresentar algumas 
semelhanças com as do seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas norte-americanas de pequena 
capitalização.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na América do Norte e cuja capitalização 
bolsista (no momento da aquisição) se situe entre 50 milhões 
e 10 mil milhões de USD.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) River Road 
Asset Management LLC.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Derivados

• Ações

• Liquidez

• Ações de empresas 
de pequena e média 
capitalização

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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North American Stars Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência Russell 3000 Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas norte-americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na América do Norte.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
os fatores ambientais, sociais e de governação e ofereçam 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Derivados

• Ações

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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North American Value Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência Russell 3000 Value Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco das carteiras dos fundos podem apresentar algumas 
semelhanças com as do seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas norte-americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na América do Norte.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) River Road 
Asset Management LLC.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Derivados

• Ações
• Concentração

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Norwegian Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no longo prazo.

Índice de referência Oslo Exchange Mutual Fund Index – 
Total Return. Apenas para comparação do desempenho. 

O índice de referência não está alinhado com as 
características ambientais e sociais do fundo.

As características de risco das carteiras dos fundos podem 
apresentar algumas semelhanças com as do seu índice de 
referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas norueguesas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas, cotadas ou que exerçam a maior parte 
da sua atividade económica na Noruega.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base NOK.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Moeda

• Derivados

• Ações

• Liquidez

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
desenvolvidos

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Stable Emerging Markets Equity Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a longo prazo.

Índice de referência 80% MSCI Emerging Markets Index 
(Net Return) e 20% ICE 1 USD LIBOR (câmbio ajustado). Apenas 
para comparação do desempenho. As características de risco 
da carteira do fundo podem apresentar algumas semelhanças 
com as do índice de referência. MSCI Emerging Markets Index 
(Net Return) e MSCI Emerging Markets Minimum Volatility 
Index (Net Return) apenas para comparação do risco. As 
características de risco da carteira do fundo apresentarão 
algumas semelhanças com as dos índices de referência. 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de mercados emergentes.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total 
dos ativos em ações e títulos indexados a ações emitidos por 
empresas domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica em mercados emergentes.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona empresas que aparentem oferecer 
perspetivas de crescimento e características de investimento 
superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país – China • Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de tomada 
de decisões sobre investimentos em conjunto com os fatores 
financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco e de 
avaliação, aquando da construção e monitorização das carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
emergentes

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Sustainable Environment and Biodiversity 
Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento ao longo prazo e criar um impacto ambiental 
positivo.

Índice de referência MSCI ACWI Index (Net Return). 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência. O fundo utiliza 
um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em ações de empresas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 75% do total dos 
ativos em ações e títulos indexados a ações.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem de património líquido total 
indicada:

• Ações China A (diretamente através do Stock Connect): 25%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão centra-se em empresas que são avaliadas para 
reduzir a pressão sobre o consumo de recursos naturais ou as 
ameaças aos bens naturais, ou para fornecer soluções para 
preservar ou restaurar a biodiversidade e os ecossistemas, 
e que aparentem oferecer perspetivas de crescimento e 
características de investimento superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país – China

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Liquidez

• Gestão dos títulos • Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com uma abordagem 
temática

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de ações 
mundiais

O fundo pretende ser classificado como "fundo de 
ações" de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto 
sobre o Investimento (para mais informações, consultar 
o capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Chinese Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência iBoxx Albi China Onshore Index. 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco das carteiras dos fundos podem apresentar algumas 
semelhanças com as do seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações chinesas, incluindo obrigações de elevado 
rendimento.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por entidades 
públicas ou por empresas domiciliadas na República Popular 
da China, Hong Kong, Macau, Taiwan (Grande China) e 
na Ásia ou que exerçam a maior parte da sua atividade 
económica nesses países. As empresas também podem estar 
sediadas noutros países estrangeiros. Estes títulos são de grau 
de investimento ou de elevado rendimento. O fundo poderá 
investir diretamente em títulos de dívida chineses negociados 
no Mercado Obrigacionista Interbancário Chinês (China 
Interbank Bond Market, CIBM) ou no Bond Connect.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda de 
base ou ao CNY, embora também possa estar exposto (através 
de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores. 

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Manulife 
Investment Management (Hong Kong) Limited.

Moeda de base CNH.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Risco-país – China

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
emergentes
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Conservative Fixed Income Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas rendibilidades 
moderadas superiores às das aplicações de tesouraria durante 
um ciclo de investimento.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em obrigações, 
instrumentos do mercado monetário e moedas de qualquer 
parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em títulos de 
dívida pública e de empresas e em títulos indexados a dívida, 
obrigações indexadas à inflação, obrigações garantidas, 
obrigações convertíveis, instrumentos do mercado monetário 
e OICVM/OIC, incluindo fundos de investimento negociados 
em bolsa. O fundo poderá investir em credit default swaps.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 20%

• obrigações de empresas em mora: 5% (resultante da 
detenção de obrigações de empresas em mora. O fundo não 
investirá ativamente em obrigações de empresas em mora)

• ações: 2,5% (resultantes da detenção de títulos em mora)

• títulos de dívida de elevado rendimento: 25%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão aplica um processo sem constrangimentos e dinâmico 
de alocação de ativos para procurar explorar oportunidades 
oferecidas pelo mercado e considerar riscos, tais como 
alterações das taxas de juro e spreads de crédito. A equipa 
seleciona títulos que aparentem oferecer oportunidades de 
investimento superiores. A equipa também gere moedas 
ativamente.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Obrigações garantidas

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Títulos de dívida indexados 
à inflação

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 200%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento moderado

• estão dispostos a aceitar um crescimento negativo do 
investimento por períodos 

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Danish Covered Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência 75% NDA Govt CM5 e 25% NDA 
Govt CM3. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações garantidas dinamarquesas. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços 
do total dos ativos em obrigações garantidas emitidas por 
entidades públicas, empresas ou instituições financeiras 
domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua atividade 
económica na Dinamarca.

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base DKK. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Obrigação garantida

• Derivados

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Emerging Market Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência JP Morgan Emerging Markets Bond 
Index Global Diversified. Apenas para comparação do 
desempenho. As características de risco das carteiras dos 
fundos podem apresentar algumas semelhanças com as do 
seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de mercados emergentes.

• Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços 
do total dos ativos em títulos de dívida denominados em 
moedas fortes (tais como o USD e o EUR). Estes títulos são 
emitidos por entidades públicas ou empresas domiciliadas ou 
que exerçam a maior parte da sua atividade económica em 
mercados emergentes.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
emergentes
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Emerging Market Corporate Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência JPM Corporate Emerging Markets 
Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) 
in USD. Apenas para comparação do desempenho. As 
características de risco das carteiras dos fundos podem 
apresentar algumas semelhanças com as do seu índice de 
referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas de mercados emergentes 
denominadas em USD. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em USD. 
Estes títulos são emitidos por empresas domiciliadas ou 
que exerçam a maior parte da sua atividade económica em 
mercados emergentes.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Metlife 
Investment Management, LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
emergentes
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Emerging Markets Debt Total Return Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE 1 Month USD LIBOR. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de mercados emergentes denominadas em 
moedas locais ou fortes, tais como o USD e o EUR. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em moedas 
locais ou moedas fortes. Estes títulos são emitidos por 
entidades públicas, emitentes quase-soberanos ou empresas 
domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua atividade 
económica em mercados emergentes. O fundo poderá investir 
diretamente em títulos de dívida chineses negociados no 
Mercado Obrigacionista Interbancário Chinês (China Interbank 
Bond Market, CIBM) ou no Bond Connect. O fundo poderá 
investir ou estar exposto aos seguintes instrumentos até à 
percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão procura identificar oportunidades de investimento em 
todos os subsetores de mercados de obrigações emergentes. 
A equipa também gere moedas ativamente.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Risco-país – China

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 300%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.
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O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
emergentes
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Emerging Stars Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência JP Morgan Emerging Markets Bond 
Index Global Diversified. Apenas para comparação do 
desempenho e monitorização do risco. 

As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência. 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo e não 
tem em conta as exclusões ESG aplicadas pelo fundo. Por 
conseguinte, a exposição do fundo a determinados setores 
pode diferir substancialmente do respetivo indicador de 
referência, o que pode causar um desvio no desempenho.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de mercados emergentes.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em moedas 
fortes (tais como o USD e o EUR) ou em moedas locais. 
Estes títulos são emitidos por entidades públicas, emitentes 
quase-soberanos ou empresas domiciliadas ou que exerçam 
a maior parte da sua atividade económica em mercados 
emergentes. O fundo poderá investir diretamente em títulos 
de dívida chineses negociados no Mercado Obrigacionista 
Interbancário Chinês (China Interbank Bond Market, CIBM) ou 
no Bond Connect. O fundo poderá investir ou estar exposto 
aos seguintes instrumentos até à percentagem do total dos 
ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Nenhum previsto

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

A equipa também gere moedas ativamente.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Risco-país – China

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Relativo.

Nível de alavancagem esperado 70%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.
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Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
emergentes
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Nordea 1 —

Emerging Stars Corporate Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência JPM Corporate Emerging Markets 
Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) in 
USD. Apenas para comparação do desempenho. 

As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo e não 
tem em conta as exclusões ESG aplicadas pelo fundo. Por 
conseguinte, a exposição do fundo a determinados setores 
pode diferir substancialmente do respetivo indicador de 
referência, o que pode causar um desvio no desempenho.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas dos mercados emergentes, 
incluindo obrigações de elevado rendimento. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em moedas 
fortes (como o USD e o EUR) ou emitidos por empresas (ou 
pela sua empresa-mãe) domiciliadas ou que exerçam a maior 
parte da sua atividade económica nos mercados emergentes. 
O fundo poderá investir diretamente em títulos de dívida 
chineses negociados no Mercado Obrigacionista Interbancário 
Chinês (China Interbank Bond Market, CIBM) ou no Bond 
Connect.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

• obrigações convertíveis contingentes: 20%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados e outras 
técnicas para fins de cobertura (redução de riscos), gestão 
eficiente da carteira e obtenção de ganhos de investimento.

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 0-5% esperado; 
10% máximo 

Em resposta às condições de mercado, o fundo pode utilizar 
TRS tanto adicionando como cobrindo a exposição de 
crédito a obrigações de empresas de mercados emergentes, 
incluindo, entre outras situações, quando existe uma 
necessidade de cobertura devido a um aumento generalizado 
do risco de crédito no mercado ou quando os investidores 
subscrevem ou resgatam ações do fundo. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

A equipa também gere moedas ativamente.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Obrigações CoCo

• Risco-país – China 

• Concentração

• Crédito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
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resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
emergentes
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Nordea 1 —

Emerging Stars Local Bond Fund 
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência JP Morgan GBI Emerging Market 
Global Diversified. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de mercados emergentes denominadas em 
moedas locais. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em moedas 
locais. Estes títulos são emitidos por entidades públicas, 
emitentes quase-soberanos ou empresas domiciliadas ou 
que exerçam a maior parte da sua atividade económica em 
mercados emergentes. O fundo poderá investir diretamente 
em títulos de dívida chineses negociados no Mercado 
Obrigacionista Interbancário Chinês (China Interbank Bond 
Market, CIBM) ou no Bond Connect.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores. O fundo investe parcialmente em 
investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

A equipa também gere moedas ativamente.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Risco-país – China

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Relativo.

Nível de alavancagem esperado 100%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.
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O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
emergentes.
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Nordea 1 —

European Corporate Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA Euro Corporate Index. Apenas 
para comparação do desempenho. As características de risco 
da carteira do fundo podem apresentar algumas semelhanças 
com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas denominadas em EUR e em credit 
default swaps.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em obrigações de empresas denominadas em 
EUR e credit default swaps cujo risco de crédito subjacente 
esteja associado a tais obrigações. O fundo também investe 
pelo menos dois terços do total dos ativos em títulos de dívida 
com notação de longo prazo de AAA/Aaa ou inferior, mas não 
inferior a BBB-/Baa3, ou equivalente.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito
• Derivados

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no curto a médio prazo.

Índice de referência ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate 
Index. Apenas para comparação do desempenho. As 
características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas denominadas em EUR e em credit 
default swaps.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em obrigações de empresas denominadas em 
EUR e credit default swaps cujo risco de crédito subjacente 
esteja associado a obrigações de empresas denominadas em 
EUR. Pelo menos dois terços do total dos ativos são investidos 
em títulos com notação de longo prazo mínima de BBB-/Baa3, 
ou equivalente. A duração modificada do fundo encontra-se 
entre 1 e 3. 

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Crédito

• Derivados

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European Corporate Stars Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA Euro Corporate Index. Apenas 
para comparação do desempenho. As características de risco 
da carteira do fundo podem apresentar algumas semelhanças 
com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas denominadas em EUR e em credit 
default swaps.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em obrigações de empresas denominadas em 
EUR e credit default swaps cujo risco de crédito subjacente 
esteja associado a tais obrigações. O fundo também investe 
pelo menos dois terços do total dos ativos em títulos de dívida 
com notação de longo prazo de AAA/Aaa ou inferior, mas não 
inferior a BBB-/Baa3, ou equivalente.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Os critérios de notação referidos anteriormente aplicam-se 
também aos títulos subjacentes de derivados.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European Covered Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência iBoxx Euro Covered Total Return Index. 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações garantidas europeias.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em obrigações garantidas denominadas em 
moedas europeias ou emitidas por empresas ou instituições 
financeiras domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Europa. O fundo também investe pelo 
menos dois terços do total dos ativos em títulos de dívida com 
uma notação de AAA/Aaa ou inferior, mas não inferior a A-/
A3, ou equivalente.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos de dívida com notação BB+/Ba1 ou inferior, incluindo 
títulos sem notação: 10%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Os critérios de notação referidos anteriormente aplicam-se 
também aos títulos subjacentes de derivados.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Obrigação garantida

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European Covered Bond Opportunities 
Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y 
Duration Hedged. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em obrigações 
europeias.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em moedas 
europeias ou emitidos por entidades públicas da Europa e em 
obrigações garantidas denominadas em moedas europeias 
ou emitidas por entidades públicas, empresas ou instituições 
financeiras domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Europa. O fundo também investe pelo 
menos um terço do total dos ativos em títulos de dívida com 
uma notação de AAA/Aaa ou inferior, mas não inferior a A-/A3, 
ou equivalente. A duração modificada do fundo encontra-se 
entre -0,5 e +4. A utilização de derivados e de operações 
de recompra poderá, em particular, aumentar a exposição a 
títulos de dívida pública. 

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos de dívida com notação BB+/Ba1 ou inferior, incluindo 
títulos sem notação: 25%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto.

Técnicas e Instrumentos Utilização de acordos de recompra 
e de revenda (% do total dos ativos): 90% esperado; 100% 
máximo.

Os acordos de recompra e de revenda são principalmente 
utilizados para a gestão eficiente da carteira. A utilização de 
operações de recompra poderá, em particular, aumentar a 
exposição a títulos de dívida pública.

O fundo irá, como parte da política de investimento, utilizar 
operações de recompra para alavancar a sua exposição, a fim 
de aumentar o retorno esperado do fundo, o que explica o 
elevado nível de utilização esperada.  

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”. 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores. O fundo irá, como 
parte da política de investimento, utilizar operações de venda/
recompra para alavancar a sua exposição, a fim de aumentar o 
retorno esperado do fundo.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Obrigações garantidas

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.
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Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 450%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European Cross Credit Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência 33% ICE BofA BBB EUR Non-
Financial Index Hedged to EUR e 67% ICE BofA BB-B EUR 
Non-Financial Index HY Const Hedged to EUR. Apenas para 
comparação do risco. As características de risco da carteira do 
fundo apresentarão algumas semelhanças com as do índice 
de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas denominadas em EUR, incluindo 
obrigações de elevado rendimento.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em EUR 
emitidos por empresas não financeiras. O fundo também 
investe pelo menos dois terços do total dos ativos em títulos 
de dívida com uma notação de longo prazo de BBB+/Baa1 
ou inferior, mas não inferior a B-/B3, ou equivalente. O Fundo 
poderá investir em títulos emitidos por holdings de qualquer 
grupo empresarial, incluindo instituições financeiras.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

Este fundo não está autorizado a comprar títulos sem notação 
ou títulos com uma notação a longo prazo inferior a B-/B3 
ou equivalente. O fundo venderá no prazo de seis meses 
qualquer título com descida de notação abaixo da notação 
mínima referida anteriormente ou que deixe de ter notação.

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Os critérios de notação referidos anteriormente aplicam-se 
também aos títulos subjacentes de derivados.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de tomada 
de decisões sobre investimentos em conjunto com os fatores 
financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco e de 
avaliação, aquando da construção e monitorização das carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento significativo 
da volatilidade do rendimento do investimento da carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 64

Nordea 1 —

European Financial Debt Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA Euro Financial High Yield 
Constrained Index. Apenas para comparação do risco. As 
características de risco da carteira do fundo apresentarão 
algumas semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações e credit default swaps do setor financeiro na 
Europa.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida e credit default swaps 
emitidos por instituições financeiras (ou pela sua empresa-
mãe) domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Europa.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

• obrigações convertíveis contingentes: 20%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Os critérios de notação referidos anteriormente aplicam-se 
também aos títulos subjacentes de derivados.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Obrigações CoCo

• Concentração

• Títulos convertíveis

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 120%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.
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O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European High Yield Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA European Currency High 
Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged to EUR. 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento europeias e credit 
default swaps.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento, 
credit default swaps e outros títulos de dívida, incluindo 
obrigações convertíveis contingentes, denominados em 
moedas europeias ou emitidos por empresas domiciliadas ou 
que exerçam a maior parte da sua atividade económica na 
Europa.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS), incluindo obrigações 
garantidas por créditos e por empréstimos (CDO e CLO): 10%

• obrigações convertíveis contingentes: 20%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Os critérios de notação referidos anteriormente aplicam-se 
também aos títulos subjacentes de derivados.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Capital Four 
Management Fondsmæglerselskab A/S.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• CDO/CLO

• Obrigações CoCo

• Títulos convertíveis

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European High Yield Credit Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA European Currency High 
Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged to EUR. 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento europeias e credit 
default swaps.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento, 
obrigações convertíveis contingentes e credit default 
swaps denominados em moedas europeias ou emitidos por 
empresas (ou pela sua empresa-mãe) domiciliadas ou que 
exerçam a maior parte da sua atividade económica na Europa.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Os critérios de notação referidos anteriormente aplicam-se 
também aos títulos subjacentes de derivados.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN. 

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European High Yield Stars Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA European Currency High 
Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged to EUR. 
Apenas para comparação do desempenho. As características 
de risco da carteira do fundo podem apresentar algumas 
semelhanças com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento e em credit default 
swaps.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento, 
credit default swaps e outros títulos de dívida, incluindo 
obrigações convertíveis contingentes, denominados em 
moedas europeias ou emitidos por empresas (ou pela sua 
empresa-mãe) domiciliadas ou que exerçam a maior parte da 
sua atividade económica na Europa.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Os critérios de notação referidos anteriormente aplicam-se 
também aos títulos subjacentes de derivados.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Nenhum previsto

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

European Inflation Linked Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no médio a longo prazo.

Índice de referência Bloomberg Euro Government 
Inflation-Linked Bond Index. Apenas para comparação do 
desempenho. As características de risco da carteira do fundo 
podem apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações indexadas à inflação na zona euro.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em obrigações indexadas à inflação emitidas 
por entidades públicas ou empresas domiciliadas na zona 
euro. O fundo também investe pelo menos dois terços do total 
dos ativos em títulos de dívida com notação de longo prazo 
de AAA/Aaa ou inferior, mas não inferior a BBB-/Baa3, ou 
equivalente.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base. Pelo menos 
90% da exposição cambial da carteira do fundo está coberta 
face à moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto.

Técnicas e Instrumentos Utilização de Operações de 
recompra (% do total dos ativos): 0-15% esperado; 20%, 
máximo

Em resposta às condições de mercado, os acordos de 
recompra e de revenda são utilizados para a gestão eficiente 
da carteira, principalmente através: 

- da criação de alavancagem a curto prazo, quando existe 
um preço de mercado atrativo nesse segmento, adicionando 
exposição a um segmento específico da curva de rendimento 
real; e 

- da utilização de acordos de revenda, quando o fundo detém 
uma obrigação que está sujeita a uma procura excecional e 
pode beneficiar da diferença de preço no mercado de acordos 
de revenda, com o objetivo de gerar uma rendibilidade 
extraordinária de baixo risco. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Derivados

• Cobertura

• Títulos indexados à inflação

• Taxa de juro

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.
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O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

Flexible Credit Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no médio a longo prazo.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência. 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente, a 
nível mundial, numa gama alargada de obrigações e títulos de 
dívida.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por empresas e 
entidades públicas. O fundo investe pelo menos 50% do total 
dos ativos em títulos de dívida denominados em EUR. 

O fundo pode investir em obrigações convertíveis, obrigações 
convertíveis contingentes, bem como em swaps e outros 
derivados, incluindo swaps e outros derivados baseados em 
índices de empréstimo elegíveis para OICVM.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS), incluindo obrigações 
garantidas por créditos e por empréstimos (CDO e CLO): 20%

• obrigações convertíveis contingentes: 20%

O Subfundo poderá investir em títulos com qualquer tipo de 
notação de risco de crédito, incluindo títulos sem notação. Não 
há limite de risco de crédito e o fundo pode ser totalmente 
investido em high yield.

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 0-20% esperado; 
40%, máximo 

Em resposta às condições de mercado, o fundo pode utilizar 
TRS tanto adicionando como cobrindo a exposição de crédito 
às classes de ativos relevantes. É necessário que o fundo se 
adapte rapidamente às condições de mercado em mudança, 
tal como quando existe uma oportunidade de ganhar 
exposição a classes de ativos relevantes ou quando o retorno 
ajustado ao risco dos TRS excede o dos investimentos em 
títulos. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores. 

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Capital Four 
Management Fondsmæglerselskab A/S.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• CDO/CLO

• Obrigações CoCo

• Títulos convertíveis

• Crédito

• Derivados

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.
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Nível de alavancagem esperado 80%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Flexible Fixed Income Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas rendibilidades positivas 
superiores às das aplicações de tesouraria durante um ciclo de 
investimento.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência. 

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em obrigações, 
instrumentos do mercado monetário e moedas de qualquer 
parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em títulos de 
dívida pública e de empresas e em títulos indexados a dívida, 
obrigações indexadas à inflação, obrigações garantidas, 
obrigações convertíveis, instrumentos do mercado monetário 
e OICVM/OIC, incluindo fundos de investimento negociados 
em bolsa. O fundo poderá investir em credit default swaps.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 20%

• obrigações de empresas em mora: 5% (resultante da 
detenção de obrigações de empresas em mora. O fundo não 
investirá ativamente em obrigações de empresas em mora)

• ações: 2,5% (resultantes da detenção de títulos em mora)

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão aplica um processo sem constrangimentos e dinâmico 
de alocação de ativos para procurar explorar oportunidades 
oferecidas pelo mercado, tais como alterações das taxas 
de juro e spreads de crédito. A equipa seleciona títulos 
que aparentem oferecer oportunidades de investimento 
superiores. A equipa também gere moedas ativamente.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Obrigações garantidas

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Títulos de dívida indexados 
à inflação

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 300%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Flexible Fixed Income Plus Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas rendibilidades positivas 
superiores às das aplicações de tesouraria durante um ciclo de 
investimento. 

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em obrigações, 
instrumentos do mercado monetário e moedas de qualquer 
parte do mundo. 

Especificamente, o fundo poderá investir em títulos de 
dívida pública e de empresas e em títulos indexados a dívida, 
obrigações indexadas à inflação, obrigações garantidas, 
obrigações convertíveis, instrumentos do mercado monetário 
e OICVM/OIC, incluindo fundos de investimento negociados 
em bolsa. O fundo poderá investir em credit default swaps.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 20%

• obrigações de empresas em mora: 5% (resultante da 
detenção de obrigações de empresas em mora. O fundo não 
investirá ativamente em obrigações de empresas em mora)

• ações: 2,5% (resultantes da detenção de títulos em mora)

O Subfundo poderá investir em títulos com qualquer tipo de 
notação de risco de crédito, incluindo títulos sem notação.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão aplica um processo sem constrangimentos e dinâmico 
de alocação de ativos para procurar explorar oportunidades 
oferecidas pelo mercado, tais como alterações das taxas 
de juro e spreads de crédito. A equipa seleciona títulos 
que aparentem oferecer oportunidades de investimento 
superiores. A equipa também gere moedas ativamente.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB. 

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos 
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte: 

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Obrigações garantidas

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Títulos de dívida indexados 
à inflação

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto. 

Nível de alavancagem esperado 600%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor 
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição. 

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos. 

O fundo poderá ser do interesse de investidores que: 

• procuram rendimento e crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Global Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência JP Morgan GBI Global – Total Return 
Index (in EUR). Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em títulos de dívida pública e obrigações de empresas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por entidades 
públicas ou empresas.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores. A equipa também 
gere moedas ativamente.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Taxa de juro

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Global Green Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no médio a longo prazo e criar um impacto 
ambiental positivo.

Índice de referência Bloomberg MSCI Global Green Bond 
Index Total Return Hedged to EUR. Apenas para comparação 
do desempenho. As características de risco da carteira do 
fundo podem apresentar algumas semelhanças com as do 
índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações ecológicas e outras obrigações sustentáveis.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 70% do total 
dos ativos em obrigações ecológicas emitidas por empresas, 
instituições financeiras ou entidades públicas. O fundo 
também investe pelo menos dois terços do total dos ativos 
em títulos de dívida com notação de longo prazo de AAA/Aaa 
ou inferior, mas não inferior a BBB-/Baa3, ou equivalente. O 
fundo poderá investir em obrigações garantidas.

O fundo poderá investir diretamente em títulos de dívida 
chineses negociados no Mercado Obrigacionista Interbancário 
Chinês (China Interbank Bond Market, CIBM) ou no Bond 
Connect.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Risco-país – China

• Obrigação garantida

• Crédito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes 

• Cobertura

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos 

• Tributação 

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Global High Yield Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA Developed Markets High 
Yield Constrained Index. Apenas para comparação do 
desempenho. As características de risco das carteiras dos 
fundos podem apresentar algumas semelhanças com as do 
seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
a nível mundial, em obrigações de elevado rendimento de 
empresas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida subordinada e de elevado 
rendimento emitidos por empresas.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Global High Yield Stars Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA Developed Markets High 
Yield Constrained Index. Apenas para comparação do 
desempenho. 

As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo e não 
tem em conta as exclusões ESG aplicadas pelo fundo. Por 
conseguinte, a exposição do fundo a determinados setores 
pode diferir substancialmente do respetivo indicador de 
referência, o que pode causar um desvio no desempenho.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
a nível mundial, em obrigações de elevado rendimento de 
empresas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida subordinada e de elevado 
rendimento emitidos por empresas.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo estará exposto (através de investimentos ou caixa) a 
outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia  Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores. O fundo investe parcialmente em 
investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Nordea 1 —

Global Social Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo e criar um impacto 
ambiental positivo.

Índice de referência JPM EMU Government Bond Index 3-5 
Yrs. Apenas para comparação do desempenho.

As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com o objetivo sustentável do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações sociais e outras obrigações sustentáveis.

Especificamente, o fundo investe pelo menos 70% do total 
dos ativos em obrigações sociais emitidas por empresas, 
instituições financeiras ou entidades públicas, cujas receitas 
são utilizadas para angariar fundos para projetos novos e 
existentes com resultados sociais positivos, de acordo com os 
princípios da Associação Internacional do Mercado de Capitais 
(ICMA) ou de quadros/princípios de obrigações sociais 
semelhantes. O fundo também investe pelo menos dois terços 
do total dos ativos em títulos de dívida com notação de longo 
prazo de AAA/Aaa ou inferior, mas não inferior a BBB-/Baa3, 
ou equivalente.

O fundo poderá investir em obrigações garantidas.

O fundo poderá investir diretamente em títulos de dívida 
chineses negociados no Mercado Obrigacionista Interbancário 
Chinês (China Interbank Bond Market, CIBM) ou no Bond 
Connect.

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção ”Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo tem como objetivo o investimento sustentável, na 
aceção do artigo 9.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Risco-país – China

• Obrigação garantida

• Crédito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Cobertura

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras. 

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira. 

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• querem investir num fundo que tenha o investimento 
sustentável como objetivo

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Nordea 1 —

International High Yield Bond Fund — 
USD Hedged
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA Global High Yield 
Constrained Index (USD hedged). Apenas para comparação 
do desempenho. As características de risco das carteiras dos 
fundos podem apresentar algumas semelhanças com as do 
seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
a nível mundial, em obrigações de elevado rendimento de 
empresas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento 
emitidos por empresas.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados e técnicas O fundo poderá utilizar derivados e 
outras técnicas para fins de cobertura (redução dos riscos), 
gestão eficiente da carteira e para procurar obter ganhos de 
investimento. Consulte a secção ”Derivados que os fundos 
podem utilizar”.

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Aegon USA 
Investment Management, LLC.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com risco cambial 
minimizado na moeda de base

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
mundiais
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Nordea 1 —

Long Duration US Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência Bloomberg Series-E US Govt 10+ 
Yr Bond Index. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações emitidas por entidades públicas nos EUA.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por entidades 
públicas nos Estados Unidos da América. O fundo também 
investe pelo menos dois terços do total dos ativos em títulos 
de dívida com uma notação de AAA/Aaa ou inferior, mas não 
inferior a BBB-/Baa3, ou equivalente. A duração modificada 
do fundo encontra-se entre 10 e 30. O fundo pode investir 
ainda em obrigações de empresas americanas.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas. 

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB. 

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos 
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte: 

• ABS/MBS

• Derivados
• Cobertura

• Taxa de juro

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor 
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição. 

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos. 

O fundo poderá ser do interesse de investidores que: 

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

Low Duration European Covered Bond 
Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no curto a médio prazo.

Índice de referência Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y 
Duration Hedged. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações garantidas europeias.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em obrigações garantidas denominadas em 
moedas europeias ou emitidas por empresas ou instituições 
financeiras domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua 
atividade económica na Europa. O fundo também investe pelo 
menos dois terços do total dos ativos em títulos de dívida com 
uma notação de AAA/Aaa ou inferior, mas não inferior a A-/A3, 
ou equivalente. A duração modificada do fundo encontra-se 
entre 0 e 2.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

• títulos de dívida com notação BB+/Ba1 ou inferior, incluindo 
títulos sem notação: 10%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Obrigação garantida

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 1 ano.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

Low Duration US High Yield Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill 
Index. Apenas para comparação do desempenho. A carteira 
do fundo é gerida de forma ativa sem referência ou restrições 
relativas ao seu índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento de empresas 
americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento 
denominados em USD ou emitidos por empresas domiciliadas 
ou que exerçam a maior parte da sua atividade económica nos 
Estados Unidos da América. A duração modificada do fundo 
encontra-se entre 0 e 2 e a maturidade média ponderada 
efetiva dos investimentos situa-se entre 0 e 7 anos. A medição 
da maturidade tem em conta a probabilidade de reembolso ou 
pagamento antecipado de obrigações.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

North American High Yield Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA US High Yield Index. Apenas 
para comparação do desempenho. 

As características de risco das carteiras dos fundos podem 
apresentar algumas semelhanças com as do seu índice de 
referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento de empresas 
americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento 
emitidos por empresas domiciliadas ou que exerçam a maior 
parte da sua atividade económica nos Estados Unidos da 
América.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Aegon USA 
Investment Management, LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

North American High Yield Stars Bond 
Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA US High Yield Index. Apenas 
para comparação do desempenho. 

As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo e não 
tem em conta as exclusões ESG aplicadas pelo fundo. Por 
conseguinte, a exposição do fundo a determinados setores 
pode diferir substancialmente do respetivo indicador de 
referência, o que pode causar um desvio no desempenho.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento de empresas 
americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento 
emitidos por empresas domiciliadas ou que exerçam a maior 
parte da sua atividade económica nos Estados Unidos da 
América.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) Aegon USA 
Investment Management, LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.
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O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos.
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Nordea 1 —

Norwegian Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência Bloomberg Series-E Norway Govt All 
> 1 Yr Bond Index. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações norueguesas. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por entidades 
públicas ou empresas domiciliadas ou que exerçam a maior 
parte da sua atividade económica na Noruega.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base NOK.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Concentração

• Derivados

• Taxa de juro

• Alavancagem

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Relativo.

Nível de alavancagem esperado 100%.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

Norwegian Short-Term Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no curto a médio prazo.

Índice de referência 50% Norwegian Regular Market 
Index, sector 1, 2 and 3, Floating Rate Securities e em 50% 
pela NIBOR 3M. Apenas para comparação do desempenho. 
As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações denominadas em NOK. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em NOK e 
emitidos por entidades públicas ou empresas. O fundo poderá 
investir em títulos com uma maturidade residual igual ou 
superior a 2 anos. A vida média ponderada do fundo deverá 
ser superior a 1 ano.

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base NOK. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Derivados
• Taxa de juro

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 1 ano.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

Swedish Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência JPM Sweden Government Bond (in 
SEK) – Total Return Index. Apenas para comparação do 
desempenho. As características de risco da carteira do fundo 
podem apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações suecas. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por entidades 
públicas ou empresas domiciliadas ou que exerçam a maior 
parte da sua atividade económica na Suécia.

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base SEK. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Derivados
• Taxa de juro

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

Swedish Short-Term Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no curto a médio prazo.

Índice de referência 25% OMRX Mortgage Bond Index 
1-3 Years e 75% OMRX T-Bill. Apenas para comparação do 
desempenho. As características de risco da carteira do fundo 
podem apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações denominadas em SEK. 

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida denominados em SEK e 
emitidos por entidades públicas ou empresas. O fundo poderá 
investir em títulos com uma maturidade residual igual ou 
superior a 2 anos. A vida média ponderada do fundo deverá 
ser superior a 1 ano.

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base SEK. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• Concentração

• Derivados
• Taxa de juro

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 1 ano.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

US Corporate Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência Bloomberg US Credit Index. Apenas 
para comparação do desempenho. As características de 
risco das carteiras dos fundos podem apresentar algumas 
semelhanças com as do seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por empresas 
domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua atividade 
económica nos Estados Unidos da América. O fundo também 
investe pelo menos dois terços do total dos ativos em títulos 
de dívida com notação de longo prazo de AAA/Aaa ou inferior, 
mas não inferior a BBB-/Baa3, ou equivalente.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Derivados

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

US Corporate Stars Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência Bloomberg US Credit Index. Apenas 
para comparação do desempenho. As características de risco 
da carteira do fundo podem apresentar algumas semelhanças 
com as do índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de empresas americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida emitidos por empresas 
domiciliadas ou que exerçam a maior parte da sua atividade 
económica nos Estados Unidos da América. 

O fundo também investe pelo menos dois terços do total 
dos ativos em títulos de dívida com notação de longo prazo 
de AAA/Aaa ou inferior, mas não inferior a BBB-/Baa3, ou 
equivalente.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos (ABS): 20%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram rendimento e crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos.
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Nordea 1 —

US High Yield Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA US High Yield Index. Apenas 
para comparação do desempenho. As características de 
risco das carteiras dos fundos podem apresentar algumas 
semelhanças com as do seu índice de referência.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento de empresas 
americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento 
emitidos por empresas domiciliadas ou que exerçam a maior 
parte da sua atividade económica nos Estados Unidos da 
América.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a 
equipa de gestão seleciona títulos que aparentem oferecer 
oportunidades de investimento superiores.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

US High Yield Stars Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA US High Yield Index. Apenas 
para comparação do desempenho. 

As características de risco da carteira do fundo podem 
apresentar algumas semelhanças com as do índice de 
referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo e não 
tem em conta as exclusões ESG aplicadas pelo fundo. Por 
conseguinte, a exposição do fundo a determinados setores 
pode diferir substancialmente do respetivo indicador de 
referência, o que pode causar um desvio no desempenho.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações de elevado rendimento de empresas 
americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de elevado rendimento 
emitidos por empresas domiciliadas ou que exerçam a maior 
parte da sua atividade económica nos Estados Unidos da 
América.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão seleciona emitentes que privilegiem especialmente 
a sua capacidade de cumprir as normas internacionais sobre 
gestão ambiental, social e de governação e aparentem 
oferecer perspetivas de crescimento e características de 
investimento superiores.

O fundo investe parcialmente em investimentos sustentáveis.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) MacKay Shields 
LLC.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Derivados

• Cobertura

• Taxa de juro

• Liquidez

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 
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• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais 
e/ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo 
de investimento e com uma percentagem mínima de 
investimento sustentável.

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Nordea 1 —

US Total Return Bond Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento a médio e longo prazo.

Índice de referência ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill 
Index. Apenas para comparação do desempenho. A carteira 
do fundo é gerida de forma ativa sem referência ou restrições 
relativas ao seu índice de referência. 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente 
em obrigações americanas.

Especificamente, o fundo investe pelo menos dois terços do 
total dos ativos em títulos de dívida de qualquer tipo, tais 
como títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS), 
obrigações garantidas por empréstimos (CLO) e títulos do 
tipo pass-through, e de qualquer senioridade e maturidade 
emitidos por entidades públicas ou por empresas domiciliadas 
ou que exerçam a maior parte da sua atividade económica nos 
Estados Unidos da América ou respetivos territórios. O fundo 
também investe pelo menos 30% do total dos ativos em títulos 
de dívida emitidos, garantidos ou com garantia prestada pelo 
Governo dos EUA ou qualquer das suas agências (incluindo 
instituições e corporações patrocinadas) ou MBS emitidos por 
entidades privadas com uma notação mínima de AA-/Aa3 ou 
equivalente.

O Subfundo poderá investir em títulos com qualquer tipo de 
notação de risco de crédito, incluindo títulos sem notação.

A principal exposição cambial do fundo é face à moeda 
de base, embora também possa estar exposto (através de 
investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Nenhum previsto

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão procura geralmente identificar oportunidades de 
investimento em todos os subsetores do mercado hipotecário 
americano.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Gestor(es) de Investimentos Delegado(s) DoubleLine 
Capital LP.

Moeda de base USD. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• CDO/CLO

• Crédito

• Derivados

• Taxa de juro

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia resultar 
numa maior volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global Compromisso.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a mercados de obrigações 
desenvolvidos
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Balanced Income Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento e obter um rendimento relativamente estável.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência. 

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em obrigações, bem 
como em várias outras classes de ativos, tais como ações, 
instrumentos do mercado monetário e moedas de qualquer 
parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em títulos de dívida 
pública e de empresas e em títulos indexados a dívida, ações e 
títulos indexados a ações, instrumentos do mercado monetário 
e OICVM/OIC, incluindo fundos de investimento negociados 
em bolsa. Os investimentos em dívida podem incluir títulos, 
tais como obrigações convertíveis, obrigações garantidas, 
obrigações indexadas à inflação e obrigações de mercados 
emergentes. O fundo poderá investir em credit default swaps.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 20%

• obrigações de empresas em mora: 5% (resultante da 
detenção de obrigações de empresas em mora. O fundo não 
investirá ativamente em obrigações de empresas em mora)

O fundo tem como objetivo uma exposição líquida a ações de 
aproximadamente 0% a 25%.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS: Não está prevista

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão utiliza um processo de alocação de ativos equilibrado 
em termos de risco e dinâmico, com ênfase em obrigações. 
A equipa também assume posições longas e curtas e gere 
moedas ativamente.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Obrigações garantidas

• Crédito

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Posição curta

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 450%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram uma combinação de crescimento do investimento e 
rendimento estável

• estão interessados em exposição a múltiplas classes de ativos
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GBP Diversified Return Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento e obter um rendimento relativamente estável. 
Além disso, o fundo visa preservar o capital ao longo de um 
horizonte de investimento de 3 anos.

Índice de referência SONIA. Apenas para comparação do 
desempenho. A carteira do fundo é gerida de forma ativa sem 
referência ou restrições relativas ao seu índice de referência. 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em ações, bem como 
em várias outras classes de ativos, tais como obrigações, 
instrumentos do mercado monetário e moedas de qualquer 
parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em ações e títulos 
indexados a ações, títulos de dívida e títulos indexados a 
dívida e em instrumentos do mercado monetário.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 0-10% esperado; 
20% máximo 

Em resposta às condições de mercado, os TRS podem 
ser utilizados como parte integrante da estratégia de 
investimento, principalmente ganhando exposição às 
empresas e aumentando a alavancagem. A utilização pode 
variar ao longo do tempo dependendo das condições e 
expectativas do mercado, tais como as taxas de juro e a 
avaliação das ações. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão utiliza um processo de alocação de ativos equilibrado 
em termos de risco e dinâmico, com ênfase em obrigações e 
ações. A equipa também assume posições longas e curtas e 
gere moedas ativamente.

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base GBP. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Obrigações garantidas

• Crédito

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Posição curta

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 350%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.
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Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram uma combinação de crescimento do investimento e 
rendimento estável 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• 

• estão interessados em exposição a múltiplas classes de ativos

O fundo pretende ser classificado como "fundo misto" 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento (consultar por favor o capítulo “Investir nos 
Fundos”) uma vez que investe continuamente pelo menos 
25% do total dos ativos em ações ("Kapitalbeteiligungen") 
conforme definido na Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento.
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Multi-Asset Carbon Transition Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento e obter um rendimento relativamente estável.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em ações, bem como 
em várias outras classes de ativos, tais como obrigações, 
instrumentos do mercado monetário e moedas de qualquer 
parte do mundo. Especificamente, o fundo poderá investir em 
ações e títulos indexados a ações, títulos de dívida e títulos 
indexados a dívida e em instrumentos do mercado monetário. 

O foco principal é uma tomada de risco estratégica equilibrada 
através de diferentes determinantes de retorno pouco 
correlacionados, a fim de compor uma carteira que oferece 
um retorno relativamente estável em diferentes condições de 
mercado através da alocação de investimentos entre diversas 
classes de ativos. A alocação estratégica de ativos pode variar 
ocasionalmente com base numa avaliação do potencial de 
retorno, bem como das características de risco e de mitigação 
de risco de cada fator determinante de retorno identificado. 
Além da alocação estratégica de ativos, uma parte limitada do 
orçamento de risco é atribuída a posições mais táticas. 

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 30% esperado; 
40% máximo

Em resposta às condições de mercado, os TRS podem 
ser utilizados como parte integrante da estratégia de 
investimento, principalmente ganhando exposição às 
empresas e aumentando a alavancagem. A utilização pode 
variar ao longo do tempo dependendo das condições e 
expectativas do mercado, tais como as taxas de juro e a 
avaliação das ações. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão utiliza um processo de alocação de ativos equilibrado 
em termos de risco e dinâmico, com ênfase em obrigações 
e ações. No processo de seleção, é dada especial atenção à 
transição do carbono. A equipa também assume posições 
longas e curtas e gere moedas ativamente. 

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB. 

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS 

• Títulos convertíveis 

• Obrigações garantidas 

• Crédito 

• Moeda 

• Certificados de depósito 

• Derivados 

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

Ações Cobertura Taxa de juro Alavancagem Pagamento 
antecipado e prolongamento Gestão dos títulos Posição curta 
Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.
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Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 450%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos. 

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram uma combinação de crescimento do investimento e 
rendimento estável 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a múltiplas classes de ativos 

O fundo pretende ser classificado como "fundo misto" 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento (consultar por favor o capítulo “Investir nos 
Fundos”) uma vez que investe continuamente pelo menos 
25% do total dos ativos em ações ("Kapitalbeteiligungen") 
conforme definido na Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento.
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Stable Return Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento e obter um rendimento relativamente estável.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência. 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em ações, bem como 
em várias outras classes de ativos, tais como obrigações, 
instrumentos do mercado monetário e moedas de qualquer 
parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em ações e títulos 
indexados a ações, títulos de dívida e títulos indexados a 
dívida e em instrumentos do mercado monetário. 

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 0-10% esperado; 
20% máximo 

Em resposta às condições de mercado, os TRS podem 
ser utilizados como parte integrante da estratégia de 
investimento, principalmente ganhando exposição às 
empresas e aumentando a alavancagem. A utilização pode 
variar ao longo do tempo dependendo das condições e 
expectativas do mercado, tais como as taxas de juro e a 
avaliação das ações. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão utiliza um processo de alocação de ativos equilibrado 
em termos de risco e dinâmico, com ênfase em obrigações e 
ações. A equipa também assume posições longas e curtas e 
gere moedas ativamente. 

No âmbito do processo de investimento são tidos em conta os 
PIN.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Títulos convertíveis

• Obrigações garantidas

• Crédito

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Posição curta

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 350%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.
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Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram uma combinação de crescimento do investimento e 
rendimento estável 

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, tendo em conta os PIN como parte do processo de 
investimento

• estão interessados em exposição a múltiplas classes de ativos

O fundo pretende ser classificado como "fundo misto" 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento (consultar por favor o capítulo “Investir nos 
Fundos”) uma vez que investe continuamente pelo menos 
25% do total dos ativos em ações ("Kapitalbeteiligungen") 
conforme definido na Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento.
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Alpha 7 MA Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Maximizar o retorno do acionista no longo prazo 
através de uma combinação de rendimento e crescimento do 
investimento (retorno total).

O fundo visa uma volatilidade situada entre 5% e 7%, em 
que 7% são considerados a volatilidade de cauda durante 
condições de mercado adversas.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência. 

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em várias classes de 
ativos, tais como ações, obrigações, instrumentos do mercado 
monetário e em moedas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em ações e títulos 
indexados a ações, títulos de dívida e títulos indexados a 
dívida, instrumentos do mercado monetário e OICVM/OIC, 
incluindo fundos de investimento negociados em bolsa. O 
fundo poderá investir em credit default swaps.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 20%

Devido à sua extensa utilização de derivados, o fundo 
pode deter mais de 20% dos seus ativos totais em caixa e 
equivalentes de caixa.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 0-20% esperado; 
100% máximo 

Em resposta às condições de mercado, os TRS podem 
ser utilizados como parte integrante da estratégia de 
investimento, principalmente ganhando exposição às 
empresas e aumentando a alavancagem. Há necessidade de o 
fundo se adaptar rapidamente à evolução das circunstâncias 
do mercado e a utilização pode variar ao longo do tempo 
dependendo das condições e expectativas do mercado, tais 
como as taxas de juro e a avaliação das ações.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão procura exposição a várias estratégias de prémios 
de risco com pouca ou nenhuma correlação entre si. A 
alocação entre estas estratégias é baseada em avaliações 
bottom-up contínuas, em combinação com uma ênfase no 
comportamento de curto prazo do mercado relativamente 

a classes de ativos e a fatores de risco. A equipa também 
assume posições longas e curtas e gere moedas ativamente.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Posição curta

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 500%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.
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Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
3 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram uma combinação de crescimento do investimento e 
rendimento dentro de um intervalo de volatilidade definido

• estão interessados em exposição a múltiplas classes de ativos

O fundo pretende ser classificado como "fundo misto" 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento (consultar por favor o capítulo “Investir nos 
Fundos”) uma vez que investe continuamente pelo menos 
25% do total dos ativos em ações ("Kapitalbeteiligungen") 
conforme definido na Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento.
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Nordea 1 —

Alpha 10 MA Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Maximizar o retorno do acionista no longo prazo 
através de uma combinação de rendimento e crescimento do 
investimento (retorno total).

O fundo visa uma volatilidade situada entre 7% e 10%, em 
que 10% são considerados a volatilidade de cauda durante 
condições de mercado adversas.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência. 

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em várias classes de 
ativos, tais como ações, obrigações, instrumentos do mercado 
monetário e em moedas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em ações e títulos 
indexados a ações, títulos de dívida e títulos indexados a 
dívida, instrumentos do mercado monetário e OICVM/OIC, 
incluindo fundos de investimento negociados em bolsa. O 
fundo poderá investir em credit default swaps.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 20%

Devido à sua extensa utilização de derivados, o fundo 
pode deter mais de 20% dos seus ativos totais em caixa e 
equivalentes de caixa.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 50% esperado; 
250% máximo 

O fundo utiliza TRS de forma contínua, ganhando 
principalmente uma exposição longa e curta a empresas e 
aumentando a alavancagem com o objetivo de implementar a 
estratégia de investimento nas atuais condições de mercado.  
Os TRS podem exceder o nível esperado em determinadas 
circunstâncias, dependendo das condições e expectativas do 
mercado, tais como as taxas de juro e a avaliação das ações. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão procura exposição a várias estratégias de prémios 
de risco com pouca ou nenhuma correlação entre si. A 
alocação entre estas estratégias é baseada em avaliações 
bottom-up contínuas, em combinação com uma ênfase no 
comportamento de curto prazo do mercado relativamente 

a classes de ativos e a fatores de risco. A equipa também 
assume posições longas e curtas e gere moedas ativamente.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Posição curta

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 650%.

O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.
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Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram uma combinação de crescimento do investimento e 
rendimento dentro de um intervalo de volatilidade definido

• estão interessados em exposição a múltiplas classes de ativos

O fundo pretende ser classificado como "fundo misto" 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento (consultar por favor o capítulo “Investir nos 
Fundos”) uma vez que investe continuamente pelo menos 
25% do total dos ativos em ações ("Kapitalbeteiligungen") 
conforme definido na Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento.
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Nordea 1 —

Alpha 15 MA Fund
Objetivo e Política de Investimento 
Objetivo Maximizar o retorno do acionista no longo prazo 
através de uma combinação de rendimento e crescimento do 
investimento (retorno total).

O fundo visa uma volatilidade situada entre 10% e 15%, em 
que 15% são considerados a volatilidade de cauda durante 
condições de mercado adversas.

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para 
comparação do desempenho. A carteira do fundo é gerida 
de forma ativa sem referência ou restrições relativas ao seu 
índice de referência. 

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em várias classes de 
ativos, tais como ações, obrigações, instrumentos do mercado 
monetário e em moedas de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo poderá investir em ações e títulos 
indexados a ações, títulos de dívida e títulos indexados a 
dívida, instrumentos do mercado monetário e OICVM/OIC, 
incluindo fundos de investimento negociados em bolsa. O 
fundo poderá investir em credit default swaps.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada:

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 20%

Devido à sua extensa utilização de derivados, o fundo 
pode deter mais de 20% dos seus ativos totais em caixa e 
equivalentes de caixa.

O fundo poderá estar exposto (através de investimentos ou 
caixa) a outras moedas além da moeda de base.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”.

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 125% esperado; 
400% máximo 

O fundo utiliza TRS de forma contínua, ganhando 
principalmente uma exposição longa e curta a empresas e 
aumentando a alavancagem com o objetivo de implementar a 
estratégia de investimento nas atuais condições de mercado. 

O elevado nível de utilização esperado reflete a natureza 
do fundo que tem um elevado nível de alavancagem e tem 
diferentes exposições a uma variedade de classes de ativos. O 
nível de utilização esperado de TRS representa apenas uma 
parte limitada do nível bruto de alavancagem esperada do 
fundo. 

Os TRS podem exceder o nível esperado até um nível máximo 
em determinadas circunstâncias, dependendo das condições 
e expectativas do mercado, tais como as taxas de juro e a 
avaliação das ações. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa 
de gestão procura exposição a várias estratégias de prémios 
de risco com pouca ou nenhuma correlação entre si. A 
alocação entre estas estratégias é baseada em avaliações 
bottom-up contínuas, em combinação com uma ênfase no 
comportamento de curto prazo do mercado relativamente 
a classes de ativos e a fatores de risco. A equipa também 
assume posições longas e curtas e gere moedas ativamente.

O fundo qualifica-se como um do artigo 6.º do SFDR. Os 
investimentos subjacentes ao fundo não têm em conta 
os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. O fundo não considera principais impactos 
negativos sobre os fatores de sustentabilidade.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR. 

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Crédito

• Moeda

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Cobertura

• Taxa de juro

• Alavancagem

• Pagamento antecipado e 
prolongamento

• Gestão dos títulos

• Posição curta

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Pelo contrário, tais 
exclusões podem aumentar o risco de concentração da 
carteira, o que, isoladamente, poderia resultar numa maior 
volatilidade e num risco acrescido de perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 900%.
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O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os 
riscos do fundo e planeiam investir durante pelo menos 
5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram uma combinação de crescimento do investimento e 
rendimento dentro de um intervalo de volatilidade definido

• estão interessados em exposição a múltiplas classes de ativos

O fundo pretende ser classificado como "fundo misto" 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento (consultar por favor o capítulo “Investir nos 
Fundos”) uma vez que investe continuamente pelo menos 
25% do total dos ativos em ações ("Kapitalbeteiligungen") 
conforme definido na Lei alemã relativa ao Imposto sobre o 
Investimento.
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Nordea 1 —

Global Equity Market Neutral Fund
Objetivo e Política de Investimento
Objetivo Proporcionar aos acionistas um crescimento do 
investimento no longo prazo, procurando simultaneamente 
um retorno com uma correlação fraca com os retornos dos 
mercados de ações (retorno absoluto).

Índice de referência EURIBOR a 1 mês. Apenas para cálculo 
da comissão de desempenho.

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado 
com as características ambientais e sociais do fundo.

Política de investimento O fundo investe principalmente, 
diretamente ou através de derivados, em ações de empresas 
de qualquer parte do mundo.

Especificamente, o fundo investe em ações e títulos indexados 
a ações. O fundo poderá também ganhar exposição a 
estes ativos através de OICVM/OIC, incluindo fundos de 
investimento negociados em bolsa.

O fundo poderá investir ou estar exposto aos seguintes 
instrumentos até à percentagem do total dos ativos indicada: 

• títulos garantidos por ativos e por hipotecas (ABS/MBS): 10%

Devido à sua extensa utilização de derivados, o fundo 
pode deter mais de 20% dos seus ativos totais em caixa e 
equivalentes de caixa.

A maior parte da exposição cambial do fundo está coberta 
face à moeda de base, embora também possa estar exposto 
(através de investimentos ou caixa) a outras moedas.

Derivados O fundo poderá utilizar derivados para fins de 
cobertura de risco (redução de riscos), gestão eficiente da 
carteira e obtenção de ganhos de investimento. Consulte a 
secção “Derivados que os fundos podem utilizar”. 

Utilização de TRS (% do total dos ativos): 100% esperado; 
200% máximo 

O fundo utiliza TRS de forma contínua como componente 
essencial da estratégia de investimento, ganhando 
principalmente uma exposição curta a empresas e 
aumentando a alavancagem com o objetivo de melhorar a 
relação esperada entre risco e retorno do investimento. A 
utilização representa normalmente metade do nível bruto de 
alavancagem esperada do fundo, uma vez que as exposições 
curtas do fundo a ações são geralmente obtidas através de 
TRS ou instrumentos similares. 

Os TRS podem exceder o nível esperado até ao nível máximo 
em determinadas circunstâncias, tais como se o gestor do 
fundo visar uma certa volatilidade, ou seja, a volatilidade do 
mercado tem impacto na exposição bruta e, por conseguinte, 
na exposição aos TRS. 

Para mais informações, consulte “Divulgação da utilização 
de OFVM”.

Técnicas e Instrumentos Utilização: Não está prevista 

Estratégia Na gestão ativa da carteira do fundo, a equipa de 
gestão assume posições longas (tais como titularidade) em 
ações que acredita virem a aumentar o seu preço e posições 
curtas em ações que acredita virem a diminuir o seu preço, 
numa tentativa de explorar diferenças nos preços das ações e 
manter uma baixa exposição aos fatores de mercado.

O fundo promove características ambientais e/ou sociais 
na aceção do artigo 8.º do SFDR, conforme explicado mais 
pormenorizadamente no Apêndice I.

Gestor(es) de Investimentos Nordea Investment 
Management AB.

Moeda de base EUR.

Considerações sobre Riscos
Leia a secção “Descrições dos Riscos” cuidadosamente 
antes de investir no fundo, conferindo particular atenção ao 
seguinte:

• ABS/MBS

• Certificados de depósito

• Derivados

• Mercados emergentes e 
pré-emergentes

• Ações

• Cobertura

• Alavancagem

• Gestão dos títulos

• Posição curta

• Tributação

Integração do risco de sustentabilidade

Os riscos de sustentabilidade são incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos em conjunto com os 
fatores financeiros tradicionais, tais como indicadores de risco 
e de avaliação, aquando da construção e monitorização das 
carteiras.

É realizada uma análise melhorada das questões ESG em 
cada instrumento financeiro compreendido na carteira, 
sendo esta incluída no processo de tomada de decisões 
sobre investimentos em conjunto com os fatores financeiros 
tradicionais, tais como indicadores de risco e de avaliação, 
aquando da construção e monitorização das carteiras.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento da 
carteira.

Espera-se que a exclusão de determinados setores e/ou 
instrumentos financeiros do universo de investimento reduza 
o risco de sustentabilidade da carteira. Adicionalmente, o 
perfil de risco de sustentabilidade da carteira beneficia ainda 
mais da aplicação da análise ESG específica e proprietária. 
Pelo contrário, tais exclusões podem aumentar o risco de 
concentração da carteira, o que, isoladamente, poderia 
resultar numa maior volatilidade e num risco acrescido de 
perda.

Consulte “Integração do risco de sustentabilidade 
aplicável a todos os fundos” e “Descrições dos Riscos”.

Cálculo da exposição global VaR Absoluto.

Nível de alavancagem esperado 200%.
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O fundo pode utilizar derivados financeiros para implementar 
a política de investimento e conseguir o perfil de risco 
pretendido.

Considerações do Investidor
Adequação O fundo é indicado para todos os tipos de 
investidores através de todos os canais de distribuição.

Perfil do investidor Investidores que compreendem os riscos 
do fundo e planeiam investir durante pelo menos 5 anos.

O fundo poderá ser do interesse de investidores que:

• procuram crescimento do investimento com uma correlação 
fraca com os mercados de ações e um baixo risco cambial na 
moeda de base

• têm um objetivo relacionado com a sustentabilidade e 
querem investir num fundo com características ambientais e/
ou sociais, como parte do processo de investimento

• estão interessados em exposição a ações individuais mundiais

O fundo pretende ser classificado como fundo de ações 
de acordo com a Lei alemã relativa ao Imposto sobre 
o Investimento (para mais informações, consultar o 
capítulo “Investir nos Fundos”) uma vez que investe 
continuamente mais de 50% do total dos ativos em ações 
("Kapitalbeteiligungen") conforme definido na Lei alemã 
relativa ao Imposto sobre o Investimento.
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Política de Crédito
A sociedade gestora, através de gestores de investimentos 
nomeados, avalia a qualidade de crédito de obrigações 
e instrumentos do mercado monetário de acordo com as 
notações de agências de crédito, avaliações internas ou 
ambas.

A sociedade gestora e os gestores de investimentos apenas 
utilizam notações de agências de crédito aprovadas pela 
Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM) ou pela Securities and Exchange Commission 
(SEC).

Política de Investimento Responsável
O conselho de administração acredita que o investimento 
responsável constitui uma parte importante de uma boa 
cidadania empresarial, além de ser importante para a criação 
de valor a longo prazo. Todos os fundos gerem os seus 
investimentos seguindo a política de investimento responsável 
da Nordea Asset Management, acessíveis através do site 
nordea. lu.

A política e as atividades de investimento responsável são 
supervisionadas pelo Comité de Investimento Responsável 
da Nordea Asset Management. O comité inclui membros da 
equipa executiva de gestão sénior e é presidido pelo Diretor 
da Nordea Asset Management.

A Nordea Asset Management assinou os Princípios de 
Investimento Responsável das Nações Unidas. Deste modo, 
estamos empenhados em integrar os fatores ESG na nossa 
análise de investimento, processos de tomada de decisões e 
atividades de controlo dinâmicas. 

Salvaguardas ESG de base aplicáveis a todos os 
fundos

O quadro de investimento responsável da NAM também 
inclui uma integração de base de salvaguardas ESG. As 
salvaguardas ESG consistem numa análise baseada em 
normas e exclusão de listas, implementadas em toda a gama 
de produtos, a fim de garantir que a carteira satisfaz os 
requisitos mínimos independentemente das ambições ESG 
individuais das carteiras. 

Adicionalmente, uma quota crescente da gama de produtos 
inclui características ESG adicionais. Dependendo da 
estratégia de investimento, a carteira pode, por exemplo, 
excluir determinados setores, selecionar títulos com normas 
ESG mais exigentes ou investir por temas. 

Para mais informações específicas sobre os aspetos ESG 
adicionais integrados nas decisões de investimento de 
uma estratégia e aos potenciais impactos dos riscos de 
sustentabilidade no rendimento da estratégia relevante, é feita 
referência ao Anexo I.

Principais impactos negativos

Optámos por considerar os principais impactos negativos das 
decisões de investimento sobre os fatores de sustentabilidade 
e integrámos nos nossos processos, incluindo nos processos 
de diligência devida, procedimentos para atender a esses 
impactos. Está disponível em nordea. lu uma declaração 
sobre as políticas de diligência devida relativamente a esses 
impactos.

Integração do risco de sustentabilidade aplicável a 
todos os fundos

A NAM integra o risco de sustentabilidade no processo de 
tomada de decisões sobre investimentos: 

• Garantindo que os gestores de carteiras e os analistas 
têm acesso a informações ESG relevantes, possibilitando 
a identificação de riscos de sustentabilidade no universo 
de investimento, incluindo e considerando os riscos de 
sustentabilidade como parte da avaliação do investimento, 
em linha com a nossa convicção de que a integração de 
tais considerações no processo de tomada de decisão de 
investimento pode conduzir a melhores retornos a longo 
prazo ajustados ao risco.

• Identificando, avaliando e tomando medidas relevantes sobre 
os emitentes que apresentem uma exposição elevada ao 
risco de sustentabilidade. O modo como as considerações de 
risco de sustentabilidade são integradas na prática diferem 
entre as nossas equipas de investimento, uma vez que a 
relevância, a disponibilidade de informação e o horizonte 
temporal dos riscos de sustentabilidade variam em função 
das características dos fundos, incluindo a classe de ativos, 
a estratégia de investimento, os objetivos dos clientes e as 
tendências dos mercados.

• Os riscos de sustentabilidade são considerados no processo 
de decisão de investimento juntamente com os riscos de 
investimento tradicionais (por exemplo, risco de mercado, de 
crédito ou de liquidez). Os riscos de sustentabilidade podem 
ter um impacto significativo nos riscos de investimento 
tradicionais e ser um fator que contribui para a sua relevância. 
A avaliação dos riscos de sustentabilidade é facilitada por 
dados e informações a nível dos critérios ESG disponibilizados 
por fornecedores externos e, quando aplicável, 
complementada pelas nossas ferramentas ESG proprietárias 
internas que desenvolvemos para utilização em toda a nossa 
organização. 

Além do acima referido, a equipa de Análise de Risco e 
Desempenho da NAM integra, quando pertinente, a análise 
ESG na comunicação dos riscos, a qual é disponibilizada 
diariamente aos analistas e gestores de carteiras.

Os nossos analistas da nossa equipa de Investimento 
Responsável, que é responsável por apoiar os nossos analistas 
e gestores de carteiras em última instância responsáveis 
pelo processo de decisão de investimento, podem fornecer 
conhecimentos especializados adicionais no que respeita ao 
risco de sustentabilidade. 

http://www.nordea.lu
http://www.nordea.lu
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A Função de Gestão de Risco, que é independente do nosso 
departamento de Investimento, supervisiona, monitoriza 
e comunica os riscos à hierarquia superior com base em 
políticas estabelecidas.

Estão disponíveis uma declaração sobre a integração dos 
riscos de sustentabilidade no processo de tomada de decisões 
de investimentos e uma declaração sobre a integração dos 
riscos de sustentabilidade na remuneração em nordea. lu.

Declaração sobre as características ambientais e 
sociais, os objetivos de investimento sustentável e as 
metodologias aplicadas 

Está disponível uma declaração sobre as características 
ambientais e sociais, os objetivos de investimento sustentável 
e as metodologias aplicadas (declarações "artigo 10.º 
SFDR") aqui.

Descrições dos Riscos
Todos os investimentos acarretam riscos.

As descrições dos riscos referidas a seguir correspondem aos 
principais fatores de risco indicados para cada fundo. Um 
fundo pode potencialmente ser afetado por riscos além dos 
enumerados em "Descrições dos Fundos" ou descritos aqui 
e estas descrições dos riscos não pretendem ser exaustivas. 
Cada risco é descrito como se se destinasse a um fundo 
individual.

Qualquer um destes riscos pode levar um fundo a perder 
dinheiro, a ter um desempenho inferior a investimentos 
semelhantes ou a um índice de referência, a registar uma 
volatilidade elevada (subida e descida do VPL) ou a não 
conseguir atingir o seu objetivo ao longo de qualquer período 
de tempo.

Risco de ABS/MBS Os títulos garantidos por hipotecas 
e por ativos (MBS e ABS) acarretam, geralmente, riscos 
de pagamento antecipado e de prolongamento e podem 
acarretar riscos de liquidez acima da média.

Os MBS (uma categoria que inclui obrigações garantidas por 
hipotecas ou CMO) e os ABS representam uma participação 
num conjunto de dívida, tais como valores a receber de 
cartões de crédito, crédito automóvel, empréstimos a 
estudantes, locação financeira de equipamento, hipotecas 
residenciais e empréstimos garantidos por hipoteca de 
habitação. 

O conjunto de títulos subjacentes aos ABS e MBS pode ser 
estruturado em tranches. A dívida sénior tem prioridade sobre 
todas as outras tranches, a dívida mezzanine é a seguinte 
a ser paga e os pagamentos da dívida júnior são apenas 
realizados quando tiverem sido satisfeitas todas as obrigações 
das tranches sénior e mezzanine. Os riscos de crédito, 
pagamento antecipado, prolongamento e liquidez serão todos 
afetados pela senioridade da tranche específica.

Os MBS e ABS também tendem a ter uma qualidade de 
crédito inferior à de muitos outros tipos de títulos de dívida. 
Na medida em que as dívidas subjacentes a um MBS ou ABS 
entrem em incumprimento ou se tornem incobráveis, os títulos 
baseados nessas dívidas perderão a totalidade ou parte do 
seu valor, especialmente se não existirem garantias prestadas 
pelo governo. Na medida em que existam quaisquer ativos ou 
garantias, poderá ser difícil convertê-los em dinheiro. 

Risco de CDO/CLO As tranches inferiores de CDO e CLO 
podem sofrer um risco significativamente maior do que as 
tranches superiores dos mesmos CDO e CLO.

Estes títulos podem ser prejudicados por uma desvalorização 
dos ativos subjacentes. Devido à sua estrutura complexa, 
também podem ser difíceis de avaliar com rigor e o seu 
comportamento em diferentes condições de mercado poderá 
ser imprevisível. 

Risco de obrigações CoCo Os emitentes de títulos 
convertíveis contingentes (obrigações CoCo) podem cancelar 
ou suspender pagamentos de rendimentos agendados quando 
assim o entenderem. As obrigações CoCo acarretam risco de 
prolongamento e podem ser altamente voláteis. 

Uma obrigação CoCo pode ser júnior face a outras obrigações 
de dívida e também a titulares de ações. Pode igualmente 
perder a totalidade ou parte do seu valor instantaneamente 
no caso de uma amortização ou ocorrência de um evento 
de desencadeamento; por exemplo, o desencadeamento 
pode ser ativado por uma perda de capital (numerador) 
ou por um aumento dos ativos ponderados pelo risco 
(denominador). Uma vez que as obrigações CoCo são, com 
efeito, empréstimos perpétuos, o montante de capital pode 
ser pago na data de reembolso, em qualquer data posterior ou 
nunca. As obrigações CoCo podem também acarretar risco de 
liquidez. 

Existe o risco de a volatilidade ou as quedas de preço se 
propagarem pelos emitentes e tornarem as obrigações 
CoCo ilíquidas. Este risco pode piorar dependendo do nível 
de arbitragem dos instrumentos subjacentes. No caso de 
conversão em capital, o gestor da carteira seria obrigado a 
vender quaisquer ações novas se a política de investimento do 
fundo não permitir ações; tal pode envolver risco de liquidez. 
Embora as obrigações CoCo tendam a oferecer taxas de 
rendibilidade atrativas, qualquer avaliação do seu risco deverá 
incluir as suas notações de crédito (que podem ser de nível 
inferior ao grau de investimento) e os outros riscos associados 
às obrigações CoCo, tais como o risco de conversão, o 
cancelamento de cupões e o risco de liquidez.

Risco de garantia O valor da garantia poderá não cobrir o 
valor total de uma transação e poderá não cobrir quaisquer 
comissões ou retornos devidos ao fundo. Se ocorrer a 
desvalorização de qualquer garantia detida pelo fundo como 
proteção contra o risco de contraparte (incluindo ativos em 
que a garantia monetária tenha sido investida), esta poderá 
não proteger completamente o fundo contra perdas. As 
dificuldades na venda das garantias poderão atrasar ou 
restringir a capacidade do fundo de satisfazer pedidos de 
resgate. Embora o fundo utilize acordos-padrão setoriais 
relacionados com todas as garantias, em algumas jurisdições 

http://www.nordea.lu
https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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poderá revelar-se difícil ou impossível fazer cumprir estes 
acordos ao abrigo da legislação local. 

Risco de concentração Na medida em que o fundo investe 
uma grande parte dos seus ativos num número limitado 
de indústrias, setores, emitentes ou numa área geográfica 
limitada, este poderá ser mais arriscado do que um fundo que 
investe de forma mais ampla. 

Centrar-se em qualquer empresa, indústria, setor, país, região, 
tipo de ações, tipo de economia, etc. torna o fundo mais 
sensível aos fatores que determinam o valor de mercado para 
a área de concentração. Estes fatores podem incluir condições 
económicas, financeiras ou de mercado, bem como condições 
sociais, políticas, ambientais ou outras. O resultado pode ser 
uma maior volatilidade e um maior risco de perda.

Risco de títulos convertíveis Uma vez que os títulos 
convertíveis estão estruturados como obrigações que 
geralmente podem, ou devem, ser reembolsadas com uma 
quantidade predeterminada de ações, em vez de numerário, 
estes acarretam o risco de ações e os riscos de crédito e de 
incumprimento típicos das obrigações.

Devido à sua natureza híbrida, os títulos convertíveis estão 
geralmente menos expostos ao desempenho e risco das 
ações do emitente, assim como das obrigações do emitente, 
o que significa que é provável registarem um desempenho 
inferior a um ou outro em determinado momento. No caso dos 
títulos convertíveis com a opção de pagamento do capital em 
numerário ou títulos de capital, o pagamento será geralmente 
efetuado sob a forma do que vale menos no momento do 
pagamento, o que poderá significar que o fundo ficará 
excluído dos benefícios de valorização das ações do emitente. 
Simultaneamente, se um título convertível for reembolsado em 
ações do emitente, existe a possibilidade de desvalorização 
destas ações antes de o fundo as conseguir liquidar.

Risco de contraparte Qualquer entidade com a qual o fundo 
negocia pode abster-se ou tornar-se incapaz de satisfazer as 
suas obrigações em relação ao fundo.

Em caso de falência de uma contraparte, o fundo poderá 
perder a totalidade ou parte do seu dinheiro e sofrer atrasos 
na recuperação de valores mobiliários ou caixa que se 
encontravam na posse da contraparte. Isto poderá significar 
que o fundo fica impossibilitado de vender os valores 
mobiliários ou de receber o rendimento destes durante o 
período no qual procura fazer valer os seus direitos, um 
processo que, por si só, é suscetível de gerar custos adicionais. 
Além disso, os títulos podem desvalorizar durante o período 
de mora.

Os acordos com as contrapartes podem ser afetados pelo 
risco de liquidez e pelo risco operacional (incluindo o risco 
de erros humanos e de atividade criminosa), podendo ambos 
resultar em perdas ou limitação da capacidade do fundo de 
satisfazer pedidos de resgate.

Uma vez que as contrapartes não são responsáveis por 
perdas causadas por um evento de "força maior" (tal como um 
desastre natural ou de origem humana, motim, ato terrorista 
ou guerra), tal evento poderá resultar em perdas significativas 
para as quais o fundo provavelmente não teria recursos.

O risco de contraparte pode ser mitigado através da prestação 
de garantias adequadas. 

Risco-país – China Os direitos de natureza jurídica 
dos investidores na China são incertos, a intervenção 
governamental é frequente e imprevisível e alguns dos 
principais sistemas de negociação e custódia não estão 
comprovados.

Na China, é incerto se um tribunal protegeria o direito do 
fundo a títulos que pudesse comprar, quer fossem comprados 
através de um corretor local sob uma Licença de Investidores 
Institucionais Estrangeiros Qualificados (QFII), do programa 
Stock Connect ou de outros métodos. A estrutura destes 
regimes não requer a plena responsabilização de algumas das 
suas entidades participantes e deixa aos investidores, tal como 
ao fundo, poucas hipóteses para intentar uma ação judicial na 
China. Os regulamentos destes regimes poderão estar sujeitos 
a alterações. 

Além disso, as bolsas de valores ou as autoridades chinesas 
podem tributar ou limitar os lucros short-swing, retirar ações 
elegíveis, definir ou alterar quotas (volumes máximos de 
transações, seja a nível de investidores ou do mercado) ou 
bloquear, limitar, restringir ou atrasar a negociação, dificultar 
ou impedir um fundo de implementar as suas estratégias 
pretendidas.

Programa Stock Connect Os programas Shanghai-Hong 
Kong ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock 
Connect) são projetos conjuntos da Hong Kong Exchanges 
and Clearing Limited (HKEC), China Securities Depository 
and Clearing Corporation Limited (ChinaClear) e das bolsas 
de Shanghai e de Shenzhen. A Hong Kong Securities Clearing 
Company Limited (HKSCC), uma câmara de compensação 
operada por sua vez pela HKEC, age na qualidade de 
mandatária de investidores que acedam a títulos da Stock 
Connect.

Os credores do mandatário ou do depositário podem alegar 
que os ativos em contas detidas por conta dos fundos são 
efetivamente ativos do mandatário ou do depositário. Se um 
tribunal confirmar esta alegação, os credores do mandatário 
ou do depositário poderão procurar obter pagamento a partir 
dos ativos do fundo. A HKSCC, na qualidade de mandatária, 
não garante a titularidade de títulos da Stock Connect 
detidos através da mesma e não tem qualquer obrigação 
de fazer valer a titularidade ou outros direitos associados à 
propriedade em nome dos beneficiários efetivos (tais como 
os fundos). Consequentemente, não pode ser garantida a 
titularidade de tais títulos ou dos direitos a estes associados 
(tais como participação em iniciativas empresariais ou 
assembleias de acionistas).

Se a SICAV ou qualquer fundo vier a sofrer perdas resultantes 
do desempenho ou insolvência da HKSCC, a SICAV não 
terá qualquer recurso legal direto contra a HKSCC, pois a 
legislação chinesa não reconhece qualquer relação jurídica 
entre a HKSCC e a SICAV ou o depositário.

Em caso de incumprimento da ChinaClear, as obrigações 
contratuais da HKSCC estarão limitadas à prestação de 
assistência aos participantes com direitos. As tentativas de 
um fundo de recuperar os ativos perdidos poderão envolver 
atrasos e despesas consideráveis e não ter sucesso.
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China Interbank Bond Market (CIBM) A China proíbe 
mutuantes externos de conceder diretamente crédito a 
indivíduos ou entidades na China. Os investidores externos 
(tais como o fundo) podem comprar obrigações de empresas 
e do Tesouro chinesas. Uma vez que estas obrigações são 
denominadas em RMB, cujo valor e liquidez são, até certo 
ponto, controlados pelo governo, os riscos cambiais (referidos 
abaixo) podem afetar a liquidez e o preço de negociação 
das obrigações chinesas. Muitas das mesmas preocupações 
relativas aos direitos dos investidores aplicam-se também a 
obrigações chinesas.

Bond Connect O Bond Connect visa aumentar a eficácia 
e flexibilidade do investimento no Mercado Obrigacionista 
Interbancário Chinês (China Interbank Bond Market, CIBM). 
Embora o Bond Connect elimine a quota de investimento 
do CIBM e a necessidade de um agente de liquidação de 
obrigações, os investimentos realizados através do Bond 
Connect poderão estar sujeitos a uma volatilidade de preços 
elevada e a uma potencial falta de liquidez em resultado dos 
baixos volumes transacionados de certos títulos de dívida. 
Uma grande diferença entre os preços de oferta e de procura, 
que dificulta a venda de obrigações com lucro, também 
constitui um risco, bem como o risco de contraparte.

Moedas Na China, o governo mantém duas moedas distintas: 
onshore renminbi (que deve permanecer na China e não 
pode, geralmente, ser detido por estrangeiros) e offshore 
renminbi (que pode ser detido por qualquer pessoa). A taxa 
de câmbio e a medida em que as moedas podem ser trocadas 
são determinadas por uma combinação de ações de mercado 
e governamentais. Isto cria efetivamente risco cambial na 
moeda de um único país, bem como risco de liquidez.

Uma série de riscos de sustentabilidade na China pode 
aplicar-se aos investimentos e fazer com que o seu valor seja 
influenciado pela ocorrência de eventos/condições ambientais, 
sociais ou de governação. O risco ambiental está relacionado 
com fenómenos meteorológicos extremos, tais como secas, 
inundações e tempestades, bem como com a progressiva 
degradação ambiental dos recursos naturais, tais como ar 
ou água, e pode ter impacto financeiro nas empresas, que 
podem ser afetadas pelos preços mais elevados do carbono, 
da água e da gestão de resíduos. O processo de transição para 
uma economia de baixo carbono, a adaptação às mudanças 
tecnológicas e a adoção de regulamentos de segurança/
ambientais pode resultar num risco financeiro. O risco social 
está associado à saúde, segurança e direitos humanos e o 
valor dos investimentos pode ser influenciado pelo facto de o 
bem-estar dos empregados ser insatisfatório ou por práticas 
pouco éticas. O risco de governação na China é mais evidente 
do que nos mercados desenvolvidos devido a práticas 
de governação empresarial subótimas (independência e 
composição do conselho de administração) e a implicações 
da intervenção governamental que geram incerteza para os 
investidores.

Risco de obrigações garantidas As obrigações garantidas 
são um tipo de obrigações geralmente emitidas por 
instituições financeiras, garantidas por um conjunto de ativos 
(tipicamente, mas não exclusivamente, hipotecas e dívida do 
setor público) que garantem ou "cobrem" a obrigação caso o 
emitente se torne insolvente.

No caso das obrigações garantidas, os ativos a usar 
como garantia permanecem no balanço do emitente, 
proporcionando aos obrigacionistas recursos adicionais contra 
o emitente em caso de incumprimento.

Além de envolverem risco de crédito, de incumprimento e de 
taxa de juro, as obrigações garantidas correm o risco de a 
garantia prestada para assegurar o capital da obrigação poder 
desvalorizar.

Obrigações garantidas dinamarquesas A grande maioria 
destas obrigações é garantida por conjuntos de hipotecas. As 
obrigações garantidas dinamarquesas seguem um "princípio 
de equilíbrio" segundo o qual cada novo empréstimo é, em 
princípio, financiado pela emissão de novas obrigações 
de igual dimensão, com fluxos de caixa e características 
de vencimento idênticos, reduzindo ainda mais o risco de 
incumprimento.

De notar que a regulamentação e legislação dinamarquesas 
permitem, em períodos de subidas significativas das taxas 
de juro ou de conjunturas de mercado que dificultem a 
emissão de obrigações, que o prazo de algumas obrigações 
hipotecárias dinamarquesas possa alargar-se, aumentando, 
assim, o impacto do risco de taxa de juro.

No caso de um fundo investir em obrigações garantidas 
dinamarquesas resgatáveis (algo que muitas são), o mesmo 
assumirá o risco de pagamento antecipado.

Risco de crédito Uma obrigação ou título do mercado 
monetário, quer seja de um emitente público ou privado, pode 
perder valor se a solidez financeira do emitente se deteriorar. 
Este risco é maior quanto mais baixa for a qualidade de 
crédito da dívida e quanto maior for a exposição do fundo a 
obrigações de nível inferior ao grau de investimento. 

Certas obrigações de elevado rendimento (high yield 
bonds) com notação Ba1 ou BB+ e inferior segundo algumas 
Agências de Notação são muito especulativas, envolvem, 
comparativamente, maiores riscos do que os títulos de maior 
qualidade, incluindo volatilidade de preços, e podem não ser 
seguras quanto ao pagamento de capital e de juros. Quando 
comparadas com os títulos mais cotados, as obrigações 
de elevado rendimento menos cotadas são, em geral, mais 
afetadas pelas evoluções económica e legislativa, pela 
alteração das condições financeiras dos respetivos emitentes, 
registam uma taxa de incumprimento superior e são menos 
líquidas. Determinados fundos podem ainda investir em 
obrigações de elevado rendimento colocadas por emitentes 
de mercados emergentes, os quais poderão estar sujeitos a 
uma maior incerteza social, económica e política.

Em casos extremos, um título de dívida poderá entrar em 
incumprimento, o que significa que os emitentes ou garantes 
de certas obrigações poderão tornar-se incapazes de efetuar 
pagamentos relativos às suas obrigações.

Se a solidez financeira do emitente da obrigação ou do título 
do mercado monetário diminuir, ou se o mercado acreditar 
que poderá diminuir, o valor da obrigação ou do título do 
mercado monetário poderá desvalorizar ou tornar-se mais 
volátil e ilíquido. 
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As obrigações de nível inferior ao grau de investimento 
são consideradas especulativas. Comparativamente às 
obrigações com grau de investimento, os preços e as taxas 
de rendibilidade das obrigações de nível inferior ao grau de 
investimento são mais sensíveis a eventos económicos, mais 
voláteis e as obrigações são menos líquidas. 

A dívida emitida por governos e entidades detidas ou 
controladas pelo governo pode estar sujeita a muitos riscos, 
especialmente nos casos em que o governo depende de 
pagamentos ou concessões de crédito de fontes externas, 
é incapaz de introduzir as reformas sistémicas necessárias 
ou de controlar o sentimento nacional ou é excecionalmente 
vulnerável a mudanças no sentimento geopolítico ou 
económico. Mesmo que um emitente governamental seja 
financeiramente capaz de pagar a sua dívida, os investidores 
podem ter poucos recursos caso este emitente decida atrasar, 
descontar ou cancelar as suas obrigações. A dívida emitida 
por empresas é, geralmente, menos líquida do que a dívida 
emitida por entidades governamentais ou supranacionais.

As obrigações em incumprimento poderão tornar-se ilíquidas 
ou perder todo o seu valor. Poderá ser difícil tentar recuperar 
o capital ou os pagamentos de juros de um emitente em 
incumprimento, especialmente se as obrigações não tiverem 
garantias ou forem subordinadas a outras obrigações, e tal 
poderá envolver custos adicionais.

Risco cambial Na medida em que o fundo detém ativos 
denominados em moedas diferentes da moeda de base, 
qualquer alteração nas taxas de câmbio poderá reduzir 
os ganhos ou rendimentos do investimento ou aumentar 
as perdas do investimento, em alguns casos de forma 
significativa.

As taxas de câmbio podem alterar-se de uma forma rápida 
e imprevista e poderá ser difícil para o fundo reverter a sua 
exposição a uma determinada moeda a tempo de evitar 
perdas. As alterações das taxas de câmbio podem ser 
influenciadas por fatores tais como os saldos de exportação-
importação, as tendências económicas e políticas, as 
intervenções governamentais e as especulações dos 
investidores.

A intervenção de um banco central, tal como a compra 
ou venda agressiva de moedas, as alterações das taxas 
de juro, as restrições aos movimentos de capitais ou uma 
"desindexação" de uma moeda a outra, poderá resultar em 
alterações abruptas ou de longo prazo nos valores relativos 
das moedas.

Risco de custódia O depositário e qualquer entidade a quem 
seja delegada a custódia dos ativos do fundo são considerados 
contrapartes e estão sujeitos ao risco de contraparte. Além 
disso, uma vez que os depósitos em numerário não são 
separados a nível de depositário ou de subdepositários, estes 
ativos correriam um maior risco no caso de uma falência ou de 
outra falha de qualquer uma destas partes.

Risco de certificados de depósito Os certificados de 
depósito (certificados representativos de ações detidos em 
depósito por instituições financeiras) incluem títulos ilíquidos e 
riscos de contraparte.

Os certificados de depósito, tais como os Certificados de 
Depósito Americanos (ADR), Certificados de Depósito 
Europeus (EDR), Certificados de Depósito Global (GDR) e 
Títulos de Participação (P-Notes), podem negociar abaixo do 
valor dos seus títulos subjacentes. Os titulares de certificados 
de depósito poderão não dispor de alguns dos direitos 
(tais como direitos de voto) que teriam caso detivessem 
diretamente os títulos subjacentes.

Risco de derivados Pequenos movimentos no valor de 
um ativo subjacente podem gerar grandes alterações no 
valor de um derivado, tornando os derivados em geral 
altamente voláteis e expondo o fundo a potenciais perdas 
significativamente superiores ao custo do derivado.

Os derivados estão sujeitos aos riscos do(s) ativo(s) 
subjacente(s), acarretando também os seus próprios riscos. 
Alguns dos principais riscos dos derivados são:

• os preços e a volatilidade de alguns derivados, 
nomeadamente os credit default swaps, podem diferir do 
preço ou da volatilidade do(s) seu(s) ativo(s) de referência 
subjacente(s)

• em condições de mercado difíceis, poderá ser impossível ou 
impraticável colocar ordens que iriam limitar ou compensar a 
exposição ao mercado ou as perdas financeiras causadas por 
alguns derivados

• utilizar derivados envolve custos em que o fundo não 
incorreria de outra forma

• as alterações à legislação fiscal, contabilística ou relativa 
aos títulos poderão causar a desvalorização de um derivado 
ou forçar o fundo a fechar a posição de um derivado em 
circunstâncias pouco vantajosas

Derivados negociados em bolsa A transação destes 
derivados ou dos seus ativos subjacentes pode ser suspensa 
ou sujeita a limites. Existe também o risco de a liquidação 
destes derivados por meio de um sistema de transferência 
poder não ocorrer quando ou como esperado.

Derivados OTC — não compensados Uma vez que os 
derivados OTC são, essencialmente, acordos privados 
celebrados entre um fundo e uma ou mais contrapartes, 
estes derivados são menos regulamentados do que os títulos 
negociados no mercado. Também acarretam maiores riscos 
de contraparte e de liquidez. Se uma contraparte deixar 
de oferecer um derivado que um fundo pretendia utilizar, 
o fundo poderá não conseguir encontrar um derivado 
comparável no mercado e poderá perder uma oportunidade 
de ganho ou encontrar-se inesperadamente exposto a riscos 
ou perdas, incluindo perdas derivadas de uma posição num 
derivado para o qual foi incapaz de comprar um derivado de 
compensação.

Derivados OTC — compensados Uma vez que estes 
derivados são compensados numa plataforma de negociação, 
os seus riscos de liquidez são semelhantes aos dos derivados 
negociados em bolsa. No entanto, ainda acarretam um 
risco de contraparte semelhante ao dos derivados OTC não 
compensados.

Risco de fundos de investimento negociados em bolsa 
(ETF) Um ETF pode ser negociado abaixo do seu valor 
integral, especialmente durante transações intradiárias. Além 
disso, os ETF de replicação de um índice podem não refletir o 
índice subjacente (ou índice de referência).
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Para baixar os custos de transação, os ETF de indexação 
deterão, normalmente, um conjunto menor de títulos do que 
o índice subjacente ou o índice de referência. Isto resulta num 
tracking error, que é geralmente limitado, mas ao longo do 
tempo poderá levar a uma divergência crescente entre o ETF 
e o índice ou índice de referência.

Risco de mercados emergentes e pré-emergentes Os 
mercados emergentes e pré-emergentes são menos 
estruturados e mais voláteis do que os mercados 
desenvolvidos. Estes envolvem maiores riscos, especialmente 
os riscos de mercado, de crédito, legal e cambial e são mais 
propensos a registar riscos associados que, no caso dos 
mercados desenvolvidos, estão associados a condições 
de mercado anormais, tais como os riscos de liquidez e de 
contraparte.

Os motivos para este nível mais elevado de risco incluem:

• instabilidade política, económica ou social

• economias fortemente dependentes de atividades, produtos 
primários ou parceiros comerciais específicos

• tarifas altas ou instáveis ou outras formas de protecionismo 

• quotas, regulamentos, leis, restrições relativas à repatriação 
de dinheiro ou outras práticas que colocam os investidores 
externos (tais como o fundo) em desvantagem

• alterações legislativas ou falha na imposição da legislação ou 
regulamentação, na disponibilização de mecanismos justos 
ou funcionais para a resolução de litígios ou recurso à lei ou 
no reconhecimento dos direitos dos investidores conforme se 
entende em mercados desenvolvidos

• comissões, custos de transação ou tributação excessivos ou 
mesmo apreensão de bens

• reservas inadequadas para cobrir o incumprimento do 
emitente ou da contraparte

• informações incompletas, enganosas ou incorretas sobre 
títulos e os respetivos emitentes 

• práticas de contabilidade, auditoria e relato financeiro não 
normalizadas ou não conformes

• mercados pequenos e com baixos volumes de transação 
que podem, consequentemente, ser vulneráveis ao risco de 
liquidez e à manipulação dos preços de mercado

• atrasos e encerramentos arbitrários do mercado

• infraestrutura de mercados menos desenvolvida incapaz de 
lidar com picos de volumes de transação

• fraude, corrupção e erros

Em certos países, os mercados de valores mobiliários também 
poderão ser afetados por eficiência e liquidez debilitadas, o 
que poderá piorar a volatilidade dos preços e as perturbações 
do mercado.  Na medida em que os mercados emergentes 
estão em fusos horários diferentes dos do Luxemburgo e 
podem ter dias de negociação diferentes, estes riscos poderão 
ser agravados para o fundo se este não for capaz de reagir 
atempadamente a movimentos de preços que ocorram 
quando o fundo não estiver aberto e a funcionar. 

Para efeitos de risco, a categoria de mercados emergentes 
inclui mercados menos desenvolvidos, tais como a maioria 
dos países da Ásia, África, América Latina e Europa de Leste, 
bem como países tais como a China e Índia, que possuem 
economias bem-sucedidas, mas que podem não oferecer 
os mais elevados níveis de proteção dos investidores. Os 
mercados pré-emergentes são os menos desenvolvidos 

dos países de mercado emergente. A lista dos mercados 
emergentes e menos desenvolvidos está sujeita a alterações 
contínuas.

Um risco de sustentabilidade nos mercados emergentes e 
pré-emergentes pode ter um impacto mais negativo do que 
nos países desenvolvidos. Os aspetos ambientais, sociais e 
de governação podem não ser priorizados nos regulamentos 
dos governos locais devido a desafios relacionados com 
a estabilidade financeira desses países, falta de consenso 
político e pressão sobre a concorrência. Consequentemente, 
os investidores podem experimentar um impacto negativo nos 
valores dos seus investimentos em mercados emergentes e 
pré-emergentes.

Risco de ações As ações podem perder valor rapidamente 
e normalmente envolvem maiores riscos de mercado (muitas 
vezes significativamente maiores) do que as obrigações ou os 
instrumentos do mercado monetário.

Se uma empresa se encontrar em processo de falência ou de 
reestruturação financeira semelhante, as suas ações poderão 
perder a maioria ou a totalidade do seu valor.

As ofertas públicas iniciais (OPI) podem ser altamente 
voláteis e difíceis de avaliar devido à falta de um histórico de 
negociação e à falta relativa de informações públicas.

Risco de cobertura – carteira Qualquer tentativa de 
reduzir ou eliminar certos riscos poderá não funcionar como 
pretendido e, se o fizer, eliminará geralmente o potencial de 
ganho juntamente com os riscos de perda.

Qualquer medida que o fundo tome e que seja concebida 
para compensar riscos específicos poderá funcionar 
de forma imperfeita, podendo não ser sempre viável. A 
cobertura envolve custos que têm impacto nos resultados do 
investimento.

Risco de cobertura – contágio Poderá não ser possível 
isolar completamente todos os riscos (tais como o risco de 
contraparte) e todos os custos de classes de ações com 
cobertura do risco cambial de classes sem cobertura do 
risco cambial.  Uma lista atualizada das classes de ações que 
poderiam experimentar risco de contágio está disponível a 
pedido e gratuitamente na sede social da sociedade gestora.

Risco de cobertura – classes de ações com cobertura 
do risco cambial Qualquer tentativa de reduzir ou eliminar 
o efeito das flutuações da taxa de câmbio entre a moeda de 
base do fundo e a moeda da classe de ações poderá não ter 
sucesso, especialmente durante períodos de volatilidade do 
mercado. Principalmente devido aos diferenciais de taxas 
de juro e aos custos associados à execução da atividade de 
cobertura, o desempenho da classe de ações com cobertura 
do risco pode ser diferente do desempenho da classe de ações 
equivalente na moeda de base. A cobertura do risco cambial 
nas classes de ações cobertas não está correlacionada com 
a exposição cambial das participações da carteira do fundo, 
podendo incluir moedas diferentes da moeda de base do 
fundo ou da moeda da classe de ações.

Títulos de dívida indexados à inflação Estes títulos foram 
concebidos para oferecer proteção contra a inflação, mas 
tal não os protege do risco de taxa de juro. O pagamento de 
juros de títulos indexados à inflação é imprevisível e flutua 
à medida que o capital e os juros são ajustados à inflação. 
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Qualquer aumento do montante de capital de um título 
de dívida indexado à inflação pode ser considerado um 
rendimento ordinário tributável, mesmo que o fundo não 
receba o montante de capital até ao seu vencimento. No caso 
de obrigações indexadas à inflação, o seu valor do capital é 
periodicamente ajustado de acordo com a taxa de inflação. 
Qualquer descida do índice que mede a inflação resultará 
numa descida do valor das obrigações e, por sua vez, numa 
descida da taxa de juro.

Na medida em que o índice de inflação utilizado por um 
título indexado à inflação não mede com rigor a taxa real 
de inflação nos preços dos bens e serviços, o título não 
conseguirá proteger-se contra a erosão do poder de compra 
causada pela inflação.

Risco de taxa de juro Quando as taxas sobem, o valor das 
obrigações tende a descer. Este risco é geralmente maior 
quanto maior for o vencimento ou a duração do investimento 
em obrigações. 

Risco do fundo de investimento Tal como acontece com 
qualquer fundo de investimento, investir no fundo envolve 
certos riscos aos quais o investidor não estaria sujeito caso 
estivesse a investir diretamente em mercados:

• os atos de outros investidores, nomeadamente as grandes 
saídas repentinas de caixa ou os comportamentos que 
resultam numa multa fiscal para o fundo, podem causar 
perdas a outros investidores

• o investidor não pode orientar ou influenciar a forma como o 
dinheiro é investido enquanto está no fundo

• o fundo está sujeito a várias legislações e regulamentações 
em matéria de investimento que limitam a utilização de certos 
títulos ou técnicas de investimento que possam melhorar o 
desempenho; na medida em que o fundo decide registar-se 
em jurisdições que imponham limites mais restritos, esta 
decisão poderá limitar ainda mais as suas atividades de 
investimento

• uma vez que o fundo tem a sua sede no Luxemburgo, 
poderão não ser aplicadas quaisquer proteções que seriam 
proporcionadas por outras autoridades de regulamentação 
(incluindo, para investidores fora do Luxemburgo, as da 
entidade de regulamentação do seu país de origem)

• uma vez que as ações do fundo não são negociadas 
publicamente, a única opção de liquidação das ações é, 
geralmente, o resgate, podendo este estar sujeito a qualquer 
política de resgate definida pelo fundo

• o fundo poderia suspender o resgate das suas ações por 
qualquer um dos motivos descritos em "Direitos aos quais nos 
reservamos" em "Investir nos Fundos"

• a compra e venda de investimentos poderá não ser a ideal 
para a eficiência fiscal de qualquer investidor

• na medida em que o fundo investe noutros OICVM/OIC, 
terá menos conhecimento direto e nenhum controlo sobre 
as decisões dos gestores de investimentos do OICVM/OIC, 
podendo incorrer numa segunda camada de comissões 
de investimento (erodindo ainda mais qualquer ganho de 
investimento) e podendo estar sujeito ao risco de liquidez ao 
tentar reverter o seu investimento num OICVM/OIC

• na medida em que a SICAV tem negócios com filiais do Grupo 
Nordea e estas filiais (e as filiais de outros prestadores de 
serviços) realizam transações entre si em nome da SICAV, 
podem ser gerados conflitos de interesse; para mitigar os 

mesmos, todas essas transações financeiras são realizadas 
numa base equitativa e todas as entidades e indivíduos 
associados às mesmas estão sujeitos a políticas rigorosas 
de "negociação justa" que proíbem beneficiar de informação 
privilegiada e demonstrar favoritismo)

Quando um fundo investe noutro OICVM/outro OIC, estes 
riscos aplicam-se ao fundo e, por sua vez, aplicam-se 
indiretamente aos acionistas.

Riscos jurídicos Existe o risco de os acordos jurídicos 
relativos a certos derivados, instrumentos e técnicas 
serem rescindidos devido, por exemplo, a falência, 
ilicitude superveniente ou alteração da legislação fiscal ou 
contabilística. Nessas circunstâncias, pode ser necessário um 
fundo para cobrir quaisquer perdas incorridas. Além disso, 
certas transações são efetuadas com base em documentos 
jurídicos complexos. Tais documentos podem ser difíceis de 
aplicar ou podem ser objeto de um litígio de interpretação em 
determinadas circunstâncias. Embora os direitos e obrigações 
das partes de um documento jurídico possam ser regidos 
por uma lei específica, em determinadas circunstâncias (por 
exemplo, processos de insolvência) poderão ter prioridade 
outros sistemas jurídicos, o que pode afetar a aplicabilidade 
das transações existentes. 

A SICAV pode estar sujeita a certas obrigações contratuais 
de indemnização. Nem a SICAV nem potencialmente nenhum 
dos prestadores de serviços terá qualquer seguro por perdas 
para as quais a SICAV possa estar eventualmente sujeita a 
uma obrigação de indemnização. Qualquer pagamento de 
indemnização relativamente a um fundo seria suportado por 
esse fundo e resultaria numa redução correspondente no 
preço das ações. 

Risco de alavancagem A elevada exposição líquida do 
fundo a certos investimentos pode tornar o preço das suas 
ações mais volátil.

Na medida em que o fundo utiliza alavancagem para 
aumentar a sua exposição líquida a qualquer mercado, taxa, 
cabaz de títulos ou outra fonte de referência financeira, as 
flutuações de preços da fonte de referência agravar-se-ão a 
nível do fundo.

Risco de liquidez Certos títulos poderão ser mais difíceis 
de avaliar ou de comprar ou vender no momento ou ao preço 
desejados, especialmente em quantidades mais elevadas. 
Além disso, condições de mercado temporárias podem 
resultar na dificuldade de avaliação ou de venda de qualquer 
título no momento ou ao preço desejados. 

A negociação de títulos ou outros instrumentos específicos 
pode ser suspensa ou limitada pela bolsa relevante ou por 
uma autoridade governamental ou de supervisão e um 
fundo poderá consequentemente incorrer em perdas. A 
incapacidade de vender uma posição da carteira pode afetar 
negativamente o valor desses fundos ou impedir que esses 
fundos possam tirar partido de outras oportunidades de 
investimento.

O risco de liquidez pode afetar o valor do fundo e a sua 
capacidade de pagamento do produto do resgate ou de 
reembolso, por exemplo, do produto de acordos de compra 
com acordo de revenda no prazo acordado, devido a 
condições do mercado anormais, a um volume invulgarmente 
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elevado de pedidos de resgate ou devido a outros fatores 
incontroláveis. Para satisfazer os pedidos de resgate, esses 
fundos podem ser forçados a vender investimentos em 
períodos e/ou condições desfavoráveis.

Os títulos que são inerentemente menos líquidos do que, 
por exemplo, as grandes ações negociadas diariamente nas 
principais bolsas, podem incluir títulos abrangidos pela Regra 
144A, bem como um título de qualquer tipo que constitua uma 
pequena emissão, que seja negociado com pouca frequência 
ou que seja negociado em mercados comparativamente 
pequenos ou com prazos de liquidação longos. O investimento 
em títulos de dívida, ações de pequena e média capitalização 
e emitentes de mercados emergentes estará especialmente 
sujeito ao risco de, durante certos períodos, a liquidez de 
determinados emitentes ou setores, ou de todos os títulos 
de uma determinada categoria de investimento, diminuir ou 
desaparecer subitamente e sem aviso prévio em resultado 
de acontecimentos económicos, de mercado ou políticos 
adversos, ou perceções adversas dos investidores, sejam ou 
não exatas.

Risco de mercado Os preços e as taxas de rendibilidade de 
muitos títulos podem alterar-se frequentemente — por vezes 
com volatilidade significativa — e podem cair devido a uma 
grande variedade de fatores.

Exemplos destes fatores incluem:

• notícias políticas e económicas

• política do governo

• alterações em práticas tecnológicas e empresariais

• alterações na demografia, culturas e populações

• desastres naturais ou de origem humana (incluindo, entre 
outros, pandemias), independentemente de estes serem ou 
não considerados casos de força maior

• cibercriminalidade, fraude ou outras atividades criminosas

• padrões meteorológicos e climáticos

• descobertas científicas ou de investigação

• custos e disponibilidade de energia, mercadorias e recursos 
naturais

Os efeitos do risco de mercado podem ser imediatos ou 
graduais, a curto ou longo prazo, limitados ou amplos.

Risco operacional O fundo pode estar sujeito ao risco 
de perda devido a erros humanos ou atividade criminosa, 
tais como cibercriminalidade e fraude, processos ou gestão 
defeituosos ou falhas tecnológicas. 

Os riscos operacionais podem sujeitar o fundo a erros que 
afetem a avaliação, os preços, a contabilidade, a informação 
fiscal, o relato financeiro, a custódia e negociação, entre outros 
fatores. Os riscos operacionais poderão não ser detetados 
durante longos períodos de tempo e, mesmo que sejam 
detetados, poderá revelar-se impraticável recuperar uma 
compensação rápida ou adequada dos responsáveis.

Risco de pagamento antecipado e 
prolongamento Qualquer comportamento inesperado nas 
taxas de juro pode prejudicar o desempenho de títulos de 
dívida resgatáveis (títulos cujos emitentes têm o direito de 
reembolsar o capital do título antes da data de vencimento).

Quando as taxas de juro diminuem, os emitentes tendem a 
reembolsar estes títulos e a emitir outra vez novos títulos 
com taxas de juro mais baixas. Quando isto acontece, o fundo 
poderá não ter outra alternativa a não ser reinvestir o dinheiro 
destes títulos pagos antecipadamente a uma taxa de juro mais 
baixa ("risco de pagamento antecipado").

Simultaneamente, quando as taxas de juro sobem, 
os tomadores de empréstimos tendem a não pagar 
antecipadamente os seus empréstimos hipotecários com 
taxas de juro baixas. Isto pode impedir o fundo de receber 
rendimentos inferiores ao do mercado até as taxas de juro 
diminuírem ou até ao vencimento dos títulos ("risco de 
prolongamento"). Poderá também significar que o fundo terá 
de vender os títulos com perda ou abdicar da oportunidade 
de realizar outros investimentos que poderão vir a registar um 
desempenho melhor.

Os preços e as taxas de rendibilidade de títulos resgatáveis 
refletem, normalmente, o pressuposto de que serão pagos 
em determinado momento antes do vencimento. Se este 
pagamento antecipado ocorrer quando esperado, o fundo, 
geralmente, não sofrerá qualquer efeito adverso. No entanto, 
caso ocorra consideravelmente antes ou depois do esperado, 
poderá significar que o fundo efetivamente pagou um valor 
em excesso pelos títulos. 

Estes fatores também podem afetar a duração de um fundo, 
aumentando ou diminuindo a sensibilidade às taxas de juro 
de formas indesejáveis. Em determinadas circunstâncias, a 
não subida ou descida das taxas quando esperado também 
pode resultar em riscos de pagamento antecipado ou de 
prolongamento.

Risco de investimentos imobiliários Os investimentos 
imobiliários ou relacionados, incluindo fundos de investimento 
imobiliário cotados em bolsa (REIT), podem ser prejudicados 
por qualquer fator que reduza o valor de uma área ou 
propriedade individual.

Especificamente, os investimentos em participações 
imobiliárias ou negócios ou títulos relacionados (incluindo 
juros em hipotecas) podem ser prejudicados por desastres 
naturais, crises económicas, construção excessiva, alterações 
da definição de zonas, aumento dos impostos, tendências 
demográficas ou de estilo de vida, contaminação ambiental, 
incumprimentos em hipotecas, falhas de gestão e outros 
fatores que possam afetar o valor de mercado ou o fluxo de 
caixa do investimento.

Risco de gestão dos títulos Alguns países poderão 
restringir a titularidade de valores mobiliários por entidades 
externas ou poderão ter práticas de custódia menos 
regulamentadas.

Estas práticas poderão deixar o fundo mais vulnerável a 
fraude, erros, litígios sobre a titularidade e outras fontes 
de perda financeira não relacionadas com as quedas dos 
mercados.

Risco de ações de empresas de pequena e média 
capitalização As ações de empresas de pequena e média 
capitalização podem ser mais voláteis e menos líquidas do 
que as ações de empresas de maior dimensão.
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As empresas de pequena e média capitalização têm 
frequentemente menos recursos financeiros, históricos de 
operação mais curtos e segmentos de atividade menos 
diversos e podem estar sujeitas a um maior risco de 
retrocessos de negócios a longo prazo ou permanentes. As 
ofertas públicas iniciais (OPI) podem ser altamente voláteis e 
difíceis de avaliar devido à falta de um histórico de negociação 
e à falta relativa de informações públicas.

Risco de posições curtas A utilização de uma posição curta 
(cujo valor se move na direção oposta ao valor do próprio 
título) poderá aumentar o risco de perda e de volatilidade. 

Teoricamente, as potenciais perdas da utilização de posições 
curtas podem ser ilimitadas, pois os preços dos títulos 
poderiam, potencialmente, aumentar infinitamente, enquanto 
a perda do investimento numa posição longa não pode 
exceder o montante investido. 

A venda a descoberto de investimentos poderá estar sujeita 
a alterações da regulamentação, o que poderá causar perdas 
ou a incapacidade para continuar a usar posições curtas 
conforme pretendido ou em geral. 

Risco de práticas normalizadas As práticas de gestão 
de investimento que funcionaram bem no passado ou que 
constituem formas aceites de lidar com certas condições 
poderão revelar-se ineficazes.

Risco em matéria de sustentabilidade Um acontecimento 
ou condição de natureza ambiental, social ou de governação 
cuja ocorrência possa provocar um impacto negativo 
significativo no valor do investimento.

O risco de sustentabilidade pode resultar num aumento 
significativo da volatilidade do rendimento do investimento do 
fundo.

Exemplos de riscos de sustentabilidade e de como os riscos 
de sustentabilidade estão integrados no nosso processo 
de decisão podem ser consultados na declaração sobre a 
integração dos riscos de sustentabilidade no processo de 
decisão de investimento disponível em nordea. lu.

Risco de tributação Um país pode alterar as suas leis ou 
convenções fiscais de formas que podem afetar o fundo ou os 
acionistas. 

As alterações fiscais podem potencialmente ser retroativas 
e, em alguns casos, poderão afetar os investidores sem 
investimentos diretos no país.

Riscos de tributação

http://www.nordea.lu
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Competências e Restrições Gerais em matéria de 
Investimento
Cada fundo e a própria SICAV deverão cumprir todas as leis e 
regulamentos aplicáveis da União Europeia e do Luxemburgo, 
bem como certas circulares, normas técnicas e outros 
requisitos. Esta secção apresenta, em forma de quadro, os 
requisitos de gestão da carteira da Lei de 2010, assim como 
os requisitos definidos pela Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) para monitorização e 
gestão de riscos. Em caso de qualquer discrepância, a própria 
Lei de 2010, na versão francesa original, prevalecerá sobre 
os estatutos ou sobre o prospeto (sendo que os estatutos 
prevalecem sobre o prospeto).

Se for detetada qualquer violação da Lei de 2010 por parte 
de um fundo, o gestor de investimentos deverá tornar a 
conformidade com as políticas em causa uma prioridade nas 
suas negociações de títulos e decisões de gestão para o fundo, 
tendo em devida conta os interesses dos seus acionistas. 

Exceto onde indicado, todas as percentagens e as restrições 
são aplicadas a cada fundo individualmente e todas as 
percentagens de ativos são calculadas em percentagem do 
total dos ativos. 

Ativos, técnicas e transações permitidos

O quadro abaixo descreve o que é admissível em cada 
OICVM. Os fundos podem estabelecer limites que sejam mais 
restritivos de uma forma ou de outra, com base nos seus 
objetivos e políticas de investimento. A utilização de qualquer 
ativo, técnica ou transação deve ser consistente com as suas 
políticas e restrições de investimento.

Nenhum fundo poderá adquirir ativos associados a 
responsabilidade ilimitada, garantir títulos de outros emitentes 
ou emitir warrants ou outros direitos para subscrever as 
respetivas ações.

Título / Transação Requisitos

1. Valores mobiliários 
e instrumentos do 
mercado monetário

Deverão ser cotados ou negociados numa bolsa de valores 
oficial num estado elegível ou num mercado regulamentado 
num estado elegível (um mercado que funciona 
regularmente, é reconhecido e aberto ao público).

Os títulos recentemente emitidos deverão incluir nas suas 
condições de emissão o compromisso de candidatura à 
cotação oficial num mercado regulamentado e que essa 
admissão seja recebida no prazo de 12 meses após a 
emissão.

2. Instrumentos do 
mercado monetário 
que não cumprem os 
requisitos da linha 1

Deverão estar sujeitos (ao nível dos títulos ou do emitente) 
a regulamentação destinada a proteger os investidores e as 
poupanças e deverão respeitar uma das seguintes condições:

• serem emitidos ou garantidos por uma autoridade 
central, regional ou local, ou por um banco central de um 
Estado-Membro da União Europeia, pelo Banco Central 
Europeu, pelo Banco Europeu de Investimento, pela União 
Europeia, por um organismo público internacional de que 
façam parte, pelo menos, um Estado-Membro da União 
Europeia, por um Estado soberano ou por um Estado-
Membro de uma federação

• serem emitidos por um organismo de investimento cujos 
títulos que se qualifiquem ao abrigo da linha 1 (à exceção 
de títulos recentemente emitidos)

• serem emitidos ou garantidos por uma instituição que 
esteja sujeita e cumpra as regras de supervisão prudencial 
da União Europeia ou outras regras que a CSSF considere, 
pelo menos, tão rigorosas

Poderão igualmente qualificar-se se o emitente pertencer 
a uma categoria aprovada pela CSSF, se estiver sujeito 
a medidas de proteção dos investidores equivalentes às 
descritas diretamente à esquerda e se obedecerem a um dos 
seguintes critérios:

• serem emitidos por uma sociedade com um montante 
mínimo de capital e reservas de, pelo menos, 10 milhões 
de EUR e que publique as suas contas anuais de acordo 
com a Diretiva 78/660/CEE

• serem emitidos por uma entidade que se dedique ao 
financiamento de um grupo de empresas, sendo pelo 
menos uma delas cotada

• serem emitidos por uma entidade que se dedique ao 
financiamento de veículos de titularização que beneficiem 
de uma linha de liquidez bancária.

3. Valores mobiliários 
e instrumentos do 
mercado monetário 
que não cumprem os 
requisitos das linhas 
1 e 2

Limitados a 10% dos ativos do fundo.

4. Unidades de 
participação de OICVM 
e outros OIC não 
associados à SICAV* 

Nos termos dos documentos de constituição, não poderão 
investir mais de 10% dos ativos noutros OICVM ou OIC.

• Se o investimento-alvo for "outros OIC", deverão:
• realizar investimentos que são permitidos aos OICVM
• estar autorizados por um Estado-Membro da União 

Europeia ou por um estado que a CSSF considere ter uma 
legislação relativa à supervisão equivalente, com uma 
cooperação suficiente entre as autoridades 

• emitir relatórios anuais e semestrais para permitir uma 
avaliação dos ativos, passivos, rendimentos e operações 
efetuadas ao longo do período em análise

• oferecer mecanismos de proteção aos investidores 
equivalentes aos dos OICVM, especialmente no que 
diz respeito às regras sobre segregação patrimonial, 
contração e concessão de empréstimos e vendas a 
descoberto 

• o fundo-alvo poderá ter estratégias ou restrições de 
investimento diferentes das do fundo, na medida em 
que tais investimentos não resultem numa evasão às 
estratégias e restrições do fundo.

5. Unidades de 
participação de OICVM 
e outros OIC associados 
à SICAV*

Deverão cumprir todos os requisitos da linha 4.

A SICAV deverá indicar, no seu relatório anual, o montante 
total das comissões anuais de gestão e consultoria cobradas, 
quer ao fundo, quer aos OICVM/outros OIC em que esse 
fundo tenha investido durante o período em questão.

Os OICVM/outros OIC não podem cobrar ao fundo quaisquer 
comissões pela subscrição ou resgate de ações.

* Considera-se que um OICVM ou outro OIC está associado à SICAV se ambos forem geridos ou controlados pela mesma Sociedade Gestora ou outra entidade 
afiliada.
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Título / Transação Requisitos

6. Ações de outros 
Subfundos da SICAV

Deverão cumprir todos os requisitos das linhas 4 e 5.

O fundo-alvo, por sua vez, não pode investir no fundo 
adquirente (participação recíproca).

O fundo adquirente renuncia a todos os direitos relativos às 
ações que adquire.

Para efeitos de verificação do capital mínimo exigido 
imposto pela Lei de 2010, o valor das ações não é 
contabilizado no cálculo dos ativos da SICAV.

7. Imóveis e 
mercadorias, incluindo 
metais preciosos

É proibida a titularidade direta de metais preciosos ou 
de mercadorias, ou de certificados que os representem. 
A exposição a investimentos apenas é autorizada 
indiretamente, através de ativos, técnicas e transações 
permitidos pela Lei de 2010.

É proibida a titularidade direta de imóveis ou de outros bens 
corpóreos, à exceção do que é diretamente necessário para 
exercer a atividade económica da SICAV.

8. Depósitos em 
instituições de crédito 

Deverão ser passíveis de reembolso ou de levantamento a 
pedido com o vencimento máximo de 12 meses no futuro.

As instituições de crédito deverão ter a sua sede social num 
Estado-Membro da UE/EEE ou, caso contrário, estar sujeitas a 
regras de supervisão prudencial consideradas pela CSSF como 
sendo, pelo menos, tão rigorosas quanto as da União Europeia.

9. Caixa e equivalentes 
de caixa

A SICAV pode deter caixa para fins de tesouraria ou em caso 
de condições de mercado desfavoráveis. 

Sujeito a um limite de 20% dos ativos do fundo, exceto 
em caso de condições de mercado excecionalmente 
desfavoráveis ou para fundos que sigam uma política de 
investimento através da utilização extensa de derivados 
financeiros e para os quais sejam necessários níveis mais 
elevados de ativos líquidos.

10. Derivados 
e instrumentos 
equivalentes com 
liquidação financeira

Os ativos subjacentes deverão ser os descritos nas linhas 
1, 2, 4, 5, 6 e 8 ou deverão ser índices financeiros, taxas de 
juro, taxas de câmbio ou moedas em consonância com os 
objetivos e as políticas de investimento do fundo.

Toda a utilização deve ser adequadamente captada pelo 
processo de gestão de risco descrito em "Gestão e de 
monitorização do risco global" a seguir. 

Os derivados OTC deverão obedecer a todos os seguintes 
critérios:

• estarem sujeitos a avaliações diárias independentes 
credíveis e verificáveis

• poderem ser vendidos, liquidados ou encerrados mediante 
uma transação de compensação ao seu justo valor a 
qualquer momento, por iniciativa da SICAV

• ter contrapartes que sejam instituições sujeitas a 
supervisão prudencial e integradas nas categorias 
aprovadas pela CSSF

11. Acordos de revenda Deverão ser usados apenas como técnica de gestão eficiente 
da carteira. 

O volume de operações não deverá interferir com a 
prossecução da política de investimento de um fundo ou a 
sua capacidade para satisfazer os pedidos de resgate. 

Todas as contrapartes deverão estar sujeitas às regras 
de supervisão prudencial da UE ou às regras que a CSSF 
considere serem, pelo menos, tão rigorosas.

Para cada operação, o fundo deverá receber e deter 
garantias que sejam, pelo menos, equivalentes ao valor atual 
total dos títulos emprestados, sempre e durante o período de 
vida da operação.

Durante a vigência de um contrato de venda com acordo 
de recompra, o fundo não pode vender os títulos objeto do 
contrato, quer antes de ser exercido o direito de recompra 
desses títulos pela contraparte, quer depois de expirado o 
prazo de recompra, exceto se o fundo tiver outros meios de 
cobertura.

O fundo deverá ter o direito de rescindir a qualquer 
momento qualquer uma destas operações ou de resgatar o 
valor total dos fundos.

A SICAV não pode proporcionar ou garantir qualquer outro 
tipo de empréstimo a terceiros. 

Os valores mobiliários adquiridos através de um contrato de 
venda com acordo de recompra deverão ser conformes à 
política de investimento do fundo e deverão, juntamente com 
os outros valores mobiliários que o fundo detém na sua carteira, 
respeitar globalmente as restrições de investimento do fundo.

12. Operações de 
recompra

Deverão ser usados apenas como técnica de gestão eficiente 
da carteira.

Os fundos recebidos pela venda de títulos sujeitos aos acordos 
de recompra são investidos de acordo com a estratégia de 
investimento e as restrições de investimento do fundo.

No caso de operações de recompra, o fundo deverá 
assegurar que possui ativos suficientes para liquidar a 
operação acordada com a contraparte.

O volume de operações não deverá interferir com a 
prossecução da política de investimento de um fundo ou a 
sua capacidade para satisfazer os pedidos de resgate.

Todas as contrapartes deverão estar sujeitas às regras 
de supervisão prudencial da UE ou às regras que a CSSF 
considere serem, pelo menos, tão rigorosas.

O fundo deverá ter o direito de resgatar quaisquer títulos 
sujeitos aos acordos de recompra ou de rescindir os acordos 
de recompra em qualquer altura.

13. Contração de 
empréstimos 

A SICAV não está, em princípio, autorizada a contrair 
empréstimos, exceto se temporariamente e se estes não 
representarem mais de 10% dos ativos de um fundo. 

Todavia, a SICAV pode adquirir moedas estrangeiras por 
meio de empréstimos back-to-back e utilizar os acordos de 
recompra como uma técnica eficiente de gestão de carteiras.

14. Vendas a descoberto As vendas a descoberto diretas são proibidas. As posições curtas apenas podem ser adquiridas através de 
derivados.
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Requisitos de diversificação

De forma a assegurar a diversificação, um fundo não pode investir mais do que uma determinada quantidade dos seus ativos num 
único emitente, como definido abaixo. 

Para efeitos do presente quadro, as empresas que partilhem contas consolidadas (seja nos termos da Diretiva 2013/34/UE ou 
com regras internacionalmente reconhecidas) são consideradas como um único emitente. Os limites percentuais indicados pelos 
parêntesis retos no centro do quadro indicam o investimento agregado máximo num único emitente para todas as linhas agrupadas 
com parêntesis.

Investimento/exposição máxima em percentagem do património líquido total

Categoria de títulos

Em  
qualquer 
emitente

No seu 
conjunto Outras Exceções

A. Valores mobiliários e 
instrumentos do mercado 
monetário emitidos ou 
garantidos por um Estado 
soberano, por qualquer 
autoridade pública local 
da União Europeia ou por 
quaisquer organismos 
públicos internacionais de 
que façam parte um ou mais 
Estados-Membros da União 
Europeia.

35% 

35%

Um fundo pode investir em seis emissões, no 
mínimo, se estiver a investir em conformidade 
com o princípio da diversificação do risco e se 
obedecer a ambos os seguintes critérios:

• não investir mais de 30% numa única 
emissão

• os títulos são emitidos por um Estado-
Membro da União Europeia, pelas suas 
autoridades locais ou agências, por um 
Estado-Membro da OCDE ou do G20, 
Singapura, Hong Kong ou por organismos 
públicos internacionais de que faça parte 
um ou mais Estados-Membros da União 
Europeia

A exceção descrita na Linha C aplica-se 
igualmente à presente linha.

B. Obrigações emitidas por 
instituições de crédito com 
sede num Estado-Membro 
da União Europeia e sujeitas 
por lei a supervisão pública 
especial destinada a proteger 
os obrigacionistas*. 

25% 80% em qualquer emitente em 
cujas obrigações um fundo tenha 
investido mais de 5% dos seus 
ativos.

C. Quaisquer valores 
mobiliários e instrumentos 
do mercado monetário além 
dos descritos nas linhas A e 
B acima.

10% 

20%

20% em valores mobiliários 
e instrumentos do mercado 
monetário do mesmo grupo.

40% globalmente em todos os 
emitentes nos quais o fundo 
tenha investido mais de 5% dos 
seus ativos (não inclui depósitos, 
contratos de derivados OTC com 
instituições financeiras sujeitas 
a supervisão prudencial nem os 
títulos referidos nas linhas A e B).

Para fundos de replicação de um índice, os 
10% aumentam para 20% no caso de um índice 
publicado e suficientemente diversificado que 
seja adequado como índice de referência para 
o seu mercado e que seja reconhecido pela 
CSSF. Estes 20% aumentam para 35% (mas 
apenas para um emitente) em condições de 
mercado excecionais, tais como se o título for 
predominante no mercado regulamentado no 
qual é negociado.

D. Depósitos em instituições 
de crédito 

20%

E. Derivados OTC com 
uma contraparte que é 
uma instituição de crédito, 
conforme definição dada 
na linha 8 acima (primeiro 
quadro da secção).

Exposição 
máxima ao 
risco de 10% 
(Combinação 
de derivados 
OTC e 
técnicas de 
GEC)

F. Derivados OTC com 
qualquer contraparte.

Exposição 
máxima ao 
risco de 5%

G. Unidades de participação 
de OICVM ou OIC conforme 
definição dada nas linhas 4 e 
5 acima (primeiro quadro da 
secção).

20% num 
único 
OICVM ou 
OIC

 

Se a socie-
dade gestora 
não tiver deci-
dido limites 
inferiores:  
- 30% em 
todos os 
outros OIC, 
excluindo os 
OICVM 

- 100% em 
OICVM

Os fundos-alvo de um fundo de 
fundos cujos ativos e passivos 
estão separados são considerados 
como um OICVM separado ou 
outro OIC.

Os ativos detidos pelo OICVM 
ou outros OIC não contam para 
efeitos de cumprimento das linhas 
A - F deste quadro.

*Estas obrigações também devem investir todas as somas resultantes da sua emissão em ativos que, durante todo o período das obrigações, permitam cobrir 
a totalidade dos créditos associados a essas obrigações e, em caso de falência do emitente, sejam usados prioritariamente no reembolso do capital e dos juros 
acumulados.
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Requisitos adicionais definidos pela sociedade gestora

Exceto quando especificado em "Descrições dos Fundos", o investimento de um fundo nos seguintes títulos está limitado às 
seguintes percentagens do total dos ativos do fundo:

• 10% em títulos garantidos por hipotecas e por ativos (MBS e ABS)

• 10% em obrigações convertíveis contingentes

• 10% em ações China A

• 10% noutros OICVM/OIC

Limites de concentração da titularidade 

Os presentes limites têm por objetivo proteger a SICAV ou um fundo dos riscos que possam surgir (para si próprios ou para 
um emitente) caso detivessem uma percentagem significativa de um determinado título ou emitente. Um fundo não tem de 
respeitar os limites de investimento descritos em "Requisitos de diversificação" (acima) e "Limites para prevenir a concentração da 
titularidade" (abaixo) aquando do exercício de direitos de subscrição associados a valores mobiliários ou instrumentos do mercado 
monetário que fazem parte de seus ativos, desde que quaisquer violações às restrições de investimento resultantes do exercício 
dos direitos de subscrição sejam corrigidas conforme descrito na introdução a "Competências e Restrições Gerais em matéria de 
Investimento".

Categoria de títulos Titularidade máxima em percentagem do valor total dos títulos emitidos

Títulos que conferem direitos de 
voto

Menos do que permitiria à 
SICAV exercer uma influência 
significativa sobre a gestão 
de um emitente

Estas regras não se aplicam a:

• títulos descritos na linha A do quadro 
acima

• ações de uma empresa não pertencente 
à União Europeia que investe 
principalmente no seu país de origem e 
representa a única maneira de investir 
nesse país de acordo com a Lei de 2010

• compras e recompras de ações de 
subsidiárias que prestam serviços 
de gestão, consultadoria ou de 
comercialização no seu país, quando 
efetuadas como uma forma de realizar 
operações para acionistas da SICAV nos 
termos da Lei de 2010 

Títulos sem direito de voto de 
qualquer emitente

10%

Títulos de dívida de qualquer 
emitente

10% Estes limites podem 
não ser respeitados no 
momento da aquisição se, 
em tal data, não for possível 
calcular o montante bruto 
das obrigações ou dos 
instrumentos do mercado 
monetário ou o montante 
líquido dos instrumentos em 
emissão.

Títulos do mercado monetário de 
qualquer emitente 

10% 

Ações de qualquer fundo de um 
fundo de fundos OICVM ou OIC

25% 

Fundos principais e feeder

A SICAV pode criar um ou mais fundos classificados como fundo principal ou fundo feeder ou pode designar qualquer fundo 
existente como fundo principal ou como fundo feeder. As regras abaixo aplicam-se a qualquer fundo feeder.

Título Requisitos de Investimento Outros Termos e Requisitos

Unidades de 
participação do  
fundo principal

Pelo menos 85% dos ativos O fundo principal não pode cobrar quaisquer comissões pela subscrição ou resgate de  
ações/unidades de participação.

Derivados e caixa e 
equivalentes de caixa 
complementares*

Até 15% dos ativos Os derivados devem apenas ser usados para efeitos de cobertura. Ao avaliar a exposição 
dos derivados, o fundo feeder deverá combinar a sua própria exposição direta, 
proporcionalmente ao seu investimento, com a exposição efetiva gerada pelo fundo 
principal ou com a sua exposição máxima permitida.

Os prazos de cálculo e publicação do VPL do fundo principal e do fundo feeder deverão ser 
coordenados de forma a evitar market timing e arbitragem entre os dois fundos.

* Também inclui bens móveis e imóveis, algo unicamente permitido caso seja diretamente necessário para a atividade da SICAV.

Gestão e monitorização do risco global

A sociedade gestora utiliza um processo de gestão de risco, aprovado e supervisionado pelo seu conselho de administração, 
para monitorizar e avaliar, a qualquer momento, o perfil de risco global de cada fundo de investimentos diretos, derivados, 
técnicas, garantias e todas as outras fontes. As avaliações de risco globais são calculadas em todos os dias de negociação 
(independentemente de o fundo calcular um VPL para esse dia) e englobam diversos fatores, incluindo a cobertura de passivos 
contingentes gerados por posições em derivados.

Quaisquer derivados incorporados em valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário contam como derivados detidos 
pelo fundo e qualquer exposição a valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário obtida através de derivados (exceto 
determinados derivados baseados em índices) conta como um investimento nesses títulos ou instrumentos.
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Abordagens de monitorização de riscos Existem três abordagens principais relativas à avaliação do risco: a abordagem de 
compromisso e as duas formas de valor em risco (VaR), absoluto e relativo. Estas abordagens encontram-se descritas a seguir e 
a abordagem utilizada por cada fundo encontra-se descrita em "Descrições dos Fundos". As abordagens a utilizar por cada fundo 
são escolhidas pelo conselho de administração e pela sociedade gestora com base na política e na estratégia de investimento do 
fundo.

Abordagem Descrição

Valor em Risco 
Absoluto (VaR 
Absoluto)

O fundo procura estimar a perda máxima que poderia sofrer num mês (isto é, 20 dias de negociação) e exige que 99% 
das vezes o pior resultado não exceda uma redução de 20% do valor patrimonial líquido e 95% da vezes não exceda uma 
redução de 14,1%.

Valor em Risco Relativo 
(VaR Relativo) 

Utilizado para fundos que calculam e limitam a exposição global comparativamente a um índice de referência 
representativo do segmento em questão do mercado financeiro de referência. O fundo procura manter, com 99% de 
confiança, um VaR estimado do fundo que não exceda o dobro do VaR do índice de referência.

Compromisso O fundo calcula a sua exposição global tendo em conta o valor de mercado de uma posição equivalente no ativo subjacente 
ou o valor nocional do derivado, se necessário. Tal permite ao fundo reduzir a sua exposição global tendo em conta os 
efeitos de certas posições de cobertura ou de compensação, de acordo com as diretrizes da AEVMM 10/788. Um fundo que 
utilize esta abordagem deverá assegurar-se de que a sua exposição global ao mercado não exceda 200% do total dos ativos 
(100% de investimentos diretos e 100% de derivados).

Alavancagem bruta Qualquer fundo que utilize a abordagem do VaR Absoluto ou Relativo deverá também calcular o nível de 
alavancagem bruta previsto que é indicado em "Descrições dos Fundos". O nível de alavancagem previsto de um fundo é um 
nível indicativo, não um limite regulamentar, podendo o nível de alavancagem efetivo ocasionalmente exceder o nível previsto. 
Contudo, a utilização de derivados por parte de um fundo permanecerá consistente com o seu objetivo de investimento, políticas 
de investimento e perfil de risco e cumprirá o seu limite de VaR.

A alavancagem bruta é uma medida do total da utilização de derivados calculada como a "soma dos valores nocionais" (a 
exposição de todos os derivados, sem tratar as posições opostas como se se estivessem a neutralizar mutuamente). Uma vez que o 
cálculo da alavancagem não considera a sensibilidade aos movimentos do mercado nem se o risco global de um fundo aumenta ou 
diminui, poderá não ser representativo do nível de risco de investimento efetivo num fundo. 

Como os Fundos Utilizam Instrumentos e Técnicas

Enquadramento legal e regulamentar

Um fundo poderá utilizar os seguintes instrumentos e 
técnicas em consonância com a Lei de 2010, o regulamento 
de 8 de fevereiro de 2008 do Grão-Ducado, as Circulares 
08/356 e 14/592 da CSSF, as diretrizes da AEVMM 14/937, 
o Regulamento 2015/2365 (UE) relativo às Operações de 
Financiamento através de Valores Mobiliários (OFVM) e 
quaisquer outras leis e regulamentos aplicáveis. A utilização 
de cada fundo deverá também ser consistente com os seus 
objetivos e políticas de investimento e não aumentará o seu 
perfil de risco além do nível que normalmente teria.

Para que fins os fundos podem utilizar derivados

Um fundo pode utilizar derivados para qualquer um dos 
seguintes fins, conforme indicado em "Descrições dos 
Fundos". Ao utilizar quaisquer derivados, o fundo cumprirá o 
EMIR, e dispomos de procedimentos e acordos de supervisão 
adequados para assegurar o cumprimento do EMIR.

Cobertura A cobertura consiste em assumir uma posição 
de mercado na direção oposta à posição criada por outros 
investimentos da carteira para reduzir ou anular a exposição a 
flutuações de preços ou a certos fatores que contribuem para 
as mesmas.

• Cobertura de crédito Geralmente realizada com credit 
default swaps. O objetivo é efetuar a cobertura contra o risco 
de crédito. Tal inclui a compra e venda de proteção contra 
os riscos de ativos ou emitentes específicos, bem como a 
cobertura por proxy (assumir uma posição contrária num 
investimento diferente propenso a apresentar movimentos 
semelhantes aos da posição a cobrir).

• Cobertura do risco cambial Geralmente realizada com 
operações cambiais a prazo. O objetivo é obter uma cobertura 
contra o risco cambial. Um fundo pode recorrer a:

 – cobertura direta (mesma moeda, posição oposta)
 – cobertura cruzada (reduzir a exposição a uma moeda, 
aumentando simultaneamente a exposição a outra, 
permanecendo inalterada a exposição líquida à moeda de 
base), quando proporciona uma forma eficiente de ganhar 
as exposições pretendidas
 – cobertura por procuração (assumir uma posição contrária 
numa moeda diferente propensa a apresentar movimentos 
semelhantes aos da moeda de base)
 – cobertura de antecipação (assumir uma posição de 
cobertura por antecipação a uma exposição que se prevê 
que surja em consequência de um investimento previsto 
ou outro evento) 

• Cobertura do risco de duração Geralmente feita 
utilizando swaps de taxa de juro, swaptions e futuros. 
O objetivo consiste em procurar diminuir a exposição a 
alterações de taxas em obrigações com vencimento mais 
longo.

• Cobertura de preços Geralmente feita utilizando opções 
sobre índices (especificamente, ao vender opções de compra 
ou a comprar opções de venda). Geralmente, a utilização está 
limitada a situações nas quais existe correlação suficiente 
entre a composição ou desempenho do índice e do fundo. O 
objetivo consiste na cobertura contra flutuações do valor do 
mercado de uma posição.
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• Cobertura da taxa de juro Geralmente feita utilizando 
futuros sobre taxas de juro, swaps de taxas de juro, subscrição 
de opções de compra sobre taxas de juro ou compra de 
opções de venda sobre taxas de juro. O objetivo consiste na 
gestão do risco de taxa de juro.

Exposição ao investimento Um fundo pode utilizar 
qualquer derivado admissível e outras técnicas para ganhar 
exposição a ativos permitidos, especialmente quando 
o investimento direto é economicamente ineficiente ou 
impraticável. 

Alavancagem Um fundo pode utilizar qualquer derivado 
admissível e outras técnicas para aumentar a sua exposição 
global ao investimento além do que seria possível através do 
investimento direto. A alavancagem aumenta, geralmente, a 
volatilidade da carteira. 

Gestão eficiente da carteira Redução dos riscos ou custos 
ou geração de capital ou rendimento adicional. 

Derivados que os fundos podem utilizar

Um derivado é um contrato financeiro cujo valor depende do 
desempenho de um ou mais ativos de referência (tais como 
um título ou cabaz de títulos, um índice ou uma taxa de juro). 

Os seguintes derivados são os mais comummente utilizados 
pelos fundos:

• futuros financeiros

• opções, tais como opções sobre ações, taxas de juro, índices, 
obrigações, moedas ou índices de mercadorias

• warrants

• contratos a prazo, tais como operações cambiais a prazo 
(contratos cambiais a prazo para entrega futura a um preço 
especificado)

• swaps (contratos através dos quais duas partes trocam os 
rendimentos de dois ativos de referência diferentes, tais como 
swaps cambiais ou de taxas de juro, mas NÃO incluindo 
total return swaps, credit default swaps, swaps de índices de 
mercadorias, de volatilidade ou de variância)

• derivados de crédito, tais como credit default swaps 
(contratos em que uma parte recebe uma comissão da 
contraparte em troca do acordo de que, no caso de uma 
falência, incumprimento ou outro "evento de crédito", efetuará 
pagamentos à contraparte concebidos para cobrir as perdas 
da última)

• derivados financeiros estruturados, tais como títulos 
indexados a crédito e títulos indexados a ações

• total return swaps (transação na qual uma contraparte, 
com base numa taxa fixa ou variável, efetua pagamentos à 
outra contraparte que transfere a totalidade do resultado 
económico, incluindo os rendimentos de juros e comissões, 
ganhos ou perdas dos movimentos dos preços e perdas de 
crédito de um ativo, índice ou cabaz de ativos de referência 
subjacente); esta categoria inclui swaps de ações, contratos 
por diferença (CFDs) e outros derivados com características 
semelhantes (conjuntamente referidos como TRS em todo o 
prospeto).

• swaptions (opções que concedem o direito, mas não a 
obrigação, de participar num swap)

Os futuros são geralmente negociados em bolsa. Todos os 
outros tipos de derivados são geralmente OTC (de balcão, o 
que significa que estão em vigor contratos privados entre um 
fundo e uma contraparte). 

No caso de derivados indexados a índices, o fornecedor do 
índice determina a frequência de reajustamento e não há 
custos para o fundo em questão quando o próprio índice se 
reajusta.

Um fundo poderá utilizar derivados mais exóticos (derivados 
cuja estrutura de reembolso ou ativo(s) subjacente(s) sejam 
mais complexos), na medida que forem consistentes com as 
suas restrições de investimento.

Instrumentos e técnicas que os fundos podem 
utilizar

Um fundo pode utilizar os seguintes instrumentos e técnicas 
relativamente a quaisquer títulos que detenha para fins 
de uma gestão eficiente da carteira (conforme descrito 
anteriormente).

Nenhum dos fundos está utilizado a usar operações de 
empréstimo de títulos.

Operações de recompra e de venda/recompra 

Ao utilizar operações de recompra e de venda/recompra 
(conjuntamente referidas como acordos de recompra 
em todo o prospeto), o fundo vende legalmente títulos a 
uma contraparte, contra pagamento, e tem a obrigação 
de recomprar os títulos numa data posterior a um preço 
específico. Os fundos recebidos pela venda de títulos através 
dos acordos de recompra são investidos de acordo com a 
estratégia de investimento e as restrições de investimento do 
fundo.

A principal diferença entre uma operação de recompra e uma 
operação de venda/recompra é o tratamento dos pagamentos 
de cupões ou de dividendos sobre títulos adquiridos como 
parte da operação. 

Se uma contraparte entrar em incumprimento ou falência, 
há um risco de perda ou de atraso na recuperação do 
investimento. Além disso, existe um risco de perda se, devido 
a movimentos de mercado, o valor dos títulos vendidos 
aumentar em relação ao montante recebido pelo fundo. 
Consequentemente, tal poderia restringir a capacidade do 
fundo para financiar os pedidos de compra ou de resgate de 
títulos. 

Operações de venda com acordo de recompra e de 
compra/revenda 

Ao utilizar operações de venda com acordo de recompra e de 
venda/recompra (conjuntamente referidas acordos de revenda 
em todo o prospeto), o fundo vende legalmente títulos a 
uma contraparte, contra pagamento, e tem a obrigação de 
revender os títulos numa data posterior a um preço específico. 

A principal diferença entre uma operação de compra com 
acordo de revenda e uma operação de compra/revenda é 
o tratamento dos pagamentos de cupões ou de dividendos 
sobre títulos adquiridos como parte da operação. 

Apenas podem ser utilizados para os acordos de revenda os 
seguintes ativos:
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• certificados bancários de curto prazo ou instrumentos do 
mercado monetário

• ações ou unidades de participação de OIC do mercado 
monetário com grau de investimento

• obrigações adequadamente líquidas de emitentes não 
governamentais

• obrigações emitidas ou garantidas por um país da OCDE 
(incluindo as respetivas entidades públicas locais desse país) 
ou por uma instituição ou organismo supranacional a nível 
regional (incluindo a União Europeia) ou mundial

• ações incluídas num índice principal e negociadas num 
mercado regulamentado da UE ou numa bolsa de valores de 
um país da OCDE

Se uma contraparte entrar em incumprimento ou falência, 
há um risco de perda ou de atraso na recuperação do 
investimento. Além disso, existe um risco de perda se, devido 
a movimentos de mercado, o valor dos títulos comprados 
diminuir em relação ao montante transferido pelo fundo. 
Consequentemente, tal poderia restringir a capacidade do 
fundo para financiar os pedidos de compra ou de resgate de 
títulos. 

Divulgação da utilização de OFVM

Acordos de recompra, acordos de revenda e TRS

Quando um fundo utiliza acordos de recompra, acordos de 
revenda e TRS, a lógica de tal utilização e a percentagem de 
utilização prevista e máxima dos ativos totais encontra-se 
divulgada para cada fundo nas “Descrições dos Fundos”. 
Isto é referido como "nenhum esperado" quando tais 
instrumentos e técnicas não são atualmente utilizados, não 
foram utilizados no passado recente e não se destinam a ser 
utilizados num futuro próximo. 

No caso de TRS, a utilização refere-se ao valor nocional 
apresentado em percentagem dos ativos totais do fundo.

O nível de utilização previsto de um fundo é um limite 
indicativo, não um limite regulamentar, podendo a utilização 
efetiva ocasionalmente exceder a utilização prevista. Estão 
disponíveis informações atualizadas sobre a utilização efetiva 
e mediante pedido. Os investimentos podem exceder o nível 
esperado até um nível máximo permitido em determinadas 
circunstâncias. 

Rendimentos 

100% dos rendimentos brutos dos acordos de recompra, 
dos acordos de revenda e dos TRS são devolvidos ao fundo 
aplicável. 

O fundo irá transacionar acordos de recompra, acordos de 
revenda e TRS e o resultado gerado a partir destas transações 
(positivo ou negativo) é exclusivamente imputável ao fundo. 
A sociedade gestora não recebe quaisquer comissões ou 
custos dessas receitas para além da comissão de gestão e 
dos encargos retirados do fundo durante um ano, conforme 
descrito em seguida na página 131. 

Não estão envolvidos ou são remunerados quaisquer terceiros 
ou prestadores de serviços adicionais em relação a operações 
de derivados e técnicas. 

Os rendimentos recebidos dos acordos de recompra, acordos 
de revenda e TRS e as comissões fixas ou variáveis e os 
custos operacionais associados são divulgados nos relatórios 
financeiros. 

Contrapartes de derivados e técnicas

Além dos requisitos indicados na Linha 11 do quadro “Ativos, 
técnicas e transações permitidos” na página 121, uma 
contraparte terá de satisfazer os seguintes critérios:

• ser sujeita a uma análise aplicável à atividade pretendida 
da contraparte, que pode incluir uma revisão de aspetos 
como gestão da empresa, liquidez, rentabilidade, estrutura 
empresarial, adequação de capital e qualidade dos ativos, 
bem como o quadro regulamentar; o estatuto jurídico e os 
critérios geográficos também são normalmente considerados

• ser considerada como tendo capacidade de endividamento 
pela sociedade gestora

• regra geral, ter uma notação de crédito pública de, pelo 
menos, grau de investimento 

Salvo indicação em contrário no presente prospeto, nenhuma 
contraparte de um derivado detido por qualquer fundo 
pode servir como gestor de investimentos desse fundo ou 
de qualquer outro fundo da SICAV ou, de outro modo, ter 
qualquer controlo ou aprovação sobre a composição ou 
gestão dos investimentos ou transações de tal fundo ou 
sobre os ativos subjacentes de um derivado. As contrapartes 
afiliadas são autorizadas desde que as operações sejam 
realizadas com base no princípio da independência das 
sociedades.

Políticas de garantias

Estas políticas aplicam-se a ativos recebidos de contrapartes 
para reduzir o risco de contraparte associado a acordos de 
recompra, acordos de revenda e derivados OTC. 

No caso dos acordos de recompra e acordos de revenda, 
qualquer alteração na exposição líquida à contraparte pode 
ser eliminada por margem de variação ou por reavaliação 
da transação, em conformidade com o Acordo de Recompra 
Principal Global. 

No caso de derivados OTC, as margens de variação, se 
aplicável, são recebidas em contas de depósito de garantia 
específicas e não estão disponíveis para reutilização.  

Garantias aceitáveis Os principais títulos que poderão ser 
aceites como garantias são:

• caixa e equivalentes de caixa, tais como uma carta de crédito 
ou uma livrança emitida por uma instituição de crédito de 
primeira linha não afiliada à contraparte

• obrigações com grau de investimento emitidas ou garantidas 
por um Estado-Membro da OCDE ou pelas suas autoridades 
locais ou por instituições e organismos supranacionais

• ações ou unidades de participação emitidas por OIC do 
mercado monetário que calculam um valor patrimonial 
líquido diário e têm notação AAA ou equivalente

• obrigações com grau de investimento emitidas ou garantidas 
por emitentes de primeira linha com uma liquidez adequada

• ações cotadas ou transacionadas num mercado 
regulamentado de um Estado-Membro da União Europeia ou 
numa bolsa de valores de um estado-membro da OCDE
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• ações ou unidades de participação emitidas por OICVM que 
invistam principalmente em obrigações ou ações elegíveis 
nos termos dos dois pontos anteriores

As garantias não monetárias deverão ser negociadas num 
mercado regulamentado ou num sistema de negociação 
multilateral com avaliação transparente e deverão poder ser 
vendidas rapidamente a um preço aproximado ao seu valor 
pré-venda. Para assegurar que a garantia é devidamente 
independente da contraparte, tanto no que respeita ao risco 
de crédito como ao risco de correlação com o investimento, 
não serão aceites garantias emitidas pela contraparte ou 
pelo seu grupo. Não se espera que a garantia apresente 
uma correlação forte com o desempenho da contraparte. 
A exposição ao crédito da contraparte é monitorizada 
relativamente aos limites de crédito e as garantias são 
avaliadas diariamente.

As garantias recebidas de uma contraparte em qualquer 
operação podem ser utilizadas para compensar a exposição 
global a essa contraparte. 

Diversificação Todas as garantias detidas pela SICAV 
devem estar diversificadas por país, mercado e emitente, com 
exposição a qualquer emitente não superior a 20% dos ativos 
de um fundo. Um fundo poderá ser totalmente garantido por 
diferentes valores mobiliários e instrumentos do mercado 
monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro, 
por uma ou mais das suas autoridades locais, por um país 
terceiro ou por organismos públicos internacionais de que 
façam parte um ou mais Estados-Membros. Neste caso, o 
fundo deverá receber garantias de, pelo menos, 6 emissões 
diferentes, não devendo qualquer uma delas exceder 30% do 
total dos ativos do fundo.

Reutilização e reinvestimento da garantia A garantia 
monetária recebida para reduzir o risco de contraparte será 
depositada em depósitos bancários ou investida em títulos de 
dívida pública de elevada qualidade, operações de recompra 

ou fundos do mercado monetário de curto prazo (conforme 
definido nas Orientações sobre uma Definição Comum de 
Fundos do Mercado Monetário Europeu) que calculam um 
valor patrimonial líquido diário e têm uma notação de AAA ou 
equivalente.

As garantias não monetárias não serão vendidas, reinvestidas 
ou penhoradas.

Custódia da garantia As garantias (bem como outros títulos 
que podem ser mantidos sob custódia) transferidas por título 
para um fundo serão detidas por um depositário ou por um 
subdepositário. Com outros tipos de acordos de garantias, tal 
como um acordo de penhora, as garantias podem ser detidas 
por um depositário de terceiros que esteja sujeito à supervisão 
prudencial e que não esteja relacionado com o prestador das 
garantias.

Valorização e descontos Todas as garantias são 
avaliadas ao preço de mercado (avaliadas diariamente 
utilizando os preços de mercado disponíveis), tomando em 
consideração qualquer desconto aplicável (um desconto ao 
valor de garantia pretendido para proteger contra qualquer 
desvalorização da garantia ou liquidez). 

A SICAV implementou uma política de descontos relativa às 
classes de ativos recebidos como garantia. A política toma em 
consideração diversos fatores, dependendo da natureza da 
garantia recebida, tal como a situação creditícia do emitente, 
o vencimento, a moeda, a volatilidade de preço dos ativos e, 
quando aplicável, o resultado dos testes de esforço de liquidez 
realizados pela SICAV em condições normais e excecionais de 
liquidez.

Riscos

Os riscos associados aos instrumentos e técnicas referidos 
anteriormente encontram-se descritos em “Descrições dos 
Riscos”.
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Investir nos Fundos

Classes de Ações
A SICAV pode, para cada um dos fundos, criar ou emitir 
classes de ações. Todas as classes de ações de um fundo 
investem, geralmente, na mesma carteira de títulos, 
mas podem ter diferentes características e requisitos de 
elegibilidade dos investidores. 

Cada classe de ações é, em primeiro lugar, identificada por 
uma designação de classe de ações principal (descrita no 
quadro abaixo), sendo depois identificada por quaisquer 
sufixos e abreviaturas de moedas aplicáveis. Em qualquer uma 
das classes de ações de qualquer fundo, todas as ações têm 
direitos de titularidade iguais. 

As informações abaixo descrevem todas as classes de ações 
principais e sufixos atualmente existentes. 

Classes disponíveis

Embora qualquer fundo possa emitir qualquer classe de 
ações principal e configurá-la com qualquer combinação das 
características referidas a seguir, na prática, apenas certas 
configurações estão disponíveis num dado fundo. Além 
disso, alguns fundos e classes de ações disponíveis em certas 
jurisdições poderão não se encontrar disponíveis noutras. 
Poderá consultar as informações mais recentes sobre as 
classes de ações disponíveis em nordea. lu.

Características das classes de ações principais 

Classe 
princi-
pal Disponível para

Comissão de 
Distribuidor ou 

Retrocessão 
Disponível

Requisitos 
da Sociedade 

Gestora

Montante mínimo 
de investimento 

inicial*

C

• Todos os investidores que investem através de um distribuidor aprovado 
que presta serviços de gestão de carteira ou consultoria de investimento 
de forma independente.

• Distribuidores aprovados em países que proíbem a receção ou retenção 
de comissões.

• Distribuidores aprovados que prestam consultoria de forma não 
independente (conforme definido pela DMIF I para distribuidores da 
União Europeia) e têm acordos com clientes que proíbem a receção e 
retenção de comissões.

Não N/A N/A

D

• Investidores institucionais ou acionista que preenchem todas as 
condições previstas no acordo escrito e acordam manter ações em 
custódia junto ao agente administrativo; de acordo com o critério da 
sociedade gestora.

Não
Acordo escrito 

antes do primeiro 
investimento

No momento da 
subscrição

E • Todos os investidores. Sim N/A N/A

F
• Todos os investidores que investem através de uma conta no Grupo 

Nordea, ou qualquer outro investidor, de acordo com o critério da 
sociedade gestora.

Não N/A N/A

I • Investidores institucionais. Sim N/A
75.000 EUR ou valor 
equivalente noutras 

moedas

N

• Todos os investidores que preenchem as condições previstas no acordo 
escrito e que são distribuidores aprovados que prestam consultoria 
de forma não independente (conforme definido pela DMIF II para 
distribuidores da União Europeia) e têm acordos com clientes que 
proíbem o recebimento e retenção de comissões; de acordo com o critério 
da sociedade gestora.

Não
Acordo escrito 

antes do primeiro 
investimento

25 milhões de EUR 
ou valor equivalente 

noutras moedas

P • Todos os investidores. Sim N/A N/A

Q
• Todos os investidores que investem através de uma conta no Grupo 

Nordea, ou qualquer outro investidor, de acordo com o critério da 
sociedade gestora. 

Sim N/A N/A

S

• Todos os investidores que preenchem as condições previstas no acordo 
escrito, os quais concordam em investir apenas os seus planos de 
poupança na classe de ações.

• As classes de ações S só estão disponíveis para alguns fundos centrados 
nos critérios de ESG ou numa temática específica.

Sim
Acordo escrito 

antes do primeiro 
investimento

N/A

V
• Investidores institucionais, OIC constituídos no Brasil, de acordo com 

o critério da sociedade gestora [classe de ações coberta face ao BRL 
(hedged to BRL)].

Não
Acordo escrito 

antes do primeiro 
investimento

5 milhões de EUR ou
valor equivalente 
noutras moedas

X

• Investidores institucionais que preenchem todas as condições previstas 
no acordo escrito, que acordam manter as ações em custódia junto do 
agente administrativo em seu próprio nome e têm um acordo segundo 
o qual uma parte ou a totalidade das comissões normalmente cobradas 
ao fundo/classe de ações são cobradas diretamente ao acionista pela 
sociedade gestora; de acordo com o critério da sociedade gestora.

Não
Acordo escrito 

antes do primeiro 
investimento

25 milhões de EUR 
ou valor equivalente 

noutras moedas

http://www.nordea.lu
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Classe 
princi-
pal Disponível para

Comissão de 
Distribuidor ou 

Retrocessão 
Disponível

Requisitos 
da Sociedade 

Gestora

Montante mínimo 
de investimento 

inicial*

Y

• Fundos de Investimento Especializados (regidos pela Lei de 
13 de fevereiro de 2007) e OIC que tenham nomeado a Nordea Investment 
Funds S.A. para exercer funções de sociedade gestora ou gestora 
de fundos de investimento alternativos; de acordo com o critério da 
sociedade gestora.

• OIC que nomearam a entidade Nordea para exercer funções de sociedade 
gestora; de acordo com o critério da sociedade gestora.

• Outras entidades integradas no Grupo Nordea para fins estratégicos; de 
acordo com o critério da sociedade gestora.

Não N/A N/A

Z

• Investidores institucionais que estão dispostos a apoiar fundos 
lançados recentemente, que preenchem todas as condições previstas 
no acordo escrito e acordam manter as ações em custódia junto ao 
agente administrativo em seu próprio nome; de acordo com o critério da 
sociedade gestora.

Não
Acordo escrito 

antes do primeiro 
investimento

No momento da 
subscrição

* Os montantes aplicam-se a cada classe de ações de cada fundo e incluem investimentos iniciais feitos por trocas, sujeitos a "Direitos aos quais nos reservamos". 

Designações adicionais das classes de ações

As classes de ações principais são emitidas como ações de 
distribuição ou ações de capitalização. Além disso, poderão 
ser adicionadas características de cobertura do risco. Os 
sufixos são adicionados às designações das classes de ações 
principais para indicar estas características. Os códigos das 
moedas são adicionados como sufixo às classes de ações para 
indicar a moeda da classe de ações.

Classes de ações de distribuição As classes de ações 
de distribuição têm direito ao pagamento de um dividendo, 
sujeito a aprovação por votação dos acionistas na assembleia 
geral ou pela SICAV, conforme pertinente. Poderão ser pagos 
dividendos do capital e/ou poderão reduzir o VPL da classe de 
ações em causa. Os dividendos pagos do capital podem ser 
tributados como rendimento em determinadas jurisdições. 

Os dividendos são, por predefinição, pagos em numerário 
através transferência bancária e na moeda da classe de ações. 
Os acionistas poderão solicitar o reinvestimento das suas 
distribuições em novas ações de distribuição do mesmo fundo 
e classe de ações, caso seja proporcionada a opção abaixo.

Os pagamentos de dividendos não reclamados não vencerão 
juros e, após 5 anos, serão devolvidos ao fundo. Não haverá 
lugar ao pagamento de dividendos em qualquer fundo se 
os ativos do fundo forem inferiores aos requisitos de capital 
mínimo ou se o pagamento dos dividendos resultar nessa 
situação.

A SICAV oferece atualmente as seguintes categorias de ações 
de distribuição:

Classes de ações com o sufixo "A"

• elegíveis para distribuições anuais

• os dividendos podem ser reinvestidos mediante pedido

Classes de ações com o sufixo "J"

• disponíveis de acordo com o critério da sociedade gestora 

• elegíveis para distribuições anuais

• geralmente disponíveis apenas para Investidores 
Institucionais na Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia

• os dividendos podem ser reinvestidos mediante pedido

Classes de ações com o sufixo "M"

• disponíveis de acordo com o critério da sociedade gestora 

• geralmente disponíveis apenas para residentes de Hong 
Kong e Singapura

• elegíveis para distribuições mensais

• poderemos optar pelo pagamento de dividendos do capital, 
sendo que neste caso o capital sofrerá erosão e o potencial de 
valorização futura do capital poderá ser afetado.

Classes de ações com o sufixo "V"

• Classe de ações coberta face ao BRL disponível de acordo 
com o critério da sociedade gestora para os investidores 
institucionais (incluindo OIC) estabelecidos no Brasil. A classe 
de ações coberta face ao BRL não pode estar denominada em 
BRL, que é uma moeda restrita, sendo por isso denominada 
na moeda base do fundo relevante. Esclarece-se que a 
classe "V" - coberta face ao real brasileiro - está disponível 
para investidores institucionais (incluindo organismos de 
investimento coletivo) estabelecidos no Brasil, e que os 
pedidos de negociação de classe V devem ser recebidos pelo 
agente de transferência antes das 10h30 CET num dia de 
avaliação, a fim de serem processados nesse dia. Qualquer 
pedido de negociação recebido às ou depois das 10h30 CET, 
será processado no dia de avaliação aplicável seguinte. O VPL 
da classe de ações é convertido em BRL através da utilização 
de derivados, incluindo contratos a prazo sem entrega. O VPL 
flutuará em consonância com a flutuação da taxa de câmbio 
entre o BRL e a moeda base do fundo devido à utilização de 
derivados sobre divisas. Os custos destas transações serão 
exclusivamente refletidos no VPL da classe de ações coberta 
face ao BRL. O desempenho da classe de ações coberta face 
ao BRL será consequentemente diferente do desempenho de 
outras classes de ações num fundo. 

Classes de ações de capitalização As ações de 
capitalização retêm todos os rendimentos líquidos do 
investimento no preço das ações e, geralmente, não 
distribuem qualquer dividendo. No que respeita às classes E, 
Z, X e Y, quaisquer ações SEM o sufixo "A", "J" ou "M" são ações 
de capitalização. No que respeita a todas as outras classes, as 
ações COM o sufixo "B" são ações de capitalização.

Classes de ações com cobertura do risco cambial 
(sufixo H).

As ações com cobertura do risco cambial procuram cobrir 
o VPL, expresso na moeda de base do fundo, face à moeda 
da classe de ações. A SICAV poderá utilizar derivados, tais 
como operações cambiais a prazo (com e sem entrega) para 
efeitos de cobertura cambial, a expensas dos acionistas, nas 
respetivas classes de ações. Os custos incluem encargos 
diretos ou indiretos das contrapartes, bem como o impacto 
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dos diferenciais das taxas de juro das moedas trocadas 
no contrato de câmbio a prazo. Na prática, é improvável a 
cobertura eliminar 100% das flutuações das taxas de câmbio. 
Para mais informações sobre a cobertura do risco cambial, 
consulte "Como os Fundos Utilizam Instrumentos e 
Técnicas".

Quando é aplicada cobertura de risco cambial às Ações P, a 
letra "P" é omitida. Ex:

 – as Ações BP com cobertura do risco cambial são 
denominadas "Ações HB",
 – as Ações AP com cobertura do risco cambial são 
denominadas "Ações HA",
 – as Ações MP com cobertura do risco cambial são 
denominadas "Ações HM".

Códigos das moedas Cada classe de ações apresenta 
o código padrão de três letras para a moeda na qual é 
denominada. Uma classe de ações pode ser emitida em 
qualquer moeda, conforme deliberado pela SICAV.

Comissões da Classe de Ações
Comissão de subscrição Esta comissão poderá ser cobrada 
quando investir. Calcula-se em percentagem do montante 
a investir. As comissões de subscrição aqui apresentadas 
representam o máximo que poderá pagar em qualquer um 
dos casos destes encargos únicos. A comissão de subscrição 
efetiva que paga varia por fundo e classe de ações, não 
excedendo, no entanto, o máximo aplicável apresentado. 

Comissões de subscrição máximas, por tipo de fundo e 
classe de ações

Tipo de Fundo* C, F, N, P, Q, S
D, E, F, I, V, 
X, Y, Z

Ações 5,00% N/A

Mistos

3,00% para o Multi-Asset Carbon 
Transition Fund, o Stable Return Fund 

e o GBP Diversified Return Fund,
1,00% para todos os outros

N/A

Obrigações

1,00% para o Conservative Fixed 
Income Fund, EUR Corporate Bond 

Fund 1-3 Years, Flexible Fixed 
Income Fund, Flexible Fixed Income 
Plus Fund, Low Duration European 

Covered Bond Fund, Norwegian 
Short-Term Bond Fund, Swedish 

Short-Term Bond Fund, 
3,00% para todos os outros

N/A

Retornos 
Absolutos 5,00% N/A

* Consultar “Índice” na página 2 para obter a lista de fundos por tipo de 
fundo.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

Estas comissões cobrem os custos operacionais do 
fundo, incluindo os custos de gestão, administração, taxe 
d’abonnement e distribuição. Estas comissões são acrescidas 
diariamente ao total dos ativos das classes de ações e 
fundos em questão e deduzidas dos ativos dos fundos 
trimestralmente, reduzindo assim o desempenho do seu 
investimento.

Estas comissões são iguais para todos os acionistas de um 
determinado fundo ou classe de ações. 

As comissões podem ser ocasionalmente reduzidas ou 
dispensadas pela sociedade gestora. 

Comissões de gestão Estas comissões, pagas dos ativos 
dos respetivos fundos, são devidas à sociedade gestora. 
As comissões de gestão das ações D e Z são definidas nas 
condições separadas aplicáveis aos investidores nestas ações. 
As comissões de gestão das ações X não são retiradas do 
fundo, mas são pagas pelos investidores neste tipo de ações. 
As comissões de gestão das ações Y são nulas. 

Despesas operacionais Estas despesas consistem numa 
taxa de administração (para administração central), comissões 
do depositário (encargos de guarda e outros serviços 
associados) e a taxe d’abonnement (consulte “Impostos 
pagos a partir dos ativos do fundo” na página 142). 
Os encargos de guarda e de administração relacionados 
baseiam-se no valor dos ativos mantidos sob custódia e 
variam de fundo para fundo, dependendo dos países nos 
quais os fundos se encontram investidos. 

As despesas operacionais incluem ainda:

• Todas as despesas do auditor e do consultor jurídico

• Todas as despesas com publicação e o envio de informações 
aos acionistas, em particular, os custos de impressão e 
distribuição dos relatórios financeiros, bem como dos 
prospetos

• Todas as despesas relacionadas com a manutenção, 
elaboração, impressão, tradução, distribuição, expedição, 
armazenamento e arquivo dos KIID

• Quaisquer custos e despesas com publicidade para além dos 
especificados anteriormente, tendo sido determinado pela 
sociedade gestora serem diretamente relacionados com a 
oferta ou distribuição de ações, e determinadas comissões e 
despesas relativas à plataforma, conforme aplicável.

• Todas as despesas com o registo e manutenção do registo da 
SICAV em autoridades de supervisão e bolsas de valores

Comissão de distribuição Esta comissão é paga à 
sociedade gestora e, em princípio, encaminhada para 
o distribuidor ou intermediário local. A comissão é 
exclusivamente cobrada em ações E e ascende a 0,75% por 
ano.

Comissão de desempenho A sociedade gestora poderá 
receber uma comissão de desempenho. A comissão de 
desempenho é deduzida do VPL e transmitida ao gestor de 
investimentos do respetivo fundo.

Relativamente às classes de ações institucionais (exceto ações 
da classe I), a sociedade gestora possui o poder discricionário 
para decidir, antes do primeiro investimento, se altera ou 
não a comissão de desempenho e para determinar a taxa da 
comissão de desempenho aplicada à classe de ações.

No caso das classes de ações X, a sociedade gestora pode 
cobrar uma comissão de desempenho diretamente aos 
investidores, nos termos da estrutura de encargos acordada 
entre cada investidor individual e a sociedade gestora.

O gestor de investimentos poderá abdicar do seu direito à 
comissão de desempenho. Nesse caso, a sociedade gestora 
não tem direito a receber uma comissão de desempenho do 
respetivo fundo.

Comissão de desempenho
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Quando aplicável, será devida uma comissão de desempenho 
se, no final do período de revisão do desempenho, o valor 
patrimonial líquido por ação da classe de ações exceder a 
sua respetiva high watermark e a sua hurdle rate acumulada 
desde o último pagamento da comissão de desempenho.

O desempenho de uma classe de ação é revisto no final de 
cada ano civil. Se uma classe de ações for criada durante um 
ano civil, o período de revisão de desempenho deverá ser de 
pelo menos 12 meses a partir da data de lançamento da classe 
de ações. 

A high watermark de uma ação consiste no maior valor entre 
(i) o valor patrimonial líquido por ação inicial ou (ii) o preço 
mais elevado do valor patrimonial líquido no final de cada ano 
civil. O período de referência do desempenho é igual a toda a 
vida do fundo e não pode ser restabelecido.

As hurdle rates aplicáveis são indicadas no quadro abaixo. É 
aplicado um mínimo de 0% à hurdle rate, ou seja, se a taxa 
de juro utilizada como hurdle rate para qualquer classe de 
ações for negativa, a hurdle rate será considerada igual a 0%. 
Significa isto que a comissão de desempenho não pode ser 
cobrada se o valor das ações descer ou permanecer inalterado 
durante um ano civil. 

Fundo Hurdle rate

Comissão máx. em 
percentagem 

Classes C, E, F, P, 
I e Q

Global Equity Market 
Neutral Fund EURIBOR a 1 Mês 15%

A comissão de desempenho é calculada e acumulada 
diariamente e paga no final de cada ano civil.

No final do ano civil para o qual deverá ser calculada a 
comissão de desempenho, a comissão de desempenho por 
cada ação é, no máximo, igual a 15% da valorização do valor 
patrimonial líquido por ação (depois de deduzida a comissão 
de desempenho) acima da high watermark do momento do 
último pagamento da comissão de desempenho, depois de 
deduzida a hurdle rate acumulada desde o último pagamento 
da comissão de desempenho. Geralmente, qualquer comissão 
de desempenho devida será paga no prazo de 30 dias úteis 
após o final de cada ano civil. 

Caso um fundo seja objeto de liquidação ou fusão ou em caso 
de resgates líquidos conforme verificados em qualquer dia de 
avaliação, a proporção do valor acumulado do desempenho, 
do início do ano até à data presente, relativa a estas ações é 
considerada como devendo ser paga, independentemente do 
desempenho do fundo após tal liquidação, fusão ou resgate 
líquido.

O desempenho passado face à hurdle rate é divulgado, uma 
vez disponível, no KIID aplicável. 

Exemplos da forma de cálculo da comissão de desempenho

Ano civil VPL no 
final do 
ano civil

Desempenho 
(líquido) no 
final do ano 

civil

Hurdle 
rate 

Hurdle rate acu-
mulada desde a 

última comissão de 
desempenho

High watermark desde 
a última comissão de 

desempenho

Taxa da 
comissão 

Comissão de desempenho 
devida

Ano 1 105  5,00% 1,50% 1,50% Excedida em 5,00%* 15,00% 5,00% - 1,50% x 15,00% = 0,53%

Ano 2 104  -0,95% 1,00% 1,00% Inalterada 15,00% N/A

Ano 3 103 -0,96% 0%** 1,00% Inalterada 15,00% N/A

Ano 4 106  2,91% 3,00% 4,03% Excedida em 0,95% 15,00% N/A

Ano 5 113  6,60% 1,00% 5,07% Excedida em 7,62% 15,00% 7,62% - 5,07% x 15,00% = 0,38%

*O preço de subscrição inicial representa a primeira high watermark. Neste caso, o preço de subscrição inicial é 100. 

**Se negativa, a hurdle rate é de 0%. 

Como são aplicadas e utilizadas as despesas do 
fundo 

Todas as despesas pagas do total dos ativos do fundo são 
incluídas nos cálculos de VPL, sendo os montantes efetivos 
pagos documentados nos relatórios anuais da SICAV. 
As despesas são calculadas e acumuladas em cada dia 
de avaliação para cada fundo e classe de ações e pagas 
trimestral e postecipadamente.

Todas as comissões pagas pela SICAV estão sujeitas a IVA, 
quando aplicável. Cada fundo e classe de ações paga todos 
os custos incorridos diretamente e também paga a sua parte 
(com base no seu valor patrimonial líquido total) dos custos 
não atribuíveis a uma classe de ações ou fundo específico.

Despesas não incluídas em nenhum dos pontos 
supramencionados
• todos os impostos a pagar sobre os ativos e/ou rendimentos, 

à exceção da taxe d’abonnement

• comissões de transação do depositário

• outras comissões relacionadas com transações, tais como 
taxas e comissões normais de corretagem, encargos 
bancários, impostos de selo e taxas semelhantes

• despesas de contencioso

• quaisquer despesas extraordinárias ou outras despesas 
imprevistas

• todas as outras despesas imputáveis à SICAV
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Comissões de gestão e despesas operacionais de classes de ações disponíveis a investidores institucionais:

Comissão de Gestão Despesas operacionais (Máx.)

D I V X Y Z D I V X Y Z

Alpha 7 MA Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,900% 0,900%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Alpha 10 MA Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,000% 1,000%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Alpha 15 MA Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,200% 1,200%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Asia ex Japan Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Asian Stars Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Balanced Income Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,650% 0,650%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Chinese Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300% 0,300% 0,250% 0,100% 0,250%

Chinese Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Conservative Fixed 
Income Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,100% 0,100%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,150% 0,150% 0,150% 0,100% 0,100% 0,100%

Danish Covered Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Emerging Market Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Emerging Market 
Corporate Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,800% 0,800%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Emerging Markets Debt 
Total Return Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,700% 0,700%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300% 0,300% 0,250% 0,150% 0,250%

Emerging Stars Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Emerging Stars 
Corporate Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Emerging Stars Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Emerging Stars ex 
China Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Emerging Stars Local 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300% 0,300% 0,250% 0,150% 0,250%
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Comissão de Gestão Despesas operacionais (Máx.)

D I V X Y Z D I V X Y Z

Emerging Wealth 
Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

EUR Corporate Bond 
Fund 1-3 Years

No 
momento 

da 
subscrição 

0,250% 0,250%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,150% 0,150% 0,150% 0,100% 0,100% 0,100%

European Corporate 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

European Corporate 
Stars Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

European Covered 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

European Covered Bond 
Opportunities Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,350% 0,350%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,150% 0,150% 0,150% 0,100% 0,100% 0,100%

European Cross Credit 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

European Financial 
Debt Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

European High Yield 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

European High Yield 
Credit Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

European High Yield 
Stars Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

European Inflation 
Linked Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

European Small and 
Mid Cap Stars Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

European Stars Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Flexible Credit Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,650% 0,650%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Flexible Fixed Income 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,400% 0,400%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Flexible Fixed Income 
Plus Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

GBP Diversified Return 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,700% 0,700%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,100% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%
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Global Climate and 
Environment Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Climate 
Engagement Fund A aplicar 0,750% 0,750%

Cobrado 
aos inves-

tidores
0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Climate and 
Social Impact Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Disruption Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,2015%

Global Equity Market 
Neutral Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,000% 1,000%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global ESG Taxonomy 
Opportunity Fund 

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Global Gender Diversity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Global Green Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Global High Yield Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global High Yield Stars 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Social 
Empowerment Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Global Social Solutions 
Fund 

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Global Listed Infra-
structure Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,800% 0,800%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300% 0,300% 0,250% 0,150% 0,250%

Global Opportunity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Portfolio Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,500% 0,500%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Real Estate Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300% 0,300% 0,250% 0,100% 0,250%

Global Small Cap Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Social Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Global Stable Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,300%
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Global Stable Equity 
Fund – Euro Hedged

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Global Stars Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Global Sustainable 
Listed Real Assets Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,800% 0,800%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300% 0,300% 0,250% 0,150% 0,250%

Global Value ESG Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Indian Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,000% 1,000%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,350% 0,350% 0,350% 0,300% 0,150% 0,300%

International High 
Yield Bond Fund – USD 
Hedged

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Latin American Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,000% 1,000%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300% 0,300% 0,250% 0,150% 0,250%

Long Duration US Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Low Duration 
Europe-an Covered 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,150% 0,150% 0,150% 0,100% 0,100% 0,100%

Low Duration US High 
Yield Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Multi-Asset Carbon 
Transition Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Nordic Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Nordic Equity Small Cap 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,000% 1,000%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Nordic Ideas Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,000% 1,000%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Nordic Stars Equity 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

North American High 
Yield Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

North American High 
Yield Stars Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

North American Small 
Cap Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

North American Stars 
Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%
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North American Value 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Norwegian Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Norwegian Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Norwegian Short-Term 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,125% 0,125%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,100% 0,100% 0,100%

Stable Emerging 
Markets Equity Fund

No 
momento 

da 
subscrição

1,000% 1,000%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Stable Return Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,850% 0,850%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

Sustainable 
Environment and 
Biodiversity Fund 

No 
momento 

da 
subscrição

0,750% 0,750%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,150% 0,200%

Swedish Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,300% 0,300%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,150% 0,100% 0,150%

Swedish Short-Term 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,125% 0,125%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,200% 0,200% 0,200% 0,100% 0,100% 0,100%

US Corporate Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,350% 0,350%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

US Corporate Stars 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,350% 0,350%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

US High Yield Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

US High Yield Stars 
Bond Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,600% 0,600%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,250% 0,250% 0,250% 0,200% 0,100% 0,200%

US Total Return Bond 
Fund

No 
momento 

da 
subscrição

0,550% 0,550%
cobrado 

aos inves-
tidores

0,000%

No 
momento 

da 
subscrição

0,350% 0,350% 0,350% 0,300% 0,100% 0,300%
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Comissão de Gestão

Despesas 
operacionais 

(Máx.)

P Q
(Máx.) E C S F

(Máx.) N

Alpha 7 MA Fund 1,600% 1,600% 1,600% 1,000% n/a 1,000% 0,900% 0,350%

Alpha 10 MA Fund 1,700% 1,700% 1,700% 1,100% n/a 1,100% 1,000% 0,350%

Alpha 15 MA Fund 2,000% 2,000% 2,000% 1,300% n/a 1,300% 1,200% 0,350%

Asia ex Japan Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Asian Stars Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Balanced Income Fund 1,200% 1,200% 1,200% 0,750% n/a 0,750% 0,650% 0,300%

Chinese Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,400%

Chinese Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Conservative Fixed Income Fund 0,175% 0,175% 0,175% 0,150% n/a 0,150% 0,100% 0,250%

Danish Covered Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

Emerging Market Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,400%

Emerging Market Corporate Bond Fund 1,200% 1,200% 1,200% 0,900% n/a 0,900% 0,800% 0,400%

Emerging Markets Debt Total Return Fund 1,300% 1,300% 1,300% 0,800% n/a 0,800% 0,700% 0,400%

Emerging Stars Bond Fund 0,900% 0,900% 0,900% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,350%

Emerging Stars Corporate Bond Fund 1,200% 1,200% 1,200% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

Emerging Stars Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Emerging Stars ex China Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Emerging Stars Local Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

Emerging Wealth Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years 0,500% 0,500% 0,500% 0,350% n/a 0,350% 0,250% 0,300%

European Corporate Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

European Corporate Stars Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

European Covered Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

European Covered Bond Opportunities 
Fund 0,700% 0,700% 0,700% 0,450% n/a 0,450% 0,350% 0,250%

European Cross Credit Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,300%

European Financial Debt Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,300%

European High Yield Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,400%

European High Yield Credit Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,350%

European High Yield Stars Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,350%

European Inflation Linked Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

European Small and Mid Cap Stars Equity 
Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

European Stars Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% 1,250% 0,850% 0,750% 0,350%

Flexible Credit Fund 1,200% 1,200% 1,200% 0,750% n/a 0,750% 0,650% 0,400%

Flexible Fixed Income Fund 0,800% 0,800% 0,800% 0,500% n/a 0,500% 0,400% 0,300%

Flexible Fixed Income Plus Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,300%

GBP Diversified Return Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,700% n/a 0,700% 0,700% 0,350%

Global Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

Global Climate and Environment Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% 1,250% 0,850% 0,750% 0,350%

Global Climate Engagement Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Global Climate and Social Impact Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,850% 1,250% 0,850% 0,750% 0,350%

Global Disruption Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Global Equity Market Neutral Fund 1,750% 1,750% 1,750% 1,100% n/a 1,100% 1,000% 0,350%

Global ESG Taxonomy Opportunity Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Global Gender Diversity Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,850% 1,250% 0,850% 0,750% 0,350%

Global Green Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

Global High Yield Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

Global High Yield Stars Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

Global Social Empowerment Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Global Social Solutions Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Global Listed Infrastructure Fund 1,600% 1,600% 1,600% 0,900% n/a 0,900% 0,800% 0,400%

Global Opportunity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,400%

Global Portfolio Fund 0,750% 0,750% 0,750% 0,600% n/a 0,600% 0,500% 0,350%

Global Real Estate Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,400%
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Comissão de Gestão

Despesas 
operacionais 

(Máx.)

P Q
(Máx.) E C S F

(Máx.) N

Global Small Cap Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,400%

Global Social Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

Global Stable Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Global Stable Equity Fund – Euro Hedged 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Global Stars Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% 1,250% 0,850% 0,750% 0,350%

Global Sustainable Listed Real Assets Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,900% n/a 0,900% 0,800% 0,400%

Global Value ESG Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Indian Equity Fund 1,800% 1,800% 1,800% 1,100% n/a 1,100% 1,000% 0,500%

International High Yield Bond Fund – USD 
Hedged 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

Latin American Equity Fund 1,600% 1,600% 1,600% 1,100% n/a 1,100% 1,000% 0,400%

Long Duration US Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,350%

Low Duration European Covered Bond 
Fund 0,500% 0,500% 0,500% 0,350% n/a 0,350% 0,250% 0,250%

Low Duration US High Yield Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

Multi-Asset Carbon Transition Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Nordic Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Nordic Equity Small Cap Fund 1,500% 1,500% 1,500% 1,100% n/a 1,100% 1,000% 0,350%

Nordic Ideas Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 1,100% n/a 1,100% 1,000% 0,350%

Nordic Stars Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

North American High Yield Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

North American High Yield Stars Bond 
Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

North American Small Cap Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,400%

North American Stars Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

North American Value Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,400%

Norwegian Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

Norwegian Equity Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Norwegian Short-Term Bond Fund 0,125% 0,125% 0,125% 0,125% n/a 0,125% 0,125% 0,300%

Stable Emerging Markets Equity Fund 1,800% 1,800% 1,800% 1,100% n/a 1,100% 1,000% 0,350%

Stable Return Fund 1,500% 1,500% 1,500% 0,950% n/a 0,950% 0,850% 0,350%

Sustainable Environment and Biodiversity 
Fund 1,750% 1,750% 1,750% 0,850% n/a 0,850% 0,750% 0,350%

Swedish Bond Fund 0,600% 0,600% 0,600% 0,400% n/a 0,400% 0,300% 0,300%

Swedish Short-Term Bond Fund 0,125% 0,125% 0,125% 0,125% n/a 0,125% 0,125% 0,300%

US Corporate Bond Fund 0,700% 0,700% 0,700% 0,450% n/a 0,450% 0,350% 0,400%

US Corporate Stars Bond Fund 0,700% 0,700% 0,700% 0,450% n/a 0,450% 0,350% 0,400%

US High Yield Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

US High Yield Stars Bond Fund 1,000% 1,000% 1,000% 0,700% n/a 0,700% 0,600% 0,400%

US Total Return Bond Fund 1,100% 1,100% 1,100% 0,650% n/a 0,650% 0,550% 0,450%

Políticas da Classe de Ações
Apenas emitimos ações na forma nominativa. Nestas ações, 
o nome do benificiário é inscrito no registo de acionistas da 
SICAV e o beneficiário recebe uma confirmação da subscrição.

Outras políticas

As ações são emitidas na proporção de um milésimo de uma 
ação (três casas decimais). As ações fracionadas recebem a 
respetiva proporção de quaisquer dividendos, reinvestimentos 
e produtos de liquidação.

As ações não conferem quaisquer direitos preferenciais 
ou prioritários. Nenhum fundo é obrigado a conferir a 
acionistas atuais quaisquer direitos ou condições especiais 
para subscrever novas ações. Todas as ações deverão ser 
integralmente pagas.

Subscrição, Troca, Resgate e 
Transferência de Ações
Em geral, recomendamos que coloque todas as ordens de 
negociação através do seu intermediário ou de um distribuidor 
autorizado, a não ser que haja razão para não o fazer. Se 
for um investidor institucional, poderá colocar ordens de 
negociação através do seu intermediário, de um distribuidor 
autorizado ou do agente de transferência.

Informações que se aplicam a todas as operações 
exceto transferências

Pedidos de negociação Pode apresentar pedidos de 
subscrição, troca ou resgate de ações.
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Quando colocar um pedido, deverá incluir todas as 
informações de identificação necessárias, incluindo o 
número de conta e o nome e endereço do titular da conta 
exatamente como aparecem na conta. O seu pedido deverá 
indicar o fundo, a classe de ações, o número ISIN, a moeda de 
referência, a dimensão da operação (moeda; número de ações 
ou montante investido) e o tipo de operação (compra, troca 
ou resgate). Poderemos atrasar ou rejeitar qualquer pedido 
considerado incompleto ou pouco claro. Não poderemos ser 
responsabilizados por quaisquer perdas ou oportunidades 
desperdiçadas resultantes de pedidos pouco claros.

Depois de ter colocado um pedido, apenas poderá retirá-lo antes 
da hora limite no mesmo dia. Na hora limite, ou depois, qualquer 
pedido aceite será considerado definitivo e irrevogável.

Não será aceite ou processado de forma alguma qualquer 
pedido que seja incoerente com o presente prospeto.

Horas limite e horário de processamento Salvo 
especificação em contrário nas "Descrições dos Fundos", os 
pedidos de negociação recebidos pelo agente de transferência 
antes das 15h30 CET num dia de avaliação serão processados 
nesse dia. Qualquer pedido de negociação recebido na 
hora limite, ou depois, será processado no dia de avaliação 
aplicável seguinte. 

Tenha em atenção que no momento de colocação do pedido, 
não é possível saber o VPL em que um pedido de negociação 
será processado.

Avaliação As ações são avaliadas com base no VPL das 
respetivas classes de ações e são cotadas (e processadas) na 
moeda dessa classe de ações. À exceção dos períodos iniciais 
de oferta, durante os quais o preço é o preço inicial de oferta, 
o preço da ação para uma transação será o VPL calculado 
para o dia no qual o pedido de transação foi processado.

Moedas Aceitamos e efetuamos pagamentos exclusivamente 
na moeda da classe de ações, exceto no caso de classes de 
ações cuja moeda não é aceite na liquidação. Em tais casos, os 
pagamentos serão efetuados na moeda de base do fundo. 

Comissões cobradas pelos intermediários O seu 
intermediário local pode impor as suas próprias comissões 
como parte de qualquer acordo contratual que possa ter 
estabelecido com um investidor. Essas comissões não são da 
responsabilidade da SICAV, do depositário e da sociedade 
gestora, são deduzidas dos seus montantes de transação e, 
geralmente, são retidas pelo intermediário. Consulte o seu 
consultor financeiro ou intermediário local para saber a sua 
taxa de comissão efetiva para um determinado investimento.

Pagamentos em mora ou em falta aos acionistas O 
pagamento de dividendos ou do produto de resgate a 
qualquer acionista poderá ser atrasado, reduzido ou retido, 
sempre que exigido por regras cambiais, outras regras 
impostas pela jurisdição nacional do acionista ou por outros 
motivos. Em tais casos, não podemos assumir qualquer 
responsabilidade, nem pagamos juros sobre os montantes em 
mora.

Alterações nas informações sobre a conta Deverá 
informar-nos prontamente de qualquer alteração nas 
informações pessoais ou bancárias, especialmente 
qualquer informação que poderá afetar a sua elegibilidade 
para qualquer classe de ações. Necessitaremos de um 

comprovativo de autenticidade adequado para qualquer 
pedido de alteração da conta bancária associada ao seu 
investimento.

Liquidação Geralmente, a data de liquidação de transações 
de negociação (subscrições, resgates e trocas) será de 3 
dias úteis após o processamento das transações, mas não 
ultrapassará 8 dias úteis. No caso de resgates e trocas, o 
período de negociação pode também ser prorrogado caso 
a SICAV ou a sociedade gestora decidam fazê-lo devido 
a circunstâncias excecionais (por exemplo, se um fundo 
não tiver uma liquidez adequada para pagar o produto do 
resgate). A SICAV e a sociedade gestora são responsáveis por 
quaisquer atrasos ou encargos cobrados por qualquer banco 
destinatário do pagamento ou sistema de liquidação. 

Exceções e circunstâncias anormais A linguagem utilizada 
nesta secção "Investir nos Fundos" até "Direitos aos quais nos 
reservamos" descreve termos e procedimentos geralmente 
aplicáveis. Consulte “Direitos aos quais nos reservamos” 
na página 144 ou as descrições dos termos e procedimentos 
que poderão ser aplicáveis em determinadas circunstâncias 
anormais ou de acordo com o critério da SICAV.

Subscrição de ações Consulte também “Informações que 
se aplicam a todas as operações exceto transferências” 
acima

Para efetuar um investimento inicial, submeta um formulário 
de subscrição completo e toda a documentação relativa à 
abertura de conta (tal como todas as informações necessárias 
sobre impostos e no domínio do combate ao branqueamento 
de capitais). No entanto, os documentos originais também 
devem ser enviados por correio postal. Tenha em atenção que 
alguns distribuidores poderão ter os seus próprios requisitos 
de abertura de conta. Depois da abertura de uma conta, 
poderá apresentar as suas ordens iniciais e qualquer ordem 
adicional.

O pagamento deverá ser enviado por transferência bancária 
(líquido de quaisquer encargos bancários) na denominação 
da moeda da(s) classe(s) de ações que pretende subscrever 
ou, caso se trate de uma moeda não aceite na liquidação, na 
moeda de base do fundo. Não aceitamos pagamentos por 
cheque ou a terceiros.

As ações serão atribuídas à sua conta assim que a sua 
ordem tiver sido processada. No entanto, as mesmas não 
poderão ser vendidas, trocadas ou resgatadas até o seu 
pedido ter sido recebido. Se não recebermos o pagamentos 
atempado (consultar "Liquidação" acima) da totalidade da 
sua subscrição, poderemos cancelar a subscrição e procurar 
obter o pagamento integral dos nossos custos e quaisquer 
perdas de investimento. Poderemos fazê-lo intentando uma 
ação contra si e contra os seus intermediários ou deduzindo 
o montante devido a quaisquer ativos seus detidos por 
nós, incluindo ações do fundo, pagamentos a receber da 
nossa parte ou um pagamento de subscrição atrasado ou 
insuficiente. 

Troca de ações Consulte também “Informações que se 
aplicam a todas as operações exceto transferências” 
acima



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 141

Pode trocar ações de qualquer fundo por ações da mesma 
classe de ações de qualquer outro fundo da SICAV. À exceção 
das classes de ações S, também pode trocar ações por ações 
de uma classe de ações diferente do mesmo fundo ou como 
parte de uma troca para um fundo diferente; neste caso, 
deverá indicar no seu pedido a classe de ações desejada. 

Todas as trocas estão sujeitas às seguintes condições:

• deverá satisfazer todos os requisitos de elegibilidade e de 
investimento inicial mínimo da classe de ações para a qual 
está a solicitar a troca

• poderá ser-lhe cobrada a diferença em qualquer troca para 
ações com uma comissão de subscrição superior à que pagou

• as duas classes de ações envolvidas devem estar 
denominadas na mesma moeda

• a troca não deve violar qualquer restrição indicada no 
presente prospeto (incluindo em "Descrições dos Fundos")

• a troca poderá não ser aceite até que qualquer transação 
anterior que envolva as ações a trocar tenha sido totalmente 
liquidada

Será informado se alguma troca solicitada não for permitida 
pelo presente prospeto. 

Processamos todas as trocas numa base de valor por valor, 
utilizando os VPL dos dois investimentos existentes à data do 
processamento da troca. 

Uma vez que uma troca é considerada duas transações 
distintas (simultaneamente um resgate e uma subscrição), 
a mesma poderá ser sujeita a impostos ou ter outras 
implicações. As componentes de subscrição e resgate de 
uma troca estão sujeitas a todas as condições da respetiva 
transação.

Resgate de ações Consulte também “Informações que 
se aplicam a todas as operações exceto transferências” 
acima

Os pedidos de resgate de valores superiores ao valor da 
conta (no momento de processamento do resgate) serão 
considerados como "inválidos" e rejeitados. 

A SICAV não paga juros sobre o produto de resgates cujo 
recebimento se encontra em atraso por motivos fora do seu 
controlo.

Importa notar que qualquer produto de resgates apenas será 
pago quando toda a documentação do investidor tiver sido 
recebida, incluindo qualquer documento solicitado no passado 
que não tenha sido adequadamente fornecido.

Apenas pagamos o produto de resgates a investidores 
identificados no registo de acionistas da SICAV. O pagamento 
é efetuado por transferência bancária, utilizando os dados 
bancários da sua conta que constam nos nossos registos. A 
conta à qual será efetuado o pagamento deverá estar sempre 
no nome do(s) acionista(s) registado(s). Se alguma informação 
necessária estiver em falta, o pagamento será atrasado até tal 
informação ser fornecida. 

Todos os pagamentos são efetuados por conta e risco do 
acionista.

Transferência de ações 

A fim de transferir a propriedade das ações para outro 
investidor, deverá apresentar uma instrução de transferência 
devidamente executada. Queira contactar o seu intermediário 
ou um distribuidor autorizado, ou o agente de transferência se 
for um investidor institucional que tenha investido diretamente 
através do agente de transferência, para garantir que 
preenche a documentação certa. 

O investidor destinatário está sujeito a todas as restrições 
de participação, elegibilidade e requisitos de documentação 
aplicáveis. Consulte “Quem pode investir nestes fundos”, 
“Investir nos Fundos” e “Medidas de prevenção de 
branqueamento de capitais e de financiamento do 
terrorismo”.

Como calculamos o VPL

Momento e fórmula 

Salvo indicação em contrário em “Descrições dos Fundos”, 
calculamos o VPL de cada classe de ações de cada fundo em 
cada dia de avaliação. Cada VPL é calculado na moeda de 
base do fundo e, quando aplicável, trocado para a moeda na 
qual cada classe de ações é denominada. 

Todos os VPL cuja avaliação envolva uma conversão cambial 
de um VPL subjacente são calculados utilizando as taxas de 
câmbio do mercado em vigor no momento inicial do processo 
de cálculo do VPL. Os VPL são arredondados para cima ou 
para baixo para o montante mais baixo normalmente utilizado 
na moeda fracionada.

Para calcular o VPL de cada classe de ações de cada fundo, 
recorremos a esta fórmula geral:

(ativo − passivo)
= VPL

número de ações em circulação

Serão constituídas as provisões adequadas para ter em conta 
os custos, encargos e comissões atribuíveis a cada fundo e 
classe de ações, bem como os rendimentos de investimento 
acumulados. 

Swing pricing

O VPL de um fundo pode ser ajustado por um fator swing em 
dias úteis nos quais a negociação líquida de ações do fundo 
exceda um determinado limite. Este ajustamento reflete 
uma avaliação dos custos totais incorridos (encargos ficais e 
custos de negociação estimados que se prevê venham a ser 
suportados pelo fundo e a diferença entre a oferta e a procura 
dos ativos em que o fundo investe) na compra e venda de 
investimentos para satisfazer, respetivamente, subscrições 
líquidas ou resgates líquidos de ações (entendendo que um 
fundo mantém, geralmente, uma liquidez diária adequada 
para lidar com fluxos de caixa normais com pouco ou nenhum 
impacto nas operações de investimento normais). O preço do 
VPL estará sujeito a um ajustamento de aumento quando a 
negociação líquida de ações do fundo for positiva (subscrição 
líquida) e estará sujeito a um ajustamento de redução quando 
a negociação líquida de ações do fundo for negativa (resgate 
líquido).
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O mecanismo de swing pricing destina-se a reduzir o impacto 
destes custos nos acionistas que não estão a negociar as suas 
ações nesse momento, afetando os acionistas que estão a 
negociar as suas ações através do ajustamento o preço do seu 
VPL com o fator swing. Na medida em que os mercados têm 
estruturas de encargos diferentes para compras e vendas, o 
fator swing poderá não ser igual para subscrições líquidas ou 
resgates líquidos.

Embora todos os fundos possam estar sujeitos a swing 
pricing, os limites e os fatores swing (conforme fixados 
pelo conselho de administração ou pela sociedade gestora) 
podem diferir por fundo. Em condições de mercado normais, 
o ajustamento do fator swing não será superior a 2,00% do 
que o VPL seria para todas as classes de ações de um fundo. 
Em situações extraordinárias (tais como negociações líquidas 
elevadas, volatilidade significativa do mercado, disrupção do 
mercado ou contração económica significativa, um ataque 
terrorista ou guerra (ou outros conflitos), uma pandemia ou 
outra crise sanitária, ou uma catástrofe natural), este limite 
pode ser aumentado, numa base temporária, para proteger 
os interesses dos acionistas. Os acionistas serão notificados 
de uma decisão de aumentar o limite do fator swing de 
ajustamento através de um aviso. O fator swing de um fundo 
específico é disponibilizado gratuitamente e mediante pedido 
apresentado na sede social da sociedade gestora.

Erro de cálculo do VPL Qualquer VPL que sofra um 
erro de cálculo será resolvido de acordo com os princípios 
estabelecidos na Circular 02/77 da CSSF. No caso de um 
fundo investir noutros fundos, os limiares de relevância serão 
determinados separadamente pela sociedade gestora por 
referência à política de investimento estabelecida no prospeto, 
tendo em conta a liquidez, volatilidade e incerteza na 
avaliação dos ativos subjacentes. As informações atualizadas 
sobre tais limiares estão disponíveis gratuitamente e mediante 
pedido apresentado na sede social da sociedade gestora.

Avaliação de Ativos
A avaliação dos ativos é baseada no justo valor. 

Em geral, determinamos o valor dos ativos de cada fundo da 
seguinte forma:

• O valor de caixa ou depósitos, letras e livranças e 
contas a receber, despesas antecipadas, dividendos 
em dinheiro e juros declarados ou acumulados e ainda 
não recebidos Avaliados ao valor total, acrescido de juros 
acumulados.

• Instrumentos de rendimento fixo São geralmente 
avaliados com base nos preços mais recentes recebidos dos 
serviços de avaliação.

• Ações Geralmente, as ações cotadas são avaliadas com base 
nos preços de mercado observáveis mais recentes obtidos no 
momento da avaliação. Nos mercados nos quais coexistem 
ações estrangeiras e nacionais, ações suspensas e outras 
ações exóticas são utilizados modelos diferentes.

• Derivados cotados Os futuros e outros derivados líquidos 
são avaliados com base em cotações de mercado, enquanto 
os derivados cotados mais ilíquidos são avaliados com 
base em modelos de avaliação de fornecedores padrão 
que recorrem a dados de mercado objetivos relativos aos 
instrumentos subjacentes.

• Derivados OTC Avaliados com base nos preços de mercado 
gerados por modelos de avaliação de fornecedores padrão 
que recorrem a dados de mercado objetivos de fornecedores 
de dados aprovados.

• Ações ou unidades de participação de OICVM ou 
OIC Avaliadas com base no preço de negociação mais 
recente (ETF), no valor patrimonial líquido oficial mais recente 
ou num preço fornecido por uma fonte de avaliação aprovada 
disponível no momento da avaliação.

• Moedas Avaliadas à taxa de câmbio de mercado (aplica-se 
a moedas detidas como ativos, a posições de cobertura e à 
conversão de títulos denominados noutras moedas para a 
moeda de base do fundo).

• Todos os outros ativos Avaliados de boa fé com base 
numa estimativa prudente do seu preço de venda.

Todas as metodologias de avaliação são estabelecidas pelo 
conselho de administração. Em qualquer circunstância em 
que se revele impossível calcular com exatidão ou confiança 
utilizando o método habitual ou quando, devido a condições 
de mercado anormais, desfasamento temporal entre 
mercados ou outros motivos, acreditamos que os valores das 
fontes e métodos habituais não estão atualizados ou exatos, 
o conselho de administração ou a sociedade gestora poderão 
escolher um método de avaliação diferente, recorrendo a 
critérios de avaliação geralmente reconhecidos e auditáveis. 
Inclui explicitamente a aplicação de ajustamentos na avaliação 
do VPL em mercados com dificuldades para refletir a elevada 
volatilidade, a flutuação rápida dos preços dos títulos e os 
problemas de liquidez em mercados relevantes.

O VPL também pode ser ajustado para refletir determinados 
custos de negociação incorridos por um fundo se não for 
aplicado qualquer fator swing ao fundo.

Todos os ativos cotados numa moeda diferente da moeda de 
base do respetivo fundo serão avaliados na moeda de base do 
fundo utilizando as taxas de câmbio do mercado em vigor no 
momento inicial do processo de cálculo do VPL.

Impostos

Impostos pagos a partir dos ativos do fundo 

A SICAV está sujeita a uma taxe d’abonnement (taxa de 
subscrição) às seguintes taxas:

• Classes C, E, F, N, P, Q e S: 0,05%.

• Classes D, I, V, X, Y e Z: 0,01%.

Esta taxa é calculada e paga trimestralmente, sobre o valor 
patrimonial líquido global das ações em circulação da SICAV. 
A SICAV não está atualmente sujeita a qualquer imposto de 
selo, retenção na fonte, contribuição autárquica, imposto sobre 
o património líquido ou impostos sobre o rendimento, lucros 
ou mais-valias do Luxemburgo.

O pagamento da taxe d’abonnement é imputado às despesas 
operacionais.

Na medida em que qualquer país no qual o fundo investe 
imponha impostos sobre o rendimento ou ganhos gerados 
nesse país, a maioria desses impostos será deduzida antes de 
o fundo receber o seu rendimento ou receitas. Alguns destes 
impostos poderão ser recuperáveis. O fundo também poderá 
ter de pagar outros impostos sobre os seus investimentos. 
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Consulte também “Riscos de tributação” na secção 
“Descrições dos Riscos”.

Embora as informações fiscais supra sejam precisas, tanto 
quanto é do conhecimento do conselho de administração, 
é possível que uma autoridade fiscal possa alterar os 
impostos atuais ou impor novos impostos (incluindo impostos 
retroativos) ou que as autoridades fiscais luxemburguesas 
determinem, por exemplo, que qualquer classe atualmente 
identificada como sujeita a 0,01% da taxe d’abonnement 
deva ser reclassificada como sujeita a uma taxa de 0,05%. 
Este último caso poderia aplicar-se a uma classe de ações 
institucionais de qualquer fundo durante qualquer período no 
qual se descobriu que um investidor sem direito a deter ações 
institucionais deteve tais ações.

Impostos cujo pagamento é da sua responsabilidade 

As seguintes informações são sintéticas e disponibilizadas 
apenas para referência geral. Os investidores devem consultar 
os seus próprios consultores fiscais.

Impostos no seu país de residência fiscal As distribuições 
de dividendos, os juros e os ganhos realizados no resgate de 
ações do fundo são, geralmente, tributados ao beneficiário 
efetivo em qualquer jurisdição na qual seja um residente fiscal.

Convenções fiscais internacionais Várias convenções 
fiscais internacionais exigem que a SICAV transmita 
anualmente determinadas informações sobre os acionistas 
dos fundos às autoridades fiscais luxemburguesas e que essas 
autoridades fiscais encaminhem essas informações para 
outros países, da seguinte forma:

• Diretiva relativa à Cooperação Administrativa (DCA) 
e Norma Comum de Comunicação (NCC) Recolha 
de: informações financeiras sobre as contas, tais como 
pagamentos de juros e dividendos, ganhos de capital e saldos 
de conta. Encaminhamento para: os países de origem de 
qualquer acionista localizado na União Europeia (DAC) ou em 
países da OCDE que adotaram as normas CRS.

• Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras dos 
EUA (FATCA) Recolha de: informações sobre a titularidade 
direta e indireta de contas ou entidades que não sejam dos 
EUA por parte de Pessoas dos EUA. Encaminhamento para: 
Internal Revenue Service dos EUA (IRS).

Qualquer acionista que não cumpra os pedidos de 
informações ou documentação da SICAV poderão estar 
sujeitos a penalizações aplicadas pela sua jurisdição de 
residência e poderão ser responsabilizados por quaisquer 
penalizações impostas à SICAV atribuíveis à não apresentação 
da documentação. No entanto, os acionistas devem ter 
presente que tal violação por parte de outro acionista poderá 
reduzir o valor dos investimentos de todos os outros acionistas 
e que é improvável que a SICAV consiga recuperar o montante 
de tais perdas.

Embora a sociedade gestora envide, de boa fé, todos 
os esforços para garantir a conformidade com todas as 
obrigações fiscais aplicáveis, a SICAV não pode garantir a 
isenção de requisitos em termos de retenção na fonte ou o 
fornecimento de todas as informações necessárias para que 
os acionistas possam cumprir os seus requisitos em matéria de 
declarações fiscais.

Lei alemã relativa ao imposto sobre os Fundos de 
Investimento Se o prospeto ou os estatutos indicarem que 
um fundo investe continuamente um determinado nível dos 
seus ativos em ações (à data do presente prospeto, os níveis 
são superiores a 50% para serem classificados como "fundos 
de ações" e inferiores a 25% para serem classificados como 
"fundos mistos"), os investidores tributados na Alemanha 
poderão beneficiar de uma isenção fiscal total ou parcial 
aplicável aos investimentos nesse fundo. 

Medidas de Prevenção de 
Comportamento Inadequado ou Ilegal

Medidas de prevenção de branqueamento de capi-
tais e de financiamento do terrorismo

Cumpriremos (referindo-nos aqui à SICAV, a sociedade 
gestora e ao agente administrativo) a todo o momento 
quaisquer obrigações impostas por todas as leis, 
regulamentos e circulares aplicáveis relativos à prevenção de 
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo 
e, em particular, cumpriremos a lei luxemburguesa de 12 de 
novembro de 2004 (tal como alterada pela lei luxemburguesa 
de 25 de março de 2020).

Antes de abrir uma conta e numa base contínua, será exigido 
aos investidores que apresentem provas documentais da 
sua identidade (bem como das identidades de quaisquer 
beneficiários efetivos), do seu endereço e da origem dos 
fundos a investir. Poderá ser ocasionalmente exigida 
documentação adicional de acordo com requisitos legais e 
regulamentares, entre outros.

Quando o investidor comprar ações por conta de, ou enquanto 
intermediário para, um ou mais dos seus clientes, aplicaremos 
medidas reforçadas de diligência devida, o que inclui o 
requisito de obter uma declaração de que o intermediário 
recolheu e manteve registos de provas para os seus 
investidores finais. 

Poderemos atrasar ou negar a abertura da sua conta e 
qualquer pedido e pagamento de transação associado 
(incluindo trocas, resgates e transferências) até recebermos e 
julgarmos como satisfatórios todos os documentos solicitados. 
Não seremos responsabilizados por quaisquer custos, perdas 
ou juros ou oportunidades de investimento perdidas que 
ocorram. Além disso, reservamo-nos o direito de cessar a 
relação comercial com efeito imediato após terem sido feitas 
tentativas razoáveis para contactar o investidor a fim de obter 
a documentação em falta ou atualizada em conformidade 
com as leis e os regulamentos aplicáveis, o que nos impedirá 
de cumprir as nossas obrigações relativas ao combate ao 
branqueamento de capitais e ao combate ao financiamento do 
terrorismo.

Procedemos a um acompanhamento contínuo de transações 
com vista a assegurar que as transações são consentâneas 
com o nosso conhecimento da sua identidade e da nossa 
relação comercial.

Efetuamos diligências adequadas contínuas sobre os ativos 
da SICAV em conformidade com as leis, regulamentos e 
circulares aplicáveis.
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Para mais informações sobre a documentação necessária para 
abrir uma conta, contacte-nos (ver abaixo).

Market timing e negociação despropositada 

Geralmente, os fundos são concebidos para serem 
investimentos a longo prazo e não veículos para negociações 
frequentes ou market timing (definido como negociação a 
curto prazo com o objetivo de beneficiar de oportunidades de 
arbitragem resultantes de falhas nos cálculos do VPL ou de 
desfasamentos temporais entre a abertura dos mercados e os 
cálculos do VPL).

Estes tipos de negociação não são aceitáveis, pois poderão 
perturbar a gestão da carteira e aumentar as despesas do 
fundo, em prejuízo de outros acionistas. Poderemos, por 
conseguinte, tomar inúmeras medidas relacionadas com a 
proteção dos interesses dos acionistas, incluindo a rejeição, 
suspensão ou cancelamento de qualquer pedido que 
consideremos representativo de negociação despropositada 
ou de market timing. Poderemos também resgatar o seu 
investimento contra a sua vontade, por sua conta e risco, caso 
consideremos que tenha realizado negociação despropositada 
ou market timing.

Negociação tardia 

Tomamos medidas para assegurar que qualquer pedido 
de subscrição, troca ou resgate de ações que chegue na 
hora limite, ou depois, para um determinado VPL não será 
processado nesse VPL.

Privacidade dos Dados Pessoais
Necessitamos dos dados pessoais de potenciais investidores 
e acionistas para vários fins, tais como manter o registo de 
acionistas da SICAV, processar pedidos, prestar serviços aos 
acionistas, prevenir acesso não autorizado a contas, efetuar 
análises estatísticas, fornecer-lhe informações sobre outros 
produtos e serviços e cumprir várias leis e regulamentos.

Em conformidade com o RGPD, poderemos (referindo-
nos aqui à SICAV, a sociedade gestora ou qualquer outro 
prestador de serviços nomeado pela sociedade gestora) 
realizar qualquer uma das seguintes ações com os dados 
pessoais:

• recolher, armazenar, modificar, tratar e utilizar os dados sob a 
forma física ou eletrónica (incluindo gravações de chamadas 
telefónicas de/para potenciais investidores, acionistas ou os 
seus representantes)

• partilhá-los com centros de tratamento externos, agentes 
de transferência ou de pagamento ou terceiros, conforme 
necessário para os fins descritos; estes terceiros poderão 
ser, ou não, entidades do Grupo Nordea Bank e alguns 
deles poderão estar localizados em jurisdições com normas 
de proteção da informação diferentes ou inferiores às do 
Luxemburgo

• utilizá-los para fins de agregação de dados e estatísticos e 
relativamente ao envio de mensagens de marketing sobre 
outros produtos e serviços oferecidos por uma entidade da 
Nordea Asset Management, incluindo a Nordea Investment 
Funds S.A. e a Nordea Investment Management AB 
(conjuntamente, as entidades da Nordea Asset Management)

• partilhá-los conforme exigido pelas leis ou regulamentos 
aplicáveis

Tomamos medidas razoáveis para assegurar a exatidão e 
confidencialidade de todos os dados pessoais e que estes não 
são utilizados ou divulgados além do descrito nesta secção 
sem o consentimento do potencial investidor ou acionista, a 
não ser que nos seja exigido. Simultaneamente, nem a SICAV, 
nem qualquer entidade do Grupo Nordea aceita qualquer 
responsabilidade por dados pessoais obtidos por terceiros 
não autorizados, exceto em caso de negligência grosseira ou 
falta grave por parte da SICAV, de uma entidade do Grupo 
Nordea ou qualquer um dos seus colaboradores ou diretores. 
Os dados pessoais apenas são conservados durante o tempo 
necessário ou exigido por lei, consoante o que for mais longo.

Sujeito(a) à legislação aplicável, tem o direito de, em 
qualquer momento, rever, corrigir ou solicitar gratuitamente 
o apagamento dos dados pessoais que nós e qualquer 
fornecedor de serviços tenhamos nos nossos registos. Importa 
notar que o apagamento de determinados dados pode 
impedir-nos de lhe prestar serviços. Para mais informações 
sobre a nossa política de Privacidade de Dados, consulte 
nordea. lu.

Direitos aos quais nos reservamos
Dentro dos limites da lei e dos estatutos, reservamo-nos 
o direito de tomar qualquer uma das seguintes medidas a 
qualquer momento:

• Rejeitar ou cancelar qualquer pedido de abertura de 
uma conta ou qualquer pedido para subscrever ou 
trocar ações Podemos rejeitar o montante na sua totalidade 
ou parcialmente. Se um pedido de subscrição de ações for 
rejeitado, as quantias serão devolvidas no prazo de 7 dias 
úteis por risco do comprador, sem juros e deduzidas de 
quaisquer despesas acessórias.

• Declarar dividendos adicionais ou mudar (temporária 
ou permanentemente) o método utilizado no cálculo de 
dividendos, dentro dos limites da lei e dos estatutos.

• Exigir que os acionistas provem a propriedade efetiva 
de ações ou a elegibilidade para deter ações ou obrigar 
um acionista não elegível a ceder a propriedade 
Se os administradores da sociedade gestora acreditarem 
que são detidas ações, no seu todo ou em parte, por/em 
nome de um beneficiário não elegível, ou que possa vir a 
tornar-se não elegível para deter essas ações, poderemos 
solicitar determinadas informações ao beneficiário para 
estabelecer a elegibilidade ou confirmar a propriedade 
efetiva. Caso não sejam fornecidas quaisquer informações, 
ou caso consideremos as informações fornecidas como 
insatisfatórias, poderemos solicitar ao beneficiário o resgate 
das ações e fornecer provas de o ter feito, ou poderemos 
resgatar as ações sem o consentimento do beneficiário no 
dia de negociação seguinte ao aviso. Poderemos tomar 
estas medidas para assegurar o cumprimento das leis e 
regulamentos da SICAV, evitar consequências financeiras 
adversas para a SICAV (tais como encargos fiscais) ou por 
qualquer outro motivo. A SICAV não será responsabilizada 
por qualquer ganho ou perda associado a estes resgates.

http://www.nordea.lu
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• Troca obrigatória de ações detidas pelo acionista O 
conselho de administração poderá decidir proceder à 
troca obrigatória de ações de qualquer classe de ações por 
quaisquer ações de outra classe de ações do mesmo fundo. 
Tal decisão será tomada tendo em consideração o melhor 
interesse dos acionistas. Os acionistas envolvidos serão 
informados da troca obrigatória prevista, sendo indicados os 
motivos e o processo aplicável relativos à troca pretendida, 
através de um aviso prévio com um mês de antecedência, 
durante o qual poderão resgatar ou trocar as suas ações, com 
isenção dos encargos de resgate ou troca. No final do prazo 
do aviso prévio, os acionistas que ainda detenham ações que 
estão a ser trocadas e não tenham indicado expressamente 
a sua vontade de participar, ficarão vinculados pela decisão 
relativa à troca obrigatória.

• Suspender, temporariamente, o cálculo do VPL e as 
transações das ações de um fundo quando, a exclusivo 
critério do conselho de administração, uma suspensão esteja 
em consonância com os interesses dos acionistas e qualquer 
uma das seguintes situações for verdadeira:

 – uma determinada parte (conforme definido pelo conselho 
de administração) dos ativos do fundo não possa ser 
negociada devido ao encerramento total ou parcial ou a 
outras restrições ou suspensões no respetivo mercado
 – uma perturbação nos sistemas de comunicação ou outra 
emergência tenha tornado impraticável a avaliação fiável 
ou a negociação de ativos do fundo
 – exista uma emergência que torne a avaliação ou 
liquidação de ativos impraticável
 – o fundo for um fundo feeder e o seu fundo principal tiver 
suspendido o seu cálculo do VPL ou as transações de 
ações
 – por qualquer outro motivo, pelo qual qualquer 
investimento da carteira não possa ser avaliado de forma 
adequada ou exata 
 – o fundo for incapaz de repatriar os valores necessários 
para pagar o produto dos resgates ou for incapaz 
de converter os valores necessários para operações 
ou resgates à taxa de câmbio que o conselho de 
administração considere ser uma taxa de câmbio normal
 – o fundo ou a SICAV for objeto de liquidação ou fusão 
ou quando tiver sido convocada uma assembleia de 
acionistas na qual será decidido se ocorrerá, ou não, a 
liquidação ou fusão 
 – existirem quaisquer outras circunstâncias ao abrigo das 
quais a lei permita uma suspensão

Poderá ser aplicada uma suspensão a qualquer classe de 
ações e fundo e a qualquer tipo de pedido (subscrição, troca, 
resgate).

Se o processamento da sua ordem estiver atrasado devido a 
uma suspensão, será notificado por escrito com celeridade.

Todos os pedidos cujo processamento tenha sido atrasado 
devido à suspensão de transações serão executados ao 
próximo VPL a ser calculado.

• Implementar procedimentos especiais durante 
períodos de um elevado número líquido de pedidos 
de subscrição, troca ou resgate Se, em qualquer dia 
de avaliação, um fundo receber ou aceitar pedidos de 
negociação cujo valor exceda 10% do valor patrimonial líquido 
total do fundo, a SICAV ou a sociedade gestora poderão 

aumentar o processamento de alguns ou de todos os pedidos 
durante um período máximo de 8 dias de avaliação. 

• Realizar um encerramento suave ou duro de um 
fundo ou de uma classe de ações relativamente a 
novos investimentos — temporária ou indefinidamente, 
imediatamente ou numa data futura e, em todos os casos sem 
aviso, quando a sociedade gestora acreditar que esta medida 
é no melhor interesse dos acionistas (por exemplo, quando 
um fundo tiver atingido a dimensão a partir da qual qualquer 
novo crescimento seria, provavelmente, prejudicial para o 
desempenho). Um encerramento poderá aplicar-se apenas a 
novos investidores (encerramento suave) ou também a novos 
investimentos de atuais acionistas (encerramento duro).

• Aceitar títulos como pagamento de ações ou efetuar 
pagamentos de resgates com títulos (pagamentos 
em espécie) Se desejar solicitar uma subscrição ou um 
resgate em espécie, deverá obter a aprovação prévia da 
sociedade gestora. À exceção dos casos nos quais possa ser 
concedida uma isenção, o valor de uma subscrição ou resgate 
em espécie será certificado por um relatório de um auditor. 
Deverá pagar todos os custos associados à natureza em 
espécie da transação (por exemplo, um relatório de auditores 
exigido). 

Quaisquer títulos aceites como pagamento em espécie para 
uma subscrição de ações deverão ser consistentes com a 
política de investimento do fundo e a aceitação destes títulos 
não deverá afetar a conformidade do fundo com a Lei de 2010. 

Se receber a aprovação para um resgate em espécie, 
procuraremos fornecer-lhe uma seleção de títulos com uma 
grande correspondência ou uma correspondência total 
com a carteira do fundo no momento em que a transação é 
processada.

O conselho de administração poderá solicitar-lhe a aceitação 
de títulos em vez de numerário em cumprimento parcial ou 
total de um pedido de resgate. Se concordar, a SICAV poderá 
fornecer um relatório de avaliação independente do seu 
auditor e outra documentação.

• Reduzir ou dispensar qualquer encargo de venda 
indicado, ou montante mínimo de investimento inicial, 
para qualquer classe de ações, fundo, investidor ou 
pedido, desde que tal seja consistente com a igualdade de 
tratamento dos acionistas.
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Avisos e Publicações
O quadro seguinte apresenta o material (na sua 
versão mais recente) disponibilizado e os respetivos 
canais de comunicação.

Informações/documento Envio

Meios de 
comuni-

cação Online Sede

Prospeto e KIID • •
Formulário de 
subscrição • •
VPL (preço das ações) 
e o início e fim de 
qualquer suspensão 
do processamento de 
transações de ações

• • •
Ajustamentos do fator 
swing •
Anúncios de dividendos •
Relatórios financeiros • •
Avisos aos acionistas • • • •
Declarações/
confirmações •
Estatutos e principais 
acordos (sociedade 
gestora, gestão 
de investimentos, 
depositário, serviço 
dos fundos, outros 
prestadores de serviços 
principais)

•

Informações sobre 
as nossas principais 
políticas (conflitos de 
interesse, remuneração, 
empenho, tratamento de 
reclamações, etc.)

• •

INFORMAÇÕES-CHAVE

Enviado enviado a todos os acionistas para o endereço que 
consta no registo de acionistas, quer fisicamente, eletronicamente 
ou como uma hiperligação num e-mail, sujeito ao consentimento 
do investidor (quando necessário).

Meios de comunicação Publicado, conforme exigido por lei 
ou determinado pelo conselho de administração, em jornais ou 
outros meios de comunicação (tais como jornais do Luxemburgo 
e de outros países nos quais as ações estão disponíveis ou em 
plataformas eletrónicas, tais como a Bloomberg ou a Fundsquare, 
onde os VPL diários são publicados), bem como no Recueil 
Electronique des Sociétés et Associations. 

Online Publicado online em nordea. lu e, em algumas jurisdições, 
nos websites locais da Nordea.

Sede Disponibilizados gratuitamente mediante pedido junto 
das sedes sociais da SICAV e da sociedade gestora e disponíveis 
para consulta nas referidas sedes. Muitos itens são igualmente 
disponibilizados gratuitamente mediante pedido junto da 
administração central, do depositário e dos representantes locais.

Os avisos aos acionistas incluem a convocatória da assembleia 
de acionistas (a assembleia geral anual e qualquer assembleia 
extraordinária), bem como avisos de alterações ao prospeto, 
suspensão de negociação de ações (incluindo o levantamento de 
tais suspensões), o ajustamento do fator swing superior e todos os 
outros itens para os quais é necessário um aviso.

As declarações e as confirmações são enviadas quando existem 
transações na sua conta. Os outros itens são enviados quando 
emitidos. 

Os relatórios anuais auditados encontram-se disponíveis no 
prazo de quatro meses a contar do fim do exercício. Os relatórios 
semestrais não auditados encontram-se disponíveis no prazo de 
dois meses a contar do termo do período a que se referem.

As informações relativas aos resultados anteriores são apresentadas 
no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas 
aos Investidores (KIID) aplicável por fundo e classe de ações e em 
nordea. lu.

Os estatutos, a política de remuneração e determinados outros 
materiais serão enviados ou disponibilizados ao investidor 
gratuitamente mediante pedido.

http://www.nordea.lu
http://www.nordea.lu
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A SICAV

Estrutura das operações e da atividade

Nome e sede social
Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Estrutura jurídica sociedade de investimento aberta 
organizada como société anonyme, qualificando-se como 
uma société d’investissement à capital variable (SICAV).

Jurisdição legal Luxemburgo.

Constituída 31 de agosto de 1989 (como Frontrunner I, 
SICAV).

Duração Indeterminada.

Estatutos Publicados pela primeira vez no Mémorial C, 
Recueil des Sociétés et Associations, em 16 de outubro de 
1989; a alteração mais recente foi publicada no Recueil 
Electronique des Sociétés et Associations (RESA),  
em 16 de julho de 2021.

Autoridade reguladora
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, route d’Arlon 
L-1150 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo
cssf.lu

Número de registo (Registo Comercial e das 
Sociedades do Luxemburgo) B-31442.

Exercício 1 de janeiro a 31 de dezembro.

Capital Total dos ativos de todos os fundos, em qualquer 
momento.

Capital mínimo (ao abrigo da legislação do 
Luxemburgo) 
1.250.000 EUR ou equivalente em qualquer outra 
moeda.

Valor nominal das ações Zero.

Capital social e moeda de relato EUR.

Qualificação como um OICVM A SICAV qualifica-se 
como um Organismo de Investimento Coletivo em Valores 
Mobiliários (OICVM) nos termos da Parte 1 da Lei de 2010 
e da diretiva da UE 2009/65, encontrando-se registada na 
lista oficial de organismos de investimento coletivo da CSSF. 
A SICAV também é regida pela Lei de 10 de agosto de 1915 
relativa às sociedades comerciais.

Independência financeira dos fundos Os ativos e passivos 
de cada fundo encontram-se separados dos outros fundos; 
não existem responsabilidades cruzadas e um credor de um 
fundo não tem recurso aos outros fundos.

Para reduzir os custos e aumentar a diversificação, os fundos 
podem combinar alguns ativos e geri-los como um único 
conjunto. Nesse caso, no que diz respeito a contabilidade e 
titularidade, os ativos de cada fundo permanecerão separados 
e a alocação de desempenho e resultados é atribuída a cada 
fundo numa base proporcional. 

Conselho de Administração da SICAV
Claude Kremer (Presidente).
Sócio Fundador e Diretor de Práticas de Gestão de 
Investimentos, Arendt & Medernach
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Lars Eskesen
Reformado; exerceu anteriormente o cargo de Administrador 
Executivo (CEO) da Sparekassen SDS e de Administrador 
Executivo Delegado da Unibank A/S
Copenhaga, Dinamarca

Christophe Girondel 
Diretor da Distribuição Institucional e Grossista e membro do 
Grupo Executivo de Gestão Sénior
da Nordea Asset Management
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Brian Stougård Jensen
Diretor do Departamento de Produto e membro do Grupo 
Executivo de Gestão Sénior, 
da Nordea Asset Management
Copenhaga, Dinamarca

Sheenagh Gordon-Hart 
Sócia do The Directors’ Office S.A. (sociedade de 
administradores independentes)
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

O conselho de administração é responsável pela política de 
investimento global, objetivos e gestão da SICAV e dos fundos 
e, conforme descrito mais detalhadamente nos estatutos, tem 
amplos poderes para agir em nome da SICAV e dos fundos, 
incluindo:

• nomear e supervisionar a sociedade gestora

• definir a política de investimento e aprovar a nomeação de 
qualquer gestor de investimentos ou gestor de investimentos 
delegado

• tomar todas as decisões relativamente ao lançamento, 
modificação, fusão ou descontinuação de fundos e de 
classes de ações, incluindo assuntos tais como prazos, 
avaliação, comissões, moeda de base, política de dividendos 
e pagamento de dividendos, liquidação da SICAV e outras 
condições

• determinar os requisitos de elegibilidade e restrições de 
titularidade dos investidores em qualquer fundo ou classe de 
ações e quais os passos que podem ser tomados em caso de 
qualquer violação

• determinar a disponibilidade de qualquer classe de ações 
para qualquer investidor ou distribuidor ou em qualquer 
jurisdição

http://www.cssf.lu
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• determinar quando e como a SICAV exercerá os seus direitos 
e distribuirá ou publicará quaisquer comunicações aos 
acionistas 

• assegurar que as nomeações da sociedade gestora e do 
banco depositário estão em consonância com a Lei de 2010 e 
com quaisquer contratos aplicáveis da SICAV

• determinar se deverão ser cotadas quaisquer ações na bolsa 
de valores do Luxemburgo

O conselho de administração poderá delegar algumas destas 
responsabilidades à sociedade gestora.

O conselho de administração é responsável pelas informações 
contidas neste prospeto e tomou todas as precauções 
razoáveis para assegurar que estas informações são 
significativamente exatas e completas. O prospeto será 
atualizado, conforme necessário, quando forem adicionados 
ou descontinuados fundos ou quando forem feitas outras 
alterações significativas.

Os administradores exercem funções até que o seu mandato 
termine, renunciem ou o seu mandato seja revogado, nos 
termos dos estatutos. Quaisquer administradores adicionais 
serão nomeados em conformidade com os estatutos e a 
legislação luxemburguesa. Os administradores independentes 
(administradores não colaboradores do Grupo Nordea ou 
de qualquer filial) poderão receber uma remuneração pelo 
serviço prestado no conselho de administração.

Empresas Profissionais contratadas pela 
SICAV
A sociedade gestora e as várias empresas profissionais são 
contratadas pela SICAV através de contratos de prestação 
de serviços e têm de fornecer relatórios periódicos relativos 
aos seus serviços ao conselho de administração. Qualquer 
empresa profissional deverá cooperar plenamente na 
transição das suas obrigações, em conformidade com o 
seu contrato de prestação de serviços, as suas obrigações 
previstas na lei e as instruções do conselho de administração.

Sociedade gestora

Consulte “A Sociedade Gestora” na página 150.

Depositário

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo

O depositário fornece os seguintes serviços:

• fornecimento de guarda dos ativos da SICAV (custódia de 
ativos que podem mantidos sob custódia e a verificação da 
titularidade e a manutenção de registos de outros ativos)

• cumprimento das funções de supervisão para assegurar que 
as atividades definidas no acordo depositário são realizadas 
de acordo com as instruções do conselho de administração 
e, acima de tudo, nos termos da Lei de 2010 e dos estatutos. 
A supervisão das atividades do fundo inclui o cálculo do 
VPL, o processamento das ações do fundo e o recebimento e 
alocação de rendimentos e receitas a cada fundo e classe de 
ações, entre outros 

• monitorização do fluxo de caixa

O depositário deverá tomar as devidas precauções no 
exercício das suas funções e é responsável perante a 
SICAV e os acionistas por quaisquer perdas resultantes do 
desempenho inadequado das suas funções, conforme definido 
no acordo depositário. Poderá confiar ativos a bancos, 
instituições financeiras e câmaras de compensação terceiras, 
mas tal não afetará a sua responsabilidade. 

Quando a legislação de um país terceiro exigir que 
determinados investimentos sejam mantidos sob custódia 
por uma entidade local e nenhuma entidade local cumpra os 
requisitos de delegação, o depositário poderá ainda delegar 
numa entidade local, desde que a SICAV tenha informado os 
investidores e dado instruções adequadas e apenas se não 
existirem outras entidades locais que cumpram os requisitos 
de delegação.

As informações atualizadas sobre qualquer função de 
salvaguarda delegada pelo depositário e uma lista atualizada 
de delegados encontram-se disponíveis em nordea. lu.

O depositário não tem influência ou controlo sobre as 
decisões de investimento do fundo e não poderá realizar 
atividades relativas à SICAV que possam criar conflitos de 
interesses entre a SICAV, os acionistas e o próprio depositário 
(incluindo os seus delegados), exceto se tiver identificado 
adequadamente qualquer um desses potenciais conflitos 
de interesses, tenha funcional e hierarquicamente separado 
o desempenho das suas tarefas de depositário de outras 
tarefas potencialmente em conflito e os potenciais conflitos de 
interesses possam ser adequadamente identificados, geridos, 
monitorizados e divulgados à SICAV e aos seus acionistas. 

A comissão do depositário está incluída nas despesas 
operacionais.

Auditor 

PricewaterhouseCoopers, société coopérative
2, rue Gerhard Mercator 
L-2182 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

O auditor fornece uma revisão independente das 
demonstrações financeiras da SICAV e de todos os fundos, 
uma vez por ano. O auditor verifica igualmente todos os 
cálculos da comissão de desempenho.

Assembleias de Acionistas e Votação
A assembleia geral anual realiza-se no prazo de 6 meses a 
contar do fim de cada exercício, geralmente na sede social da 
SICAV, ou em qualquer outro local na cidade do Luxemburgo, 
mas potencialmente noutro local, caso o conselho de 
administração acredite que seja necessário por circunstâncias 
excecionais. Poderão realizar-se outras assembleias de 
acionistas noutros locais e datas, com a devida aprovação e 
aviso. 

Geralmente, na assembleia geral anual, os acionistas votam 
em questões como a eleição ou reeleição de membros do 
conselho de administração, a ratificação dos auditores e 
a aprovação dos montantes de distribuição e do relatório 
financeiro do último ano. O conselho de administração poderá 
declarar dividendos antecipados, sujeitos a aprovação final na 
assembleia geral anual.

http://www.nordea.lu
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Será fornecido um aviso por escrito de convocatória para 
assembleias gerais anuais aos acionistas, incluindo a ordem 
de trabalhos, a data, a hora e o local, conforme exigido 
pela legislação luxemburguesa. Na medida permitida pela 
legislação, a convocatória para uma assembleia geral de 
acionistas poderá prever que os requisitos em termos de 
quórum e de maioria serão avaliados com base no número 
de ações emitidas e em circulação à meia-noite (hora do 
Luxemburgo) do quinto dia anterior à assembleia em questão, 
o que significa que a participação na assembleia basear-se-á 
no número de ações detidas por cada acionista naquela data. 
Geralmente, as deliberações que envolvam todos os acionistas 
serão tomadas em assembleia geral. 

Cada ação tem direito a um voto em todas as questões 
submetidas a uma assembleia geral de acionistas. As ações 
fracionárias não têm direito de voto. 

Para obter informações sobre a admissão e votação em 
qualquer assembleia, consulte a convocatória aplicável.

Direitos do acionista ao investir através de um 
intermediário

Apenas os investidores inscritos no registo de acionistas 
podem exercer plenamente os seus direitos de acionista, 
tal como votar nas assembleias gerais da SICAV. Ao investir 
através de um intermediário, os investidores poderão não 
conseguir exercer alguns direitos de acionista. Para mais 
informações sobre os seus direitos de acionista, consulte o seu 
intermediário.

Fusão ou Liquidação

Fusões

Dentro dos limites da Lei de 2010, o conselho de 
administração poderá decidir proceder à fusão de um fundo 
com outro fundo da SICAV ou com um fundo noutro OICVM, 
independentemente do seu local de domicílio. 

Também é possível uma fusão entre a SICAV e outro 
OICVM, conforme permitido pela Lei de 2010. O conselho 
de administração tem autorização para aprovar fusões de 
outros OICVM na SICAV. No entanto, uma fusão da SICAV 
noutro OICVM deve ser aprovada por uma maioria dos votos 
expressos numa assembleia de acionistas (sem requisitos de 
quórum).

Os acionistas cujos investimentos estejam envolvidos em 
qualquer fusão receberão, pelo menos, um aviso prévio com 
um mês de antecedência relativamente à fusão, durante o 
qual poderão resgatar ou trocar as suas ações, com isenção 
dos encargos de resgate e troca. No final do prazo do aviso 
prévio, os acionistas que ainda detenham ações num fundo 
e classe, cuja existência cessará após a fusão, e não tenham 
indicado expressamente a sua vontade de participar na fusão, 
receberão ações do fundo incorporante da fusão.

Liquidação de um fundo ou de uma classe de ações

O conselho de administração poderá decidir liquidar um fundo 
ou classe de ações caso acredite aplicar-se qualquer um dos 
seguintes:

• o valor dos ativos do fundo ou da classe de ações é tão baixo 
que torna a operação continuada economicamente ineficiente 

• ocorreu uma alteração substancial nas condições políticas, 
económicas, monetárias ou regulamentares ou outras 
circunstâncias fora do controlo do conselho de administração 

• a liquidação é adequada como parte de uma racionalização 
económica (como um ajustamento global das ofertas do 
fundo)

• fazê-lo seria do interesse dos acionistas

• para fundos feeder, se o fundo se tornar num fundo non-
feeder ou se ocorrer a liquidação, fusão ou divisão do 
fundo principal e a CSSF não aprovar o fundo feeder que 
permanece com o fundo principal objeto de divisão ou fusão, 
nem aprovar a nomeação de um novo fundo principal

Se nenhuma das opções acima se aplicar, o conselho de 
administração deverá pedir aos acionistas para aprovarem 
a liquidação. Mesmo que uma das opções acima se aplique, 
o conselho de administração poderá optar por submeter a 
questão a uma assembleia de acionistas para votação. Em 
qualquer caso, a liquidação é aprovada se receber os votos da 
maioria simples das ações presentes ou representada numa 
assembleia considerada válida (não é necessário quórum). 

Depois da decisão de liquidação tomada pelo conselho de 
administração ou por votação, os acionistas deverão continuar 
a deter as suas ações, participar no processo de liquidação e 
receber quaisquer produtos devidos.

Liquidação da SICAV

A liquidação da SICAV necessita de uma votação pelos 
acionistas. Tal votação poderá ocorrer numa assembleia geral 
de acionistas. Se for determinado que o capital da SICAV 
atingiu um valor inferior a dois terços do capital mínimo 
legalmente exigido (ao abrigo da legislação do Luxemburgo) 
ou um valor inferior a um quarto do mínimo definido pelos 
estatutos, os acionistas deverão, então, ter a oportunidade de 
votar sobre a dissolução numa assembleia geral realizada no 
prazo de 40 dias a contar da determinação. 

As liquidações voluntárias (o que significa uma decisão de 
liquidar iniciada pelos acionistas) necessitam de um quórum 
de, pelo menos, metade do capital e aprovação por, pelo 
menos, 2/3 dos votos expressos. Caso contrário, a dissolução 
ocorrerá se for aprovada pela maioria das ações presentes 
e representadas na assembleia ou, se o capital for inferior 
a 1/4 do mínimo definido pelos estatutos, por 1/4 das ações 
presentes e representadas (não é necessário quórum).

Caso a votação decida que a SICAV será liquidada, um ou 
mais liquidatários nomeados pela assembleia de acionistas 
e devidamente aprovados pela CSSF liquidarão os ativos da 
SICAV no melhor interesse dos acionistas e distribuirão o 
produto líquido (após a dedução de quaisquer custos relativos 
à liquidação) aos acionistas de forma proporcional às suas 
participações.   

Os valores de quaisquer liquidações não reclamadas por 
acionistas no prazo de 6 meses serão depositados sob 
caução na Caisse de Consignation. Os valores não reclamados 
após 30 anos serão confiscados de acordo com a lei 
luxemburguesa.  
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A Sociedade Gestora

Estrutura das operações e da atividade

Nome e sede social
Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Forma jurídica Société anonyme

Constituída 12 de setembro de 1989 no Luxemburgo 
(como Frontrunner Management Company S.A.)

Autoridade reguladora
Commission de Surveillance du Secteur Financier
283, route d’Arlon
L-1150 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Número de registo (Registo Comercial e das 
Sociedades do Luxemburgo) B-31619

Outros fundos geridos Consultar relatórios aos 
acionistas

Administradores da Sociedade Gestora

Nils Bolmstrand (Presidente)
Diretor da Nordea Asset Management
Estocolmo, Suécia

Brian Stougård Jensen
Diretor do Departamento de Produto e membro do Grupo 
Executivo de Gestão Sénior,
da Nordea Asset Management
Copenhaga, Dinamarca

Graham Goodhew
Reformado; exerceu anteriormente o cargo de membro 
do conselho de administração e de Diretor-Coordenador 
da JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. e de 
administrador executivo da JPMorgan Chase
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Ana Maria Guzman Quintana
CIO e Head of Impact Investments of Portocolom
Agencia de Valores
Madrid, Espanha

Diretores-Coordenadores

Sinor Chhor
Diretor-geral
Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Antoine Sineau
Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Markku Kotisalo
Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Christophe Wadeleux
Nordea Investment Funds S.A.
Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

Responsabilidades
A sociedade gestora é responsável, entre outros:

• pela gestão de investimentos (incluindo a gestão da carteira e 
a gestão do risco) relativamente a todos os fundos

• pela administração, incluindo funções de agência empresarial

• pela comercialização

Relativamente à administração, a sociedade gestora age 
na qualidade de agente administrativo. Nessa função, gere 
o trabalho administrativo exigido por lei e regulamento e 
pelos estatutos, tal como o cálculo dos VPL, a manutenção 
do registo de acionistas e registos contabilísticos da SICAV, 
a abertura e encerramento de contas, o processamento de 
pedidos de transações de ações do fundo e a disponibilização 
de documentação destas transações a acionistas.

Relativamente à distribuição, a sociedade gestora age 
na qualidade de distribuidor principal. Nessa função, é 
responsável por toda a distribuição e comercialização em 
jurisdições nas quais a SICAV pode exercer essas atividades.

Relativamente às funções de agência empresarial, a sociedade 
gestora age na qualidade de agente empresarial. Nessa 
função, é responsável por todas as obrigações exigidas 
pela legislação luxemburguesa, em particular o envio de 
documentos de acionistas. 

A sociedade gestora está sujeita ao Capítulo 15 da Lei de 2010.

Delegação de Responsabilidades

Com o consentimento da SICAV e da CSSF, a sociedade 
gestora tem a possibilidade de delegar em terceiros as 
responsabilidades de gestão de carteira, administração 
e comercialização, desde que mantenha a supervisão, 
implemente controlos e procedimentos apropriados e atualize 
o prospeto com antecedência. Por exemplo, a sociedade 
gestora poderá nomear um ou mais gestores de investimentos 
para realizarem a gestão corrente dos ativos do fundo ou 
consultores de investimentos para fornecerem informações, 
recomendações e análise de investimentos relativamente aos 
investimentos atuais ou futuros. A sociedade gestora pagará 
uma remuneração da comissão de gestão do respetivo fundo 
ao gestor de investimentos pelos serviços prestados.

Por sua vez, um gestor de investimentos poderá, mediante 
aprovação da sociedade gestora, nomear um ou mais 
gestores de investimentos delegados. A remuneração 
dos gestores de investimentos delegados será paga pelo 
gestor de investimentos da sua própria comissão. O gestor 
de investimentos ou um gestor de investimentos delegado 
poderá igualmente nomear consultores de investimentos 
(isto é, entidades que fornecem recomendações, mas que 
não têm a capacidade de definir estratégias ou efetuar 
negociações em títulos de uma carteira). As informações sobre 
quais as entidades atualmente nomeadas como gestoras de 
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investimentos e gestoras de investimentos delegadas e os 
respetivos fundos encontram-se em "Descrições dos Fundos".

A sociedade gestora deverá exigir a qualquer entidade 
delegada que cumpra as disposições do prospeto, dos 
estatutos e de outras disposições aplicáveis. Além disso, 
independentemente da natureza e âmbito das suas 
delegações, a sociedade gestora continuará a ser responsável 
pelos atos dos seus delegados. 

A sociedade gestora também poderá nomear vários 
prestadores de serviços, incluindo distribuidores, para 
comercializar e distribuir ações do fundo em qualquer 
jurisdição na qual a venda de ações seja aprovada.

Os gestores de investimentos, os gestores de investimentos 
delegados e os consultores de investimentos delegados, 
bem como todos os prestadores de serviços contratados 
pela sociedade gestora têm contratos celebrados por tempo 
indeterminado e deverão apresentar relatórios periódicos 
relativos aos seus serviços. A sociedade gestora poderá 
rescindir imediatamente qualquer um destes contratos, caso 
determine que é do interesse dos acionistas. Caso contrário, 
qualquer parte destes contratos poderá rescindir ou ser 
substituída pela sociedade gestora. A sociedade gestora 
pagará quaisquer custos associados ao encerramento de 
quaisquer delegados diretos e outros prestadores de serviços.

Tratamento de reclamações

A sociedade gestora envida todos os esforços para responder 
rapidamente a todas as reclamações formais. Encontra-se à 
disposição dos acionistas, gratuitamente mediante pedido, 
uma cópia do nosso processo de reclamações e informações 
sobre o processo de Tratamento de Reclamações em 
nordea. lu.

Quaisquer litígios envolvendo a sociedade gestora, a SICAV 
ou qualquer acionista estarão sujeitos à jurisdição do 
tribunal competente do Luxemburgo e decidido ao abrigo da 
legislação do Luxemburgo (exceto no caso dos prestadores 
de serviços em que o processo se realiza conforme os seus 
contratos com a SICAV ou com a sociedade gestora).

Políticas de Conduta Empresarial

Conflitos de interesse 

Uma vez que a sociedade gestora, um gestor de investimentos 
e determinados distribuidores delegados fazem todos parte 
do Grupo Nordea, as suas obrigações perante a SICAV ou 
um fundo estarão ocasionalmente em conflito com outras 
obrigações profissionais com as quais se comprometeram. 
Uma entidade do Grupo Nordea poderá ser um emitente ou 
uma contraparte relativamente a um título ou derivado que 
um fundo esteja a considerar comprar ou vender. Além disso, 
uma entidade do Grupo Nordea que assuma uma determinada 
qualidade perante a SICAV, poderá assumir uma qualidade 
semelhante ou diferente noutra OIC (seja esta afiliada do 
Grupo Nordea ou não). 

Os outros prestadores de serviços, tais como o depositário, o 
agente administrativo e o agente de administração central, 
poderão ter potenciais conflitos de interesse com a SICAV 
ou a sociedade gestora. Nestes casos, a sociedade gestora 
procura identificar, gerir e, se necessário, proibir qualquer 

ação ou transação que possa representar um conflito entre os 
interesses, por exemplo, da sociedade gestora e dos acionistas 
ou da SICAV e de outros clientes. A sociedade gestora envida 
esforços para gerir quaisquer conflitos de acordo com as 
normas mais rigorosas de integridade e negociação justa. As 
informações sobre os conflitos de interesses da sociedade 
gestora encontram-se disponíveis em nordea. lu.

Política de remuneração 

A sociedade gestora implementou uma política de 
remuneração baseada na do Grupo Nordea, promovendo 
e estando em conformidade com uma gestão do risco 
sólida e eficaz, não incentivando a assunção de riscos que 
não esteja de acordo com o perfil de risco dos fundos. A 
sociedade gestora comprometeu-se a assegurar que todos os 
indivíduos sujeitos à política — incluindo os administradores 
da sociedade gestora, gestores e colaboradores — respeitarão 
a política. 

A política de remuneração integra o governo da sociedade, 
uma estrutura remuneratória equilibrada entre componentes 
fixas e variáveis e regras de alinhamento do risco e do 
desempenho de longo prazo. Estas regras de alinhamento 
foram concebidas para estarem de acordo com os interesses 
da sociedade gestora, da SICAV e dos acionistas relativamente 
a considerações, tais como estratégias de negócio, objetivos, 
valores e interesses, além de incluírem medidas para evitar 
conflitos de interesse. A sociedade gestora garante que 
o cálculo de qualquer remuneração variável se baseia no 
desempenho plurianual aplicável do(s) fundo(s) relevante(s) 
e que o pagamento efetivo de tal remuneração é repartido ao 
longo do mesmo período. Os colaboradores em funções de 
controlo não recebem remuneração variável.

As informações sobre a política de remuneração encontram-se 
disponíveis em nordea. lu.

Execução nas melhores condições 

Os gestores de investimentos e os gestores de investimentos 
delegados, em conformidade com o seu dever de agir no 
melhor interesse dos acionistas, têm a obrigação de executar 
ordens nos termos mais favoráveis aos seus clientes. 
Consequentemente, os gestores de investimentos e os 
gestores de investimentos delegados selecionam contrapartes 
e participam em transações em conformidade com os 
melhores princípios de execução.

Votação de títulos da carteira 

A SICAV delegou o direito da tomada de todas as decisões 
relativas ao exercício dos direitos de voto sobre títulos detidos 
nas carteiras dos fundos à sociedade gestora.

Índices de referência

Os índices de referência poderão ser utilizados pelos fundos 
como referência para efeitos de comparação do desempenho 
aferido de cada fundo, conforme indicado em “Descrições 
dos Fundos”. Os fundos são geridos ativamente e o gestor 
de investimentos poderá selecionar livremente os valores 
mobiliários em que pretende investir. Por conseguinte, o 
desempenho poderá variar substancialmente do índice de 
referência.

http://www.nordea.lu
http://www.nordea.lu
http://www.nordea.lu
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A SICAV não dispõe de fundos de replicação (fundos que 
controlam o retorno de um índice ou combinação de índices).

Os fundos poderão usar índices de referência de taxas de 
juro para efeitos de cálculo da comissão de desempenho, 
conforme indicado em “Comissão de desempenho” na 
página 131. 

A partir de 1 de janeiro de 2020, qualquer índice de referência 
utilizado para calcular as comissões de desempenho, 
acompanhar o retorno de um Índice ou definir a alocação 
de ativos de uma carteira, deverá cumprir o Regulamento 
(UE) 2016/1011 (o "Regulamento relativo aos Índices de 
Referência"). Tal significa que um índice de referência deverá 
ser disponibilizado por um fornecedor registado ou que o 
próprio índice de referência deverá estar registado (caso o 
fornecedor tenha a sua sede fora da UE). 

Os seguintes administradores de índices de referência 
pertinentes estão incluídos no registo da AEVMM: O EMMI 
(European Money Market Institute), administrador da 
EURIBOR ao abrigo do Regulamento relativo aos Índices de 
Referência.

A sociedade gestora tem um plano escrito relativo à sua 
atuação caso o índice de referência que deva cumprir o 
Regulamento relativo aos Índices de Referência não o fizer ou 
sofra alterações significativas ou deixe de ser disponibilizado. 
O plano é disponibilizado gratuitamente e mediante pedido 
apresentado na sede social da sociedade gestora.

Gestor de Investimentos contratados 
pela Sociedade Gestora

Gestores de Investimentos

Nordea Investment Management AB (incluindo sucursais).
Mäster Samuelsgatan 21, M540
Estocolmo 10571, Suécia

Gestores de Investimentos Delegados 
contratados pelos Gestores de 
Investimentos

Gestores de Investimentos Delegados

Aegon USA Investment Management, LLC
6300 C Street SW, Cedar Rapids
Iowa, 52499, USA

Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor
2100 Copenhaga, Dinamarca

CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC 
201 King of Prussia Road, Suite 600
Radnor, Pennsylvania, 19087, EUA

DoubleLine Capital LP
333 South Grand Ave., 18th Floor
Los Angeles, CA 90071, EUA

Duff & Phelps Investment Management
200 South Wacker Drive, Suite 500, 
Chicago, Illinois 60606, EUA

GW&K Investment Management LLC
222 Berkeley Street, 15th Floor,
Boston, MA 02116, EUA

Itaú USA Asset Management Inc.
767 Fifth Avenue, 50th floor,
New York, New York, 10153, EUA

Loomis, Sayles & Company, LP
c/o Corporation Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808, EUA

MacKay Shields LLC
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105, EUA

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
16th Floor, Lee Garden One,
33 Hysan Avenue, Causeway bay, 
Hong Kong

Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd
8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower,
Singapura 048424

Metlife Investment Management, LLC
1717 Arch Street, Suite 1500 
Philadelphia, PA 19103, EUA

River Road Asset Management LLC
462 S. Fourth Street, Suite 2000,
Louisville, Kentucky 40202, EUA

Rockefeller & Co. LLC
10 Rockefeller Plaza
New York, NY 10020, EUA

Outros Prestadores de Serviços contra-
tados pela Sociedade Gestora e/ou pela 
SICAV

Distribuidores e Mandatários

A SICAV e/ou a sociedade gestora poderão contratar 
distribuidores locais ou outros agentes em países ou mercados 
nos quais não esteja proibida de distribuir ações do fundo. 
Em alguns países, a utilização de um agente é obrigatória, 
podendo o agente não só facilitar as transações, mas também 
deter ações em seu próprio nome por conta de investidores. 
As comissões dos distribuidores e dos agentes são pagas 
através da comissão de gestão.

Os distribuidores podem agir na qualidade de mandatários, o 
que poderá afetar os seus direitos como investidor. Consulte 
“Políticas da Classe de Ações” na página 139.

Representantes locais e agentes pagadores

Áustria

Agente de Serviços
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Vienna, Áustria
Endereço eletrónico: foreignfunds0540@erstebank.at
Fax +43 50100 9 12139
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Dinamarca

Representante
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlândia
Grønjordsvej 10
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Dinamarca
Tel +45 5547 0000

Estónia

Representante
Luminor Bank AS
Liivalaia 45
10145 Tallinn, Estónia
Tel +372 6283 300 |  Fax +372 6283 201

França

Correspondente Centralizador
CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Peri
92120 Montrouge, França 
Tel +33 1 41 89 70 00 |  Fax +33 1 41 89 70 05

Alemanha

Agente de Informações
Société Générale S.A. Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main, Alemanha

Irlanda

Agente de Serviços
Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2, Irlanda

Itália

Agentes Pagadores
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
20125 Milano, Itália
Tel +39 02 3211-7001/ 7002 |  Fax +39 02 8796 9964

Allfunds Bank S.A.U. — Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Itália
Tel +39 02 89 628 301 |  Fax +39 02 89 628 240

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A –MAC2
20159 Milano, Itália
Tel +39 02 9178 4661 |  Fax +39 02 9178 3059

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella, Itália
Tel +39 015 3501 997 |  Fax +39 2433 964

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
53100 Siena, Itália
Tel +39 0577 294111

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
20121 Milano, Itália
Tel +39 02721 74401 |  Fax +39 02721 74454

Sujeito à legislação e práticas usuais em Itália, um agente 
pagador em Itália poderá distribuir ações do fundo através de 
um plano de poupança. Os pequenos investidores residentes 
em Itália podem instruir um agente pagador nesse país para 
submeter pedidos de negociação à SICAV em seu nome 
(agrupados por fundo ou distribuidor), registar ações em 
nome do pequeno investidor ou de um mandatário e prestar 
todos os serviços relacionados com o exercício de direitos dos 
acionistas. Para mais informações, consulte o formulário de 
subscrição italiano.

Letónia

Representante
Luminor Bank AS
62 Skanstes iela 12
1013 Riga, Letónia
Tel +371 67 096 096 |  Fax +371 67 005 622

Lituânia

Representante
Luminor Bank AB
Konstitucijos pr. 21 A
03601 Vilnius, Lituânia
Tel +370 5 2 361 361 |  Fax +370 5 2 361 362

Espanha

Representante
Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
28050 Madrid, Espanha
Tel +34 91 270 95 00 |  Fax +34 91 308 65 67

Polónia

Agente Pagador
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa, Polónia
Tel +48 22 657 72 00 |  Fax +48 22 692 50 23

Representante
ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A 
02-673 Warszawa, Polónia
Tel +48 22 58 81 900 |  Fax +48 22 58 81 950

Portugal

Agente Pagador
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Pç. Marquês de Pombal 3, 3º 
1250 – 161, Lisboa, Portugal
Tel. +351 218 839 252 
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Suécia

Agente Pagador
Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Smålandsgatan 17
105 71 Stockholm, Suécia
Tel +46 8 61 47000 |  Fax +46 8 20 08 46

Suíça

Representante e Agente Pagador
BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich; Sucessor legal (data prevista da fusão: 
em ou por volta de 1 de outubro de 2022): BNP Paribas, Paris, 
Zurich branch
Selnaustrasse 16
8002 Zurich, Suíça
Tel +41 58 212 61 11 |  Fax +41 58 212 63 30

Reino Unido

Agente de Serviços
FE Fundinfo (UK) Limited.
3rd Floor,
Hollywood House, 
Church Street East, 
Woking 
GU21 6HJ, Reino Unido
Tel +44 207 534 7505 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 155

Interpretação do presente prospeto

As seguintes regras aplicam-se, salvo se a legislação, regulamentação ou 
contexto exijam o contrário:

• os termos definidos na Lei de 2010, cuja definição não se encontra aqui 
presente, têm o mesmo significado que na Lei de 2010 

• as palavras "incluindo", "tais como" ou "por exemplo", sob qualquer forma, 
não denotam exaustividade

• uma referência a um acordo, por escrito ou não, inclui qualquer 
compromisso, escritura, acordo e acordo juridicamente vinculativo e uma 
referência a um documento inclui um acordo por escrito e qualquer tipo de 
certificado, aviso, instrumento ou documento

• uma referência a um documento, acordo, regulamentação ou legislação 
refere-se aos mesmos, conforme alterados ou substituídos (exceto 
conforme o proibido pelo presente prospeto ou pelos controlos externos 
aplicáveis) e uma referência a uma parte inclui os sucessores ou 
substitutos e cessionários autorizados da parte

• uma referência à legislação inclui referências a qualquer uma das suas 
disposições e a qualquer regra ou regulamentação promulgada ao abrigo 
da legislação

• qualquer conflito em termos de significado entre o presente prospeto e os 
estatutos será resolvido a favor do prospeto no caso das "Descrições dos 
Fundos" e a favor dos estatutos em todos os outros casos
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Anexo I – Informações relativas ao 
SFDR
As informações relativas às características ambientais e sociais, ou objetivos, dos fundos são fornecidas nos Anexos seguintes, em 
conformidade com o Regulamento 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor 
dos serviços financeiros.  
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas 
não são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300H93PG75WKUHX51 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493002RWJY1XFZG8U38 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis 
para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não 
são qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros 
aspetos 
ambientais Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da 
ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 168

Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que não 
existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o alinhamento 
da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto financeiro, 
incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o 
alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto 
financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Chinese Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300GQXITIWOH3T895 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
 

Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade 
de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300UFJRQ77N3UYE48 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis 
para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis 
para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação ASG. 
• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 

metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem investimentos 
em atividades consideradas inadequadas para a estratégia. Para obter 
mais informações sobre a política de exclusões, consulte as 
informações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo 
com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o fundo 
não investirá em empresas com um envolvimento significativo na 
produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se estas não 
tiverem uma estratégia de transição documentada e alinhada com o 
Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e não 
investe em empresas que constam da lista de exclusões da Nordea 
devido à violação de normas internacionais ou ao envolvimento em 
atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não 
são qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características 
A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem 
mínima de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. 
A. Uma vez que não existe uma metodologia adequada para determinar o 
alinhamento pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro 
gráfico mostra o alinhamento da taxonomia em relação a todos os 
investimentos do produto financeiro, incluindo as obrigações 
soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o alinhamento pela 
taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto financeiro 
que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300OWHGQ6OST4Q544 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades verdes 
das sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas de 
capital (CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para uma 
economia verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Sociais #1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não 
são qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima 
de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez 
que não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento 
pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos 
investimentos do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia excluindo 
as obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493004B5F53JY919256 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis 
para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não 
são qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Stars Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 54930081LEEGLNYZEC05 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis 
para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não 
são qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental: 85% 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300JJG1N66HM3TH21 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo visa criar um impacto ambiental positivo, investindo em empresas 
significativamente envolvidas em atividades económicas que são consideradas 
ambientalmente sustentáveis em virtude da sua contribuição para um ou mais 
dos ODS da ONU. A taxonomia da UE providencia um quadro para avaliar a 
sustentabilidade ambiental das atividades económicas e, na medida em que 
existam dados fiáveis, as análises técnicas da taxonomia serão o ponto de 
referência para a avaliação dos investimentos sustentáveis do ponto de vista 
ambiental. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
A taxonomia da UE define seis objetivos de natureza ambiental: a mitigação das 
alterações climáticas, a adaptação às alterações climáticas, a utilização 
sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, a transição para uma 
economia circular, a prevenção e a reciclagem de resíduos, a prevenção e o 
controlo da poluição, a proteção de ecossistemas saudáveis e indica as 
atividades económicas consideradas ambientalmente sustentáveis para fins de 
investimento. O alinhamento das atividades das empresas com os objetivos da 
taxonomia da UE é identificado e avaliado na medida em que existam dados de 
qualidade adequada. Em função da disponibilidade de oportunidades de 
investimento viáveis, o fundo pode contribuir para qualquer um dos objetivos de 
natureza ambiental estabelecidos no Regulamento da Taxonomia. 

 
  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 

do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização dos objetivos de investimento sustentável é medida pela 
proporção do alinhamento dos investimentos sustentáveis com metas 
relevantes dos ODS da ONU. No caso de atividades elegíveis para 
taxonomia, quando estiverem disponíveis dados relevantes, será medido o 
alinhamento com a taxonomia. Para obter mais informações sobre os 
indicadores, consulte as divulgações no 
websitehttps://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures 
relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 
Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Um processo de research bottom-up fundamental identifica as empresas com 
fluxos de caixa futuros significativos que derivam do seu contributo para as 
soluções ambientais. 

 
O fundo investe em empresas que fazem parte de um universo de investimento 
proprietário de fornecedores de soluções ambientais. As empresas do universo de 
investimento estão significativamente envolvidas em atividades económicas 
consideradas sustentáveis de um ponto de vista ambiental. As empresas são 
avaliadas com base na sua contribuição para os ODS de natureza ambiental da 
ONU relevantes ou no seu envolvimento em atividades alinhadas com a taxonomia 
da UE. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 
para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

• Proporção de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE 
• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 

metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 
 

 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Outros 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Alinhados pela 
taxonomia 
Pelo menos 2% 
dos 
investimentos 
sustentáveis 
deverão ser 
alinhados pela 
taxonomia 

Ambientais 
Inclui 
investimentos que 
contribuam para 
um objetivo de 
natureza 
ambiental, tal 
como delineado 
nos ODS da ONU 
e/ou na taxonomia 
da UE, e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

# 1 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
Com base nos dados e estimativas atualmente disponíveis, um mínimo de 2% 
pode ser classificado como alinhado com a taxonomia da UE. A obrigatoriedade 
para as empresas de divulgação de informações em matéria de alinhamento só 
terá início em 2023 através da Diretiva Divulgação de Informações Não 
Financeiras. Entretanto, faltam dados das empresas divulgados publicamente e 
as avaliações dependem de dados equivalentes que são menos fiáveis e 
podem distorcer os valores divulgados. Embora as proporções reais das 
atividades alinhadas com a taxonomia possam ser mais elevadas, atualmente 
só nos podemos comprometer a níveis muito conservadores. 
A conformidade dos investimentos com a taxonomia não foi sujeita a uma 
garantia por parte de auditores ou a uma revisão por terceiros. 

A elegibilidade e o alinhamento da taxonomia são calculados e fornecidos por 
fornecedores de dados terceiros. A metodologia aplicada pelos fornecedores de 
dados de terceiros avalia a forma como as empresas estão envolvidas em 
atividades económicas que contribuem substancialmente para um objetivo de 
natureza ambiental, não prejudicando significativamente outros objetivos de 
sustentabilidade e cumprindo salvaguardas sociais mínimas. 
O alinhamento do investimento com a taxonomia é baseado na percentagem 
do volume de negócios exposto ou potencialmente exposto a atividades 
alinhadas pela taxonomia. As metodologias dos fornecedores de dados 
variam e os resultados podem não estar totalmente alinhados enquanto 
faltarem dados da empresa divulgados publicamente e as avaliações 
dependerem em grande parte de dados equivalentes. 

 

 
 

  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 
de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. Tais investimentos são avaliados 
de forma a garantir que cumprem salvaguardas mínimas em matéria social. 

 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental com um 
objetivo ambiental 
que não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental: 25% 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social: 25% 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Climate and Social Impact fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300M3BNRUZQFIEE11 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo combina objetivos de investimento sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e social. O fundo visa criar um impacto ambiental e social positivo, 
investindo em empresas envolvidas em atividades económicas que são 
consideradas ambiental ou socialmente sustentáveis em virtude da sua 
contribuição para um ou mais dos ODS da ONU. A taxonomia da UE providencia 
um quadro para avaliar a sustentabilidade ambiental das atividades económicas 
e, na medida em que as análises técnicas da taxonomia e os dados das 
empresas estejam disponíveis, a taxonomia será o ponto de referência para a 
avaliação dos investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
A taxonomia da UE define seis objetivos de natureza ambiental: a mitigação das 
alterações climáticas, a adaptação às alterações climáticas, a utilização 
sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, a transição para uma 
economia circular, a prevenção e a reciclagem de resíduos, a prevenção e o 
controlo da poluição, a proteção de ecossistemas saudáveis e indica as 
atividades económicas consideradas ambientalmente sustentáveis para fins de 
investimento. O alinhamento das atividades das empresas com os objetivos da 
taxonomia da UE é identificado e avaliado na medida em que existam dados de 
qualidade adequada. Em função da disponibilidade de oportunidades de 
investimento viáveis, o fundo pode contribuir para qualquer um dos objetivos de 
natureza ambiental estabelecidos no Regulamento da Taxonomia. 

 
  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 

do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização dos objetivos de investimento sustentável é medida pelo 
alinhamento dos investimentos sustentáveis com metas relevantes dos ODS 
da ONU. No caso de atividades elegíveis para taxonomia, quando estiverem 
disponíveis dados relevantes, será medido o alinhamento com a taxonomia. 
Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as divulgações 
no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º 
do SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 
 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Um processo de research bottom-up fundamental identifica as empresas 
com fluxos de caixa futuros significativos que derivam do seu contributo para 
as soluções sociais e ambientais. 

 
O fundo investe em empresas que fazem parte de um universo de investimento 
proprietário de fornecedores de soluções ambientais e em empresas que 
contribuem para soluções sociais. As empresas do universo de investimento 
estão significativamente envolvidas em atividades económicas consideradas 
sustentáveis de um ponto de vista ambiental ou social. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 
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Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

• Proporção de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE 
• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 

metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Outros 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza social da 
ONU 

Outros  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
ambiental da ONU 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Alinhados pela 
taxonomia 
Pelo menos 2% 
dos investimentos 
sustentáveis 
deverão ser 
alinhados pela 
taxonomia 

Ambientais 
 Inclui 

investimentos que 
contribuam para 
um objetivo de 
natureza 
ambiental, tal 
como delineado 
nos ODS da ONU 
e/ou na taxonomia 
da UE, e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#1 
Sustentáveis 
 Espera-se que 

o fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
Com base nos dados e estimativas atualmente disponíveis, um mínimo de 2% 
pode ser classificado como alinhado com a taxonomia da UE. A obrigatoriedade 
para as empresas de divulgação de informações em matéria de alinhamento só 
terá início em 2023 através da Diretiva Divulgação de Informações Não 
Financeiras. Entretanto, faltam dados das empresas divulgados publicamente e 
as avaliações dependem de dados estimados que são menos fiáveis e podem 
distorcer os valores divulgados. Embora as proporções reais das atividades 
alinhadas com a taxonomia possam ser mais elevadas, atualmente só nos 
podemos comprometer a níveis muito conservadores. 
A conformidade dos investimentos com a taxonomia não foi sujeita a uma 
garantia por parte de auditores ou a uma revisão por terceiros. 

A elegibilidade e o alinhamento da taxonomia são calculados e fornecidos por 
fornecedores de dados terceiros. A metodologia aplicada pelos fornecedores de 
dados de terceiros avalia a forma como as empresas estão envolvidas em 
atividades económicas que contribuem substancialmente para um objetivo de 
natureza ambiental, não prejudicando significativamente outros objetivos de 
sustentabilidade e cumprindo salvaguardas sociais mínimas. 
O alinhamento do investimento com a taxonomia é baseado na percentagem 
do volume de negócios exposto ou potencialmente exposto a atividades 
alinhadas pela taxonomia. As metodologias dos fornecedores de dados 
variam e os resultados podem não estar totalmente alinhados enquanto 
faltarem dados da empresa divulgados publicamente e as avaliações 
dependerem em grande parte de dados equivalentes. 

 

 
 

  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 
de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
Espera-se que pelo menos 25% dos investimentos sejam dedicados a investimentos 
sustentáveis com um objetivo social. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. Tais investimentos são avaliados 
de forma a garantir que cumprem salvaguardas mínimas em matéria social. 

 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental com um 
objetivo ambiental 
que não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300KRLGEORNVT7310 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Transição climática O fundo privilegia empresas que apresentem uma trajetória 
de transição para que os seus modelos de negócio se alinhem com os objetivos 
do acordo de Paris. O empenho ativo e o envolvimento são componentes 
essenciais na tentativa de influenciar o comportamento das empresas e de iniciar 
e acelerar a transição necessária. 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
 
 

Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS ou, em 
alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a taxonomia. Os 
investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos através dos 
investimentos do fundo em empresas que contribuem para os ODS ou de 
atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao ultrapassar um limite 
mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS da ONU ou com a 
taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
A estratégia utiliza as capacidades ASG internas da NAM para analisar empresas 
e identificar oportunidades com uma trajetória clara para um perfil ASG em 
melhoria. O envolvimento com empresas para encorajar o alinhamento dos seus 
modelos de negócio com o acordo de Paris é uma parte importante da estratégia. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/


Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 232

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais 
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não 
são qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais Inclui 
investimentos que são 
sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem 
mínima de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. 
A. Uma vez que não existe uma metodologia adequada para determinar o 
alinhamento pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro 
gráfico mostra o alinhamento da taxonomia em relação a todos os 
investimentos do produto financeiro, incluindo as obrigações 
soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o alinhamento pela 
taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto financeiro 
que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Disruption Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300QBQ3523WUDHH63 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
 Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental: 85% 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 – Global ASG Taxonomy Opportunity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo tem um objetivo sustentável no sentido de criar um impacto positivo 
através do investimento em empresas envolvidas em atividades económicas que 
contribuam substancialmente para pelo menos um dos objetivos da taxonomia 
da UE. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
A taxonomia da UE define seis objetivos de natureza ambiental: a mitigação das 
alterações climáticas, a adaptação às alterações climáticas, a utilização 
sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, a transição para uma 
economia circular, a prevenção e a reciclagem de resíduos, a prevenção e o 
controlo da poluição, a proteção de ecossistemas saudáveis e indica as 
atividades económicas consideradas ambientalmente sustentáveis para fins de 
investimento. O alinhamento das atividades das empresas com os objetivos da 
taxonomia da UE é identificado e avaliado na medida em que existam dados de 
qualidade adequada. Em função da disponibilidade de oportunidades de 
investimento viáveis, o fundo pode contribuir para qualquer um dos objetivos de 
natureza ambiental estabelecidos no Regulamento da Taxonomia. 

 
  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 

do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
Na medida em que existam dados relevantes e de qualidade satisfatória, é 
estimado e medido um nível de alinhamento com a taxonomia da UE para 
cada investimento. 
Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as divulgações no 
website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
 
Um processo de análise fundamental identifica empresas envolvidas em 
atividades económicas que contribuam substancialmente para pelo menos um 
dos objetivos da taxonomia da UE. 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

• Pelo menos 10% das receitas das empresas beneficiárias do 
investimento devem resultar de atividades alinhadas com a taxonomia 
da UE. 

• O alinhamento ao nível da carteira com a taxonomia da UE deve ser de, no 
mínimo, 20%. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem investimentos 
em atividades consideradas inadequadas para a estratégia. Para obter 
mais informações sobre a política de exclusões, consulte as 
informações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo 
com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o fundo 
não investirá em empresas com um envolvimento significativo na 
produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se estas não 
tiverem uma estratégia de transição documentada e alinhada com o 
Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e não 
investe em empresas que constam da lista de exclusões da Nordea 
devido à violação de normas internacionais ou ao envolvimento em 
atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de dados 
externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar a 
qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas de 
divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados continuam 
a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas empresas e dos 
mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

 
 
 

 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios refletindo 
a parte das receitas 
proveniente das 
atividades verdes 
das sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas de 
capital (CapEx), 
mostrando os 
investimentos verdes 
realizados pelas 
empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. ex.: 
com vista à transição 
para uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo as 
atividades 
operacionais verdes 
das empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Outros  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#2 Não 
sustentáveis 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos para 
os quais os dados 
são insuficientes 

Alinhados pela 
taxonomia 
Pelo menos 20% 
dos investimentos 
sustentáveis 
deverão ser 
alinhados pela 
taxonomia 

Ambientais 
Inclui 

investimentos que 
contribuam para 
um objetivo de 
natureza 
ambiental, tal 
como delineado 
nos ODS da ONU 
e/ou na taxonomia 
da UE, e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#1 
Sustentáveis 
 Espera-se que 

o fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
Espera-se que pelo menos 20% dos investimentos do fundo estejam alinhados 
com a taxonomia da UE. 
A conformidade dos investimentos com a taxonomia não foi sujeita a uma 
garantia por parte de auditores ou a uma revisão por terceiros. 

A elegibilidade e o alinhamento da taxonomia são calculados e fornecidos por 
fornecedores de dados terceiros. A metodologia aplicada pelos fornecedores de 
dados de terceiros avalia a forma como as empresas estão envolvidas em 
atividades económicas que contribuem substancialmente para um objetivo de 
natureza ambiental, não prejudicando significativamente outros objetivos de 
sustentabilidade e cumprindo salvaguardas sociais mínimas. 
O alinhamento do investimento com a taxonomia é baseado na percentagem 
do volume de negócios exposto ou potencialmente exposto a atividades 
alinhadas pela taxonomia. As metodologias dos fornecedores de dados 
variam e os resultados podem não estar totalmente alinhados enquanto 
faltarem dados da empresa divulgados publicamente e as avaliações 
dependerem em grande parte de dados equivalentes. 

 

 
 

  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 
de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 247

Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. Tais investimentos são avaliados 
de forma a garantir que cumprem salvaguardas mínimas em matéria social. 

 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental com um 
objetivo ambiental 
que não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social: 85% 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300CYWEG7M5HTOM84 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo tem um objetivo sustentável no sentido de criar um impacto social 
positivo, investindo em empresas que contribuem para ODS da ONU 
selecionados que estejam relacionados com a diversidade e a igualdade. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
 

  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 
do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização do objetivo de investimento sustentável é medida por 
indicadores de diversidade de género ao nível da liderança de topo. Para 
obter mais informações sobre os indicadores, consulte as  divulgações no 
websitehttps://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures 
relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

 
Os dados atualmente disponíveis estão predominantemente relacionados 
com a igualdade de género e a diversidade de género. À medida que a 
qualidade e disponibilidade dos dados evolui, a estratégia poderá ser 
gradualmente capaz de adotar uma perspetiva mais ampla e abrangente ao 
selecionar investimentos que promovam a igualdade e a diversidade. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Um processo de análise fundamental identifica as empresas que demonstrem um 
elevado grau de diversidade e igualdade ou apresentem uma tendência positiva 
de aumento e promoção da diversidade e igualdade. Além disso, as empresas são 
analisadas e classificadas na ferramenta ASG proprietária da NAM e as empresas 
na categoria de classificação mais baixa são excluídas do universo do 
investimento. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• No momento do investimento, o género minoritário deve representar 
pelo menos 30% da gestão de topo, isto é, quer a nível executivo, 
quer a nível da direção ou do Conselho de Administração. 
Alternativamente, o género minoritário deve ocupar o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração ou de Administrador 
Executivo da empresa 

• Relativamente às empresas que revelam uma trajetória clara no 
sentido da melhoria e promoção da diversidade e da igualdade, o 
limite de representação de género minoritário é reduzido para 
20%. 

• As participações existentes são vendidas se não cumprirem o limite de 20%. 
• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 

metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 252

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Sociais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
social da ONU 

#1 
Sustentáveis 
 Espera-se que 

o fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 
A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 

https://www.nordea.lu/
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Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 
8.º do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento 
(UE) 2020/852 

 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade económica 
que contribui para 
um objetivo 
ambiental ou social, 
desde que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund 

Identificador de entidade jurídica: 5493004U7E2YIFAGEE77 

Características ambientais e/ou sociais 

 

 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. Os 
investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 

  

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades económicas 
qualificadas como sustentáveis 
do ponto de vista ambiental ao 
abrigo da taxonomia da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social:  % 

Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, embora 
não tenha como objetivo um 
investimento sustentável, dedicará 
uma proporção mínima de  % a 
investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

Não Sim 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 
 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas 
atividades que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a 
sociedade em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte integrante 
do processo de investimento.  

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais 
promovidas por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o gestor 
de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o 
artigo 10.º do SFDR 

 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, sociais 
e laborais, o 
respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

 

 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

  Não, 
 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de 
múltiplos indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por 
considerar as consequências negativas das suas decisões de investimento, 
como indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão 
de carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir 
com a melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 

 

  

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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 Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, consulte a 
secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da NAM 
é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de leis 
e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. Se o 
envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a Lista 
de Exclusão de Empresas__. 

 Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem investimentos 
em atividades consideradas inadequadas para a estratégia. Para obter 
mais informações sobre a política de exclusões, consulte as 
informações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo 
com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e não 
investe em empresas que constam da lista de exclusões da Nordea 
devido à violação de normas internacionais ou ao envolvimento em 
atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 
 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de 
verificar a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e 
as normas de divulgação de informações não financeiras se estão a 
desenvolver rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos 
dados continuam a ser um desafio - particularmente no caso das 
pequenas empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

 

 
 

 

 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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As práticas de boa 
governação 
assentam na solidez 
das estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

 Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação 
das empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao nível 
do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, avaliando 
as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as estruturas de 
gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes soberanos, a 
avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três pilares: 1) Os 
princípios da governação (governação democrática), 2) Execução da 
governação e 3) Eficiência da governação.  

 

 
Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte dos 
investimentos em 
ativos 
específicos. 

 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades verdes 
das sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

  

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características 
A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 

Investimentos* 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», 
qual é a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas 
mínimas em matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 

 

 

 

 

 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social:  % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Opportunity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493007ZLSPI26CQLO03 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 

derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S 
Os investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
 Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto 

que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que não 
existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o alinhamento 
da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto financeiro, 
incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o 
alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto 
financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Portfolio Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300IV7X5KFCXHUU46 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 

derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a 
investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Real Estate Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300E0SPFUFDUAIG67 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com o a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só 
os títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são 
elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris a NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. Os investimentos diretos 
são avaliados com base nas classificações ESG. Um limite mínimo de 
classificação ESG assegura que as empresas nas categorias de classificação 
ESG mais baixas sejam excluídas. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social:  % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Small Cap Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300WUFX1G5UGCGP20 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
de uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental.. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social: 85% 

Nã
o 

Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 
Não Sim 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300DN1QTCPESQWW22 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo tem um objetivo sustentável no sentido de criar um impacto social 
positivo, investindo em empresas que contribuem para ODS da ONU 
selecionados que estejam relacionados com questões sociais. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
 

  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 
do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização dos objetivos de investimento sustentável é medida pela 
proporção do alinhamento dos investimentos sustentáveis com metas 
relevantes dos ODS de natureza social da ONU. Para obter mais 
informações sobre os indicadores, consulte as divulgações no website 
relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna 
rigorosa. O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os 
resultados são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros 
abrangendo fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Um processo de research bottom-up fundamental identifica as empresas com 
fluxos de caixa futuros significativos que derivam do seu contributo para as 
soluções sociais. 

 
O fundo investe em empresas que fazem parte de um universo de investimento 
proprietário de fornecedores de soluções sociais. As empresas do universo de 
investimento estão substancialmente envolvidas em atividades económicas 
consideradas sustentáveis do ponto de vista social. 
As empresas são avaliadas com base na sua contribuição para os ODS de natureza social 
relevantes da ONU. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

 
 
 

 
 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Sociais  
Inclui investimentos 
que são 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza social da 
ONU 

#1 
Sustentáveis  
Espera-se que o 
fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social: 85% 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Social Solutions Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo tem um objetivo sustentável no sentido de criar um impacto social 
positivo, investindo em empresas que contribuem para ODS da ONU 
selecionados que estejam relacionados com questões sociais. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
 

  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 
do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização dos objetivos de investimento sustentável é medida pela 
proporção do alinhamento dos investimentos sustentáveis com metas 
específicas relevantes dos ODS de natureza social da ONU. Para obter 
mais informações sobre os indicadores, consulte as divulgações no 
website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º 
do SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Um processo de research bottom-up fundamental identifica as empresas com 
fluxos de caixa futuros significativos que derivam do seu contributo para as 
soluções sociais. 

 
O fundo investe em empresas que fazem parte de um universo de investimento 
proprietário de fornecedores de soluções sociais. As empresas do universo de 
investimento estão substancialmente envolvidas em atividades económicas 
consideradas sustentáveis do ponto de vista social. 
As empresas são avaliadas com base na sua contribuição para os ODS de natureza social 
relevantes da ONU. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

 
 
 

 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte dos 
investimentos em 
ativos 
específicos. 
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*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

Sociais  
Inclui investimentos 
que são 
sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
social da ONU 

#1 
Sustentáveis 
Espera-se que 

o fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Stable Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300OYMIP4UL664L36 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/


Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 293

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300IK30ET6JVM1T50 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Stars Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493003YXBZ7881E6K64 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas 
com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S  
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza ambiental 
da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
 Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental: 0% 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social: 0% 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo combina objetivos de investimento sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e social. O fundo visa criar um impacto ambiental e social positivo, 
investindo em empresas envolvidas em atividades económicas que são 
consideradas ambiental ou socialmente sustentáveis em virtude da sua 
contribuição para um ou mais dos ODS em matéria ambiental ou social da ONU. 
A taxonomia da UE providencia um quadro para avaliar a sustentabilidade 
ambiental das atividades económicas e, na medida em que existam dados 
fiáveis, a taxonomia será o ponto de referência para a avaliação dos 
investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
 

  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 
do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização dos objetivos de investimento sustentável é medida pelo 
alinhamento dos investimentos sustentáveis com as metas ambientais ou 
sociais relevantes dos ODS, particularmente, mas não exclusivamente, dos 
ODS 3, 6, 7, 9, e 11 da ONU. No caso de atividades elegíveis para 
taxonomia, quando estiverem disponíveis dados relevantes, será medido o 
alinhamento com a taxonomia. Para obter mais informações sobre os 
indicadores, consulte as divulgações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em empresas que cumprem elevados padrões de 
responsabilidade ambiental ou social. O quadro construído para estabelecer a 
elegibilidade das empresas para o universo de investimento envolve uma série 
de testes de elegibilidade. Dada a natureza diversificada do universo de bens das 
empresas, não existe uma abordagem única que possa ser aplicada. Por 
conseguinte, o gestor de investimentos desenvolveu testes sociais e ambientais, 
que podem variar entre setores, para captar empresas com o maior alinhamento 
com ações e padrões sustentáveis estabelecidos no âmbito dos seus setores. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
 Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

 
 
 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
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*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Sociais Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
social da ONU 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

Ambientais  
Inclui 

investimentos que 
contribuam para 
um objetivo de 
natureza 
ambiental, tal 
como delineado 
nos ODS da ONU 
e/ou na taxonomia 
da UE, e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#1 
Sustentáveis 
 Espera-se que 

o fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem 
mínima de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. 
A. Uma vez que não existe uma metodologia adequada para determinar o 
alinhamento pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro 
gráfico mostra o alinhamento da taxonomia em relação a todos os 
investimentos do produto financeiro, incluindo as obrigações 
soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o alinhamento pela 
taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto financeiro 
que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo poderá utilizar derivados e outras técnicas 
para os fins descritos na secção "Derivados e técnicas". Para otimizar o perfil 
de risco/retorno sob a restrição do Objetivo de Investimento Sustentável do 
fundo, o gestor de investimentos pode deter uma proporção até 5% do VPL 
(excluindo numerário e derivados), em investimentos que não contribuam para 
o Objetivo de Investimento Sustentável. Estas participações são analisadas 
para garantir que apresentam boas práticas de governação e não prejudicam 
significativamente os objetivos sustentáveis. 

 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental com um 
objetivo ambiental 
que não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Value ASG Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com o modelo de classificação de Melhoradores ASG proprietário do 
gestor de investimentos delegado. Recorrendo a esta classificação, o gestor de 
investimentos delegado visa identificar empresas com um perfil ASG em evolução, 
que através de um envolvimento procuram acelerar o progresso futuro para 
assegurar que apenas os títulos emitidos por empresas que cumpram a 
classificação ASG mínima exigida para o fundo sejam elegíveis para inclusão. 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
A estratégia procura detetar títulos de capital subavaliados com um perfil ASG 
em melhoria para avaliar a atratividade relativa de uma empresa. Recorrendo à 
classificação de Melhoradores ASG proprietária do gestor de investimentos 
delegado, este visa identificar as empresas com um perfil ASG em melhoria e 
que, através do envolvimento, procuram acelerar o progresso futuro. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

Sociais #1B Outras 
características 
A/S  
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais 

#1A 
Sustentáveis 
 Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. Uma vez que não 
existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra 
o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos do 
produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Nordic Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493002P8HQC8H89KJ23 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são realizadas 
as características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300037CR2WTAYCN25 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300E2XCDW8NUE2C41 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que o 
fundo dedique 90% 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

#2 Outros  

Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300CJ9OIR50OH4506 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas 
com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

#2 Outros  
Numerário, 

derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

Sociais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#1B Outras 
características 
A/S 
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais 

#1A 
Sustentáveis 
 Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S Está previsto 
que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
50% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - North American Stars Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493000U6GOWJF5BJ788 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis 
para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais 
promovidas pelo 
produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo é gerido em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar o modelo ASG proprietário da NAM para analisar e 
selecionar os investimentos que representam as características ASG do fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência prévia reforçada em questões 
importantes em matéria ASG que são relevantes para a empresa beneficiária do 
investimento. Além disso, é tido em consideração o alinhamento do modelo de 
negócio de cada empresa com os ODS relevantes da ONU, bem como a 
abordagem da empresa à gestão dos riscos ASG. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída à empresa uma classificação ASG de C a A. Os 
investimentos elegíveis para os fundos Stars têm de ter classificação ASG na 
gama B ou A. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente e qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• Os investimentos diretos têm de cumprir o limite mínimo de classificação 
ASG. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S  
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
 Espera-se que o 
fundo dedique 
50% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Norwegian Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300WSP511P7B44508 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
 

Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características 
A/S 

 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300WZ0EJW0K2LBI46 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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 #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
 Está previsto 

que o fundo 
dedique 90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
 Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

Investimentos* 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental: 85% 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Sustainable Environment and Biodiversity Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O objetivo de investimento sustentável do fundo é ajudar a reduzir as pressões sobre 
o capital natural e travar o declínio da biodiversidade, investindo predominantemente 
em empresas que: 

 
• estão substancialmente envolvidas em atividades económicas 

consideradas ambientalmente sustentáveis segundo a taxonomia 
da UE. 

• ou que têm produtos ou serviços alinhados com metas relevantes dos 
ODS da ONU quando não são abrangidas pelas normas técnicas da 
taxonomia da UE; 

• ou que adotaram práticas de sustentabilidade mais fortes para reduzir 
especificamente o potencial de pressão ecológica da sua cadeia de 
abastecimento ou operações. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
 

  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 
do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização dos objetivos de investimento sustentável é medida pela 
proporção do alinhamento dos investimentos sustentáveis com metas 
específicas relevantes dos ODS da ONU. No caso de atividades elegíveis 
para taxonomia, quando estiverem disponíveis dados relevantes, será 
medido o alinhamento com a taxonomia. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores 
de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Um processo de research bottom-up fundamental identifica as empresas que: 

 
• gerem fluxos de caixa futuros significativos através de produtos ou 

serviços que melhoram diretamente o estado do capital natural e da 
biodiversidade; 

• ou que geram diretamente de fluxos de caixa futuros significativos de 
produtos ou serviços que permitem a outras atividades económicas 
alcançar o seu potencial de melhoria; 

• ou que adotaram práticas de sustentabilidade mais fortes para reduzir 
especificamente o potencial de pressão ambiental da sua cadeia de 
abastecimento ou operações. 

 
O fundo investe em empresas que fazem parte de um universo de investimento 
proprietário constituído com base no potencial dos modelos de negócio para 
fazer face os fatores diretos de perda de biodiversidade e de serviços 
ecossistémicos que incluem a alteração do uso do solo, as alterações climáticas, 
a poluição, a utilização e exploração de recursos naturais e as espécies 
invasoras. As empresas do universo de investimento estão substancialmente 
envolvidas em atividades económicas consideradas sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ou que adotaram práticas mais rigorosas para reduzir o potencial 
de pressão sobre o capital natural através da sua cadeia de abastecimento e 
operações. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 
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Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 

 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 
 
 
 
 

Investimento
s* #1 Sustentáveis 

 Espera-se que 
o fundo dedique 
pelo menos 
85% a 
investimentos 
sustentáveis 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Ambientais 
 Inclui 

investimentos que 
contribuam para 
um objetivo de 
natureza 
ambiental, tal 
como delineado 
nos ODS da ONU 
e/ou na taxonomia 
da UE, e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos 
ambientais ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem 
mínima de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. 
A. Uma vez que não existe uma metodologia adequada para determinar o 
alinhamento pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro 
gráfico mostra o alinhamento da taxonomia em relação a todos os 
investimentos do produto financeiro, incluindo as obrigações 
soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o alinhamento pela 
taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto financeiro 
que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. Tais investimentos são avaliados 
de forma a garantir que cumprem salvaguardas mínimas em matéria social. 

 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental com um 
objetivo ambiental 
que não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493006ID4LFX21UEW81 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 373

Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

 

 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300VAUSC28I3RVH52 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a metodologia ASG proprietária da NAM 
para analisar e selecionar investimentos. A análise é realizada através de uma 
diligência devida reforçada sobre as questões ambientais, sociais e de 
governação significativas relevantes para o emitente soberano ou para a empresa 
emitente e considera o perfil de risco ASG de cada emitente. Além disso, é tido 
em consideração o alinhamento do modelo de negócio de cada empresa emitente 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e a exposição 
do fundo a obrigações de empresas é limitada a emitentes considerados neutros 
ou alinhados com os ODS. Dependendo do resultado da análise, será atribuída a 
cada emitente soberano e a cada empresa emitente uma classificação ASG de C 
a A. Os investimentos elegíveis têm de ter uma classificação ASG na gama B ou A 
ou uma classificação equivalente se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos devem satisfazer o requisito mínimo de 
classificação ESG. Os emitentes aos quais não foi atribuída uma 
classificação ASG no momento da emissão são permitidos com base 
numa avaliação interna preliminar do perfil ASG até lhes ser atribuída 
uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S  
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza ambiental 
da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
 Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

Investimentos* 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 383

Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300F6FENFDTOIKP77 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 

 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as 
questões ASG significativas relevantes para o emitente soberano ou para a 
empresa emitente e considera o perfil de risco ASG de cada emitente. Além disso, 
é tido em consideração o alinhamento do modelo de negócio de cada empresa 
emitente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e a 
exposição do fundo a obrigações de empresas é limitada a emitentes 
considerados neutros ou alinhados com os ODS. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída a cada emitente soberano e a cada empresa emitente uma 
classificação ASG de C a A. Os investimentos elegíveis ara os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente se 
for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos devem satisfazer o requisito mínimo de 
classificação ESG. Os emitentes aos quais não foi atribuída uma 
classificação ASG no momento da emissão são permitidos com base 
numa avaliação interna preliminar do perfil ASG até lhes ser atribuída 
uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S 
Os investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da 
ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos 
pela taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em empresas que foram analisadas e 
classificadas com a ferramenta ASG proprietária da NAM a fim de garantir que só os 
títulos emitidos por empresas com a classificação ASG mínima exigida são elegíveis 
para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
 Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 396

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 

 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as 
questões ASG significativas relevantes para o emitente soberano ou para a 
empresa emitente e considera o perfil de risco ASG de cada emitente. Além disso, 
é tido em consideração o alinhamento do modelo de negócio de cada empresa 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 
Dependendo do resultado da análise, será atribuída a cada emitente soberano e a 
cada empresa emitente uma classificação ASG de C a A. Os investimentos 
elegíveis ara os fundos Stars têm de ter uma classificação ASG na gama B ou A 
ou uma classificação equivalente se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das 
normas internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa 
desencadeará uma reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos devem satisfazer o requisito mínimo de 
classificação ESG. Os emitentes aos quais não foi atribuída uma 
classificação ASG no momento da emissão são permitidos com base 
numa avaliação interna preliminar do perfil ASG até lhes ser atribuída 
uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza social 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S  
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros 
aspetos 
ambientais  
Inclui 
investimentos 
que são 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem 
mínima de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. 
A. Uma vez que não existe uma metodologia adequada para determinar o 
alinhamento pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro 
gráfico mostra o alinhamento da taxonomia em relação a todos os 
investimentos do produto financeiro, incluindo as obrigações 
soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o alinhamento pela 
taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto financeiro 
que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493009USMG0OQQ0TE12 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 

 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as 
questões ASG significativas relevantes para o emitente soberano ou para a 
empresa emitente e considera o perfil de risco ASG de cada emitente. Além disso, 
é tido em consideração o alinhamento do modelo de negócio de cada empresa 
emitente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e a 
exposição do fundo a obrigações de empresas é limitada a emitentes 
considerados neutros ou alinhados com os ODS. Dependendo do resultado da 
análise, será atribuída a cada emitente soberano e a cada empresa emitente uma 
classificação ASG de C a A. Os investimentos elegíveis ara os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente se 
for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos devem satisfazer o requisito mínimo de 
classificação ESG. Os emitentes aos quais não foi atribuída uma 
classificação ASG no momento da emissão são permitidos com base 
numa avaliação interna preliminar do perfil ASG até lhes ser atribuída 
uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S Os 
investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características A/S 
mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza ambiental 
da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Corporate Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300C320J1NRW8KC43 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493004J0DU336JUI826 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 420

Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as questões 
ASG significativas relevantes para o emitente e considera a forma como os 
emitentes gerem o seu risco ASG. 
Dependendo do resultado da análise, será atribuída à empresa uma classificação 
ASG de C a A. A NAM aplica um requisito mínimo de classificação ASG para 
inclusão nos fundos Stars. Os investimentos elegíveis para os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente 
se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos devem satisfazer o requisito mínimo de classificação 
ASG. 
Os emitentes aos quais não foi atribuída uma classificação ASG no 
momento da emissão são permitidos com base numa avaliação interna 
preliminar do perfil ASG até lhes ser atribuída uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 424

 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S  
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza ambiental 
da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima 
de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez 
que não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento 
pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos 
investimentos do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Covered Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300ODKXRGT6EIFH77 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300WUBHZSQIK6U640 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/


Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 434

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Cross Credit Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300HQ4F0MHYF7TI45 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Financial Debt Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493001SUQRY2LG8S445 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300XXBGPCW0NFP308 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European High Yield Credit Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300XRUCQ32ZN5RZ02 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300ISX6Y6CZ3YHN56 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são realizadas 
as características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as questões 
ASG significativas relevantes para o emitente e considera a forma como os 
emitentes gerem o seu risco ASG. 
Dependendo do resultado da análise, será atribuída à empresa uma classificação 
ESG de C a A. A NAM aplica um requisito mínimo de classificação ESG para 
inclusão nos fundos Stars. Os investimentos elegíveis para os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente 
se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos em obrigações garantidas, incluindo a 
exposição através de CDS de uma única entidade, devem satisfazer 
o requisito mínimo de classificação ESG. Os emitentes aos quais 
não foi atribuída uma classificação ASG no momento da emissão 
são permitidos com base numa avaliação interna preliminar do perfil 
ASG até lhes ser atribuída uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 
investimentos 
que são 
sustentáveis em 
virtude da sua 
contribuição 
para os ODS 
sociais e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S 
Os investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados 
como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros 
aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos 
que são 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
 Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima 
de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez 
que não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento 
pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos 
investimentos do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300SCCJ0MD1RGLD18 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Flexible Credit Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300XZGMRU5J181885 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/


Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 472

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas 
não tiverem uma estratégia de transição documentada e alinhada com o 
Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300FSVWL0VAR25025 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental: 70% 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social: 15% 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Green Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300TSF9S6RT0LQL86 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 

 
O fundo tem um objetivo sustentável no sentido de criar um impacto ambiental 
positivo, investindo pelo menos 70% dos seus ativos em obrigações verdes. A 
parte remanescente dos ativos do fundo é investida noutras obrigações 
consideradas sustentáveis, incluindo obrigações convencionais de emitentes 
cujas atividades económicas são ambientalmente sustentáveis para fins de 
investimento. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
 

 Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a 
realização do objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
A realização do objetivo de investimento sustentável é medida pela 
proporção de investimentos que está alinhada com a norma ICMA ou 
Princípios Relativos às Obrigações Verdes similares e/ou com a Climate 
Bonds Initiative. Para obter mais informações sobre os indicadores, 
consulte as divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de 
acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
A estratégia do fundo baseia-se num quadro proprietário, tendo em conta, por 
exemplo, os Princípios Relativos às Obrigações Verdes da ICMA e/ou a Norma da 
UE para as Obrigações Verdes, bem como o quadro ASG proprietário da NAM. Os 
emitentes que não cumpram as normas ESG da NAM são excluídos do universo 
de investimento. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Pelo menos 70% do VPL tem de ser investido em Obrigações Verdes 
• As obrigações verdes têm de cumprir os Princípios Relativos às 

Obrigações Verdes da ICMA ou similares e/ou a Climate Bonds 
Initiative 

• As obrigações verdes têm de ter uma classificação mínima B- 
nos pilares social e de governação no modelo ASG 
proprietário da NAM ou uma classificação correspondente se 
for utilizado um fornecedor externo. 

• As obrigações sociais têm de cumprir os Princípios de Obrigações 
Sociais da ICMA ou similares. As obrigações de sustentabilidade e 
as obrigações ligadas à sustentabilidade devem cumprir os 
Princípios de Obrigações de Sustentabilidade da ICMA e os 
Princípios de Obrigações Ligadas à Sustentabilidade da ICMA, 
respetivamente. 

• As obrigações sociais, as obrigações de sustentabilidade e as 
obrigações ligadas à sustentabilidade, bem como as obrigações 
convencionais, têm de ter uma classificação mínima B- no modelo 
ASG proprietário da NAM ou uma classificação correspondente se 
for utilizado um fornecedor externo 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
social da ONU 

#2 Não 
sustentáveis 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Ambientais  
Inclui investimentos 

que contribuam para 
um objetivo de 
natureza ambiental, 
tal como delineado 
nos ODS da ONU 
e/ou na taxonomia da 
UE, e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 

#1 
Sustentáveis 
 Espera-se que 

o fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
Espera-se que pelo menos 15% dos investimentos do fundo sejam dedicados a 
investimentos sustentáveis com um objetivo social. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. Tais investimentos são avaliados 
de forma a garantir que cumprem salvaguardas mínimas em matéria social. 

 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental com um 
objetivo ambiental 
que não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as questões 
ASG significativas relevantes para o emitente e considera a forma como os 
emitentes gerem o seu risco ASG. 
Dependendo do resultado da análise, será atribuída à empresa uma classificação 
ESG de C a A. A NAM aplica um requisito mínimo de classificação ESG para 
inclusão nos fundos Stars. Os investimentos elegíveis para os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente 
se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos em obrigações garantidas, incluindo a 
exposição através de CDS de uma única entidade, devem satisfazer 
o requisito mínimo de classificação ESG. Os emitentes aos quais 
não foi atribuída uma classificação ASG no momento da emissão 
são permitidos com base numa avaliação interna preliminar do perfil 
ASG até lhes ser atribuída uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S 
Os investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza ambiental 
da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que o 
fundo dedique 90% 
a investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem 
mínima de investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. 
A. Uma vez que não existe uma metodologia adequada para determinar o 
alinhamento pela taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro 
gráfico mostra o alinhamento da taxonomia em relação a todos os 
investimentos do produto financeiro, incluindo as obrigações 
soberanas, enquanto o segundo gráfico mostra o alinhamento pela 
taxonomia apenas em relação aos investimentos do produto financeiro 
que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental: 15% 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social: 70% 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no 
artigo 9.º, n.os 1 a 4-A, do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 5.º, primeiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) 2020/852 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Social Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Objetivo de investimento sustentável 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Qual é o objetivo de investimento sustentável deste produto 
financeiro? 
O fundo tem um objetivo sustentável no sentido de criar um impacto social 
positivo, investindo pelo menos 70% dos seus ativos em obrigações sociais. A 
parte remanescente dos ativos do fundo é investida noutras obrigações 
consideradas sustentáveis, incluindo obrigações convencionais de emitentes 
cujas atividades económicas são socialmente sustentáveis para fins de 
investimento. O fundo também fará um mínimo de 15% de investimentos 
sustentáveis com um objetivo ambiental em atividades económicas que não são 
qualificadas como sustentáveis do ponto de vista ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE. 

 
O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com o objetivo 
sustentável do fundo. 

 
 

  Que indicadores de sustentabilidade são utilizados para avaliar a realização 
do objetivo de investimento sustentável deste produto financeiro? 
A realização do objetivo de investimento sustentável é medida pela 
proporção de investimentos que está alinhada com a norma ICMA ou com 
Princípios Relativos às Obrigações Sociais similares. Para obter mais 
informações sobre os indicadores, consulte as divulgações no website 
relacionadas com a sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do 
SFDR. 

 
 

  Explique o motivo pelo qual os investimentos sustentáveis não prejudicam 
significativamente nenhum objetivo de investimento sustentável ambiental 
ou social. 
Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

 
Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como estão a ser 
alcançados os 
objetivos de 
sustentabilidade 
deste produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

 
 
 
 
 

Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
A estratégia ASG do fundo baseia-se num quadro proprietário, tendo em conta, 
por exemplo, os Princípios Relativos às Obrigações Sociais da ICMA, bem como o 
quadro ASG proprietário da NAM. Os emitentes que não cumpram as normas ESG 
da NAM são excluídos do universo de investimento. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 
Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

 
  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizada 

para selecionar os investimentos a realizar para cumprir o objetivo de 
investimento sustentável? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Pelo menos 70% do VPL tem de ser investido em Obrigações Sociais 
• As obrigações sociais têm de cumprir os Princípios de 

Obrigações Sociais da ICMA ou similares 
• As obrigações sociais têm de ter uma classificação mínima B- nos 

pilares social e de governação no modelo ASG proprietário da NAM 
ou uma classificação correspondente se for utilizado um fornecedor 
externo 

• As obrigações verdes têm de cumprir os Princípios Relativos às 
Obrigações Verdes da ICMA ou similares e/ou a Climate Bonds 
Initiative. As obrigações de sustentabilidade e as obrigações 
ligadas à sustentabilidade devem cumprir os Princípios de 
Obrigações de Sustentabilidade da ICMA e os Princípios de 
Obrigações Ligadas à Sustentabilidade da ICMA, respetivamente. 

• As obrigações verdes, as obrigações de sustentabilidade e as 
obrigações ligadas à sustentabilidade, bem como as obrigações 
convencionais, têm de ter uma classificação mínima B- no modelo 
ASG proprietário da NAM ou uma classificação correspondente se 
for utilizado um fornecedor externo 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 

Qual é a afetação de ativos e a percentagem mínima de investimentos 
sustentáveis? 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve 
a quota-parte 
dos 
investimentos 
em ativos 
específicos. 

 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 1 Sustentáveis abrange os investimentos sustentáveis com objetivos ambientais 
ou sociais. 
#2 Não sustentáveis inclui os investimentos que não são qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui investimentos 
que são 
sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do SFDR 
em virtude da sua 
contribuição para os 
ODS de natureza 
social da ONU 

#2 Não 
sustentáveis 

Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

Ambientais 
 Inclui 
investimentos que 
contribuam para 
um objetivo de 
natureza 
ambiental, tal 
como delineado 
nos ODS da ONU 
e/ou na taxonomia 
da UE, e que se 
qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#1 
Sustentáveis  
Espera-se que 

o fundo dedique 
pelo menos 85% 
a investimentos 
sustentáveis 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados 
pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
Espera-se que pelo menos 70% do VPL do fundo sejam dedicados a 
investimentos sustentáveis com um objetivo social. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. Tais investimentos são avaliados 
de forma a garantir que cumprem salvaguardas mínimas em matéria social. 

 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental com um 
objetivo ambiental 
que não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social:  % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300X17PTA8XLWWB67 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 
o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300T4YU2MVOMP8L55 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493007JB6L1DCBXJN89 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300PBIZ5BVS2L4E68 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
  Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as questões 
ASG significativas relevantes para o emitente e considera a forma como os 
emitentes gerem o seu risco ASG. 
Dependendo do resultado da análise, será atribuída à empresa uma classificação 
ESG de C a A. A NAM aplica um requisito mínimo de classificação ESG para 
inclusão nos fundos Stars. Os investimentos elegíveis para os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente 
se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos em obrigações garantidas, incluindo a 
exposição através de CDS de uma única entidade, devem satisfazer 
o requisito mínimo de classificação ESG. Os emitentes aos quais 
não foi atribuída uma classificação ASG no momento da emissão 
são permitidos com base numa avaliação interna preliminar do perfil 
ASG até lhes ser atribuída uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui investimentos 
que são 
sustentáveis em 
virtude da sua 
contribuição para os 
ODS sociais e que 
se qualificam como 
sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do 
SFDR 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S  
Os investimentos 
restantes estão 
alinhados com 
características A/S 
mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza ambiental 
da ONU 

#1A 
Sustentáveis  
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que o 
fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Norwegian Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300GKKTBJNZU7BJ86 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 -Norwegian Short-Term Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493005DOEAQ8S1TVI86 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Swedish Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300UUOKOX2ZFY6A72 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300EYJ804J45M4O43 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
O fundo investe num universo de investimento que, geralmente, exibe um elevado 
nível de desempenho ESG em vários componentes. Consequentemente, as 
análises aplicáveis à estratégia têm um impacto limitado no universo de 
investimento e nos investimentos efetivos do fundo, apenas servindo de garantia 
de que os investimentos subjacentes representam consistentemente as 
características ASG previstas da classe de ativos. 

  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 
realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300V3BOFEO3N8NJ79 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
 Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as questões 
ASG significativas relevantes para o emitente e considera a forma como os 
emitentes gerem o seu risco ASG. 
Dependendo do resultado da análise, será atribuída à empresa uma classificação 
ESG de C a A. A NAM aplica um requisito mínimo de classificação ESG para 
inclusão nos fundos Stars. Os investimentos elegíveis para os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente 
se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos devem satisfazer o requisito mínimo de classificação 
ESG. 
Os emitentes aos quais não foi atribuída uma classificação ASG no momento 
da emissão são permitidos com base numa avaliação interna preliminar do 
perfil ASG até lhes ser atribuída uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais  
Inclui 
investimentos que 
são sustentáveis 
em virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S 
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui investimentos 
que são 
sustentáveis de 
acordo com o artigo 
2.º, n.º 17, do 
SFDR em virtude 
da sua contribuição 
para os ODS de 
natureza ambiental 
da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 



Prospeto de agosto de 2022 Nordea 1 SICAV 551

Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais(A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
40% a investimentos sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - US High Yield Stars Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
Proporção mínima de investimentos sustentáveis O fundo investe 
parcialmente em investimentos sustentáveis, o que significa empresas e 
emitentes envolvidos em atividades que contribuem para um objetivo de 
natureza ambiental ou social, tal como delineado nos ODS da ONU e/ou na 
taxonomia da UE, e que não prejudicam significativamente quaisquer outros 
objetivos de natureza ambiental ou social. 

 
Classificação ASG O fundo investe em títulos emitidos por entidades cujos perfis 
ASG foram classificados pela NAM, ou por um fornecedor de dados externo e 
analisados pela NAM, a fim de garantir que só os títulos emitidos por entidades 
com a classificação ASG mínima exigida do fundo são elegíveis para inclusão. 

 
Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 Quais são os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto 

financeiro pretende realizar em parte e de que forma o investimento 
sustentável contribui para esses objetivos? 
Os objetivos dos investimentos sustentáveis que o produto financeiro 
pretende realizar em parte são contribuir para um ou vários dos ODS da 
ONU ou, em alternativa, estar envolvido em atividades alinhadas com a 
taxonomia. Os investimentos sustentáveis contribuem para os objetivos 
através dos investimentos do fundo em empresas que contribuem para os 
ODS da ONU ou de atividades alinhadas com a taxonomia da UE, ao 
ultrapassar um limite mínimo para o alinhamento das receitas com os ODS 
da ONU ou com a taxonomia da UE. 

 
  Por que razão é que os investimentos sustentáveis que o produto financeiro 

pretende realizar em parte não prejudicam significativamente qualquer 
objetivo de investimento sustentável em termos ambientais ou sociais? 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Os investimentos sustentáveis passaram um teste que determinou que não 
prejudicam significativamente quaisquer outros objetivos sociais ou 
ambientais [teste «Do no significant harm» (DNSH)] A NAM desenvolveu 
uma "ferramenta PIN" quantitativa proprietária que avalia o desempenho de 
todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos indicadores 
PIN. A ferramenta utiliza uma gama diversificada de fontes de dados em 
numerosas áreas temáticas relacionadas com os fatores ASG, a fim de 
assegurar que o desempenho das empresas beneficiárias do investimento 
seja devidamente analisado recorrendo a uma metodologia interna rigorosa. 
O output da ferramenta PIN é a base para o teste DNSH e os resultados 
são ainda enriquecidos com dados adicionais de terceiros abrangendo 
fatores ambientais e sociais para se obter o resultado do teste. 

Como foram tidos em conta os indicadores de impactos negativos nos 
fatores de sustentabilidade? 
Os indicadores dos PIN são avaliados na ferramenta de PIN da NAM e 
os resultados são uma parte fundamental do teste DNSH. 

 
Como são os investimentos sustentáveis alinhados com as Diretrizes da 
OCDE para as Empresas Multinacionais e os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos? 
O alinhamento com as Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos é testado e assegurado como parte do 
processo de identificação de investimentos sustentáveis utilizando a 
"ferramenta de PIN" da NAM. 

 
 

 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

A taxonomia da UE estabelece um princípio de «não prejudicar 
significativamente», segundo o qual os investimentos alinhados pela 
taxonomia não devem prejudicar significativamente os objetivos da 
taxonomia da UE, sendo acompanhada de critérios específicos da UE. 

 
O princípio de «não prejudicar significativamente» aplica-se apenas aos 
investimentos subjacentes ao produto financeiro que tenham em conta os 
critérios da UE aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental. Os investimentos subjacentes a este produto financeiro 
não têm em conta os critérios da UE para investimentos ambientalmente 
sustentáveis. 

 
Quaisquer outros investimentos sustentáveis também não devem 
prejudicar significativamente quaisquer objetivos ambientais ou sociais. 
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
O fundo investe em conformidade com a estratégia de investimento Stars, o que 
inclui o compromisso de aplicar a metodologia ASG proprietária da NAM para 
analisar e selecionar os investimentos que representam as características ASG do 
fundo. 
A análise é realizada através de uma diligência devida reforçada sobre as questões 
ASG significativas relevantes para o emitente e considera a forma como os 
emitentes gerem o seu risco ASG. 
Dependendo do resultado da análise, será atribuída à empresa uma classificação 
ESG de C a A. A NAM aplica um requisito mínimo de classificação ESG para 
inclusão nos fundos Stars. Os investimentos elegíveis para os fundos Stars têm 
de ter uma classificação ASG na gama B ou A ou uma classificação equivalente 
se for utilizado um fornecedor externo. 

 
As classificações ASG são reavaliadas regularmente. Qualquer infração das normas 
internacionais ou eventos graves específicos de uma empresa desencadeará uma 
reavaliação ad hoc da classificação ASG. 

 
As empresas e os emitentes são analisados e triados utilizando a metodologia 
proprietária da NAM para identificar e selecionar investimentos sustentáveis que 
irão contribuir para a proporção de tais investimentos. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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• Os investimentos diretos em obrigações garantidas, incluindo a 
exposição através de CDS de uma única entidade, devem satisfazer 
o requisito mínimo de classificação ESG. Os emitentes aos quais 
não foi atribuída uma classificação ASG no momento da emissão 
são permitidos com base numa avaliação interna preliminar do perfil 
ASG até lhes ser atribuída uma classificação oficial. 

• Proporção de investimentos sustentáveis, tal como definida pela 
metodologia proprietária da NAM que identifica os investimentos 
sustentáveis com base na contribuição para os ODS da ONU e/ou as 
atividades alinhadas com a taxonomia. 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

 
 

  Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 
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Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 
 

A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 

 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

A categoria #1 Alinhados com características A/S abrange: 
 

• A subcategoria #1A Sustentáveis abrange os investimentos 
sustentáveis com objetivos ambientais ou sociais. 

• A subcategoria #1B Outras características A/S abrange os 
investimentos alinhados com características ambientais ou sociais que 
não são qualificados como investimentos sustentáveis. 

Sociais 
Inclui investimentos 
que são 
sustentáveis em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS sociais e 
que se qualificam 
como sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1B Outras 
características 
A/S 
Os investimentos 

restantes estão 
alinhados com 
características 
A/S mas não são 
qualificados como 
investimentos 
sustentáveis 

Outros aspetos 
ambientais  
Inclui 

investimentos que 
são sustentáveis 
de acordo com o 
artigo 2.º, n.º 17, 
do SFDR em 
virtude da sua 
contribuição para 
os ODS de 
natureza 
ambiental da ONU 

#1A 
Sustentáveis 
Espera-se que o 
fundo dedique 
40% do seu VPL 
a investimentos 
sustentáveis 

#1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

Investimentos* 
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Em que medida, no mínimo, estão os investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental alinhados com a taxonomia da UE? 
A quantidade de dados suficientemente fiáveis sobre o alinhamento da 
taxonomia é escassa e a cobertura de dados permanece demasiado baixa para 
permitir um compromisso significativo com uma proporção mínima de 
investimentos alinhados com a taxonomia neste fundo. Não se pode excluir que 
algumas das participações do fundo se qualifiquem como investimentos 
alinhados com a taxonomia. 
A divulgação e prestação de informações sobre o alinhamento da taxonomia 
irão evoluir à medida que o quadro da UE progride e os dados são 
disponibilizados pelas empresas. 

 

 
  Qual é a percentagem mínima dos investimentos em atividades 

de transição e capacitantes? 
Não existe qualquer compromisso para uma proporção mínima de 
investimentos em atividades de transição e capacitantes. 

As atividades 
capacitantes 
permitem 
diretamente que 
outras atividades 
contribuam de 
forma substancial 
para um objetivo 
ambiental. 

 
As atividades de 
transição são 
atividades para 
as quais ainda 
não existem 
alternativas 
hipocarbónicas e 
que, entre outras, 
apresentam 
níveis de 
emissões de 
gases com efeito 
de estufa que 
correspondem ao 
melhor 
desempenho. 

Os dois gráficos que se seguem mostram, a verde, a percentagem mínima de 
investimentos que estão alinhados com a taxonomia da UE. A. Uma vez que 
não existe uma metodologia adequada para determinar o alinhamento pela 
taxonomia das obrigações soberanas*, o primeiro gráfico mostra o 
alinhamento da taxonomia em relação a todos os investimentos do produto 
financeiro, incluindo as obrigações soberanas, enquanto o segundo gráfico 
mostra o alinhamento pela taxonomia apenas em relação aos investimentos 
do produto financeiro que não sejam obrigações soberanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para efeitos destes gráficos, as «obrigações soberanas» consistem em 
todas as exposições a dívida soberana 

2. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia excluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 

1. Alinhamento dos investimentos pela 
taxonomia incluindo as 
obrigações soberanas* 

 
 

Alinhados pela 
taxonomia 

 
Outros 
investimentos 
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Qual é a percentagem mínima de investimentos sustentáveis 
com um objetivo ambiental que não estão alinhados com a 
taxonomia da UE? 
O fundo pode investir em atividades económicas que não sejam atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental ou relativamente às quais 
as normas técnicas ainda não foram finalizadas. Os dados das empresas em 
matéria de alinhamento com a taxonomia da UE ainda não estão amplamente 
disponíveis nas divulgações públicas por parte das empresas beneficiárias do 
investimento. No entanto, determinados investimentos podem estar ligados a 
objetivos ambientais em virtude da sua contribuição para os ODS da ONU. 

 
Qual é a proporção mínima dos investimentos sustentáveis com um 
objetivo social? 
O fundo contém investimentos com um objetivo ambiental e com um objetivo 
social. Não há nenhuma priorização de objetivos ambientais e sociais, e a 
estratégia não visa qualquer atribuição específica ou proporção mínima para 
qualquer uma destas categorias. O processo de investimento integra a 
combinação de objetivos ambientais e sociais ao possibilitar ao gestor de 
investimentos a flexibilidade de fazer a alocação entre estes com base na 
disponibilidade e atratividade das oportunidades de investimento. 

Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

 
 
são investimentos 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental que 
não têm em 
conta os 
critérios 
aplicáveis às 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental no 
âmbito da 
taxonomia da UE. 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - US Total Return Bond Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300MO84XW9D10JW85 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
90% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300ZBFDBDY4UFU888 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 

GBP Diversified Return Fund
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Multi-Asset Carbon Transition Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S  
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais 
os dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo social:  % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Stable Return Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 549300J9YLZQT0W3Z531 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
Principal Impacto Negativo (“PIN”) O impacto negativo dos investimentos 
nos fatores de sustentabilidade é tido em consideração como parte 
integrante do processo de investimento. 

 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

 Não, 

 Sim, a ferramenta quantitativa de PIN proprietária da NAM avalia o 
desempenho de todo o universo de investimento da NAM através de múltiplos 
indicadores de PIN. Os gestores de carteiras são responsáveis por considerar 
as consequências negativas das suas decisões de investimento, como 
indicado pelos indicadores de PIN, como parte do processo de gestão de 
carteiras. Os indicadores de PIN específicos que são tomados em 
consideração estão sujeitos à disponibilidade de dados e podem evoluir com a 
melhoria da qualidade e disponibilidade dos dados. 

 
As informações relativas aos PIN sobre os fatores de sustentabilidade 
serão disponibilizadas no relatório anual a ser divulgado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 2, do SFDR. 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são 
realizadas as 
características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
80% do seu VPL 
a investimentos 
que estejam 
alinhados com as 
suas 
características A/S 

#2 Outros 
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os efeitos descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados" do prospeto. Esta categoria também pode incluir títulos para os 
quais não estão disponíveis dados relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/
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Promove características 
ambientais/sociais (A/S) e, 
embora não tenha como objetivo 
um investimento sustentável, 
dedicará uma proporção mínima de 
 % a investimentos 
sustentáveis 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
qualificadas como 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo ambiental 
em atividades económicas 
que não são qualificadas 
como sustentáveis do ponto 
de vista ambiental ao abrigo 
da taxonomia da UE 

com um objetivo social 
 

Promove características (A/S), mas 
não irá realizar investimentos 
sustentáveis 

 
Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis com 
um objetivo ambiental:  % 

em atividades 
económicas qualificadas 
como sustentáveis do 
ponto de vista ambiental 
ao abrigo da taxonomia 
da UE 

em atividades económicas não 
são qualificadas como 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental ao abrigo da 
taxonomia da UE 

Dedicará no mínimo a 
investimentos sustentáveis 
com um objetivo social: 
 % 

Não Sim 

Este produto financeiro tem um objetivo de investimento sustentável? 

Modelo de divulgação pré-contratual para os produtos financeiros referidos no artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 2019/2088 e no artigo 6.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 
2020/852 

 
 
 

Nome do produto: Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund 
 

Identificador de entidade jurídica: 5493003GMR3L3V7UKR92 
 

Características ambientais e/ou sociais 
 
 

Por investimento 
sustentável 
entende-se um 
investimento numa 
atividade 
económica que 
contribui para um 
objetivo ambiental 
ou social, desde 
que esse 
investimento não 
prejudique 
significativamente 
qualquer objetivo 
ambiental ou social 
e que as empresas 
beneficiárias do 
investimento sigam 
práticas de boa 
governação. 

A taxonomia da 
UE é um sistema 
de classificação, 
que estabelece 
uma lista de 
atividades 
económicas 
sustentáveis do 
ponto de vista 
ambiental. Esse 
regulamento não 
estabelece uma 
lista de atividades 
económicas 
socialmente 
sustentáveis. 
Os investimentos 
sustentáveis com 
um objetivo 
ambiental podem 
ou não ser 
alinhados com a 
taxonomia. 
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Que características ambientais e/ou sociais são promovidas por 
este produto financeiro? 
As características A/S deste fundo incluem: 

 
 

Exclusões baseadas nos setores e no valor São aplicados filtros de exclusão 
ao processo de construção da carteira com vista a limitar investimentos em 
empresas e emitentes com uma exposição significativa a determinadas atividades 
que possam ser consideradas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade 
em geral, incluindo empresas de tabaco e de combustíveis fósseis. 

 
Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM A exposição às 
empresas de combustíveis fósseis é regida pela adesão do fundo à Política de 
Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris a NAM, que visa limitar a pegada de 
carbono resultante da carteira de investimentos. 

 
 
 
 

O fundo utiliza um índice de referência que não está alinhado com as características A/S 
do fundo. 

 
  Quais são os indicadores de sustentabilidade utilizados para avaliar a 

realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas 
por este produto financeiro? 
Para medir a prossecução das características ambientais ou sociais, o 
gestor de investimentos utilizará indicadores climáticos, outros indicadores 
ambientais e sociais, na medida em que existam dados relevantes 
disponíveis. Para obter mais informações sobre os indicadores, consulte as 
divulgações no website relacionadas com a sustentabilidade de acordo com 
o artigo 10.º do SFDR. 

 
 
 
 
 
 
 

Este produto financeiro considera os principais impactos negativos 
nos fatores de sustentabilidade? 

Não, a estratégia de investimento do fundo inclui a utilização de swaps de 
retorno total para aumentar a alavancagem e a exposição curta às 
empresas. Atendendo que os principais impactos negativos sobre os fatores 
de sustentabilidade dos investimentos em exposição curta a títulos de 
capital são extremamente complexos e exigem metodologias fiáveis que 
ainda não estão totalmente desenvolvidas. Considerando que o principal 
impacto negativo sobre os fatores de sustentabilidade dos investimentos 
apenas em exposição longa a títulos de capital não seria correto e não 
refletiria os principais impactos negativos globais da estratégia. 

Sim, 

Os indicadores de 
sustentabilidade 
medem a forma 
como são realizadas 
as características 
ambientais ou 
sociais promovidas 
pelo produto 
financeiro. 

Os principais 
impactos 
negativos são os 
impactos 
negativos mais 
significativos das 
decisões de 
investimento em 
fatores de 
sustentabilidade 
relacionados com 
questões 
ambientais, 
sociais e laborais, 
o respeito pelos 
direitos humanos, 
a luta contra a 
corrupção e o 
suborno 

https://www.nordea.lu/documents/article-10-sustainability-disclosures/A10SD_N1_por_PT.pdf/
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Qual é a estratégia de investimento seguida por este produto 
financeiro? 
Os fatores ASG são integrados na estratégia excluindo empresas e emitentes 
devido à sua exposição a determinadas atividades que tenham sido 
desselecionadas com base em considerações ASG. 

 
Para obter mais informações sobre a política geral de investimento do fundo, 
consulte a secção Objetivo e Política de Investimento do prospeto. 

 
Propriedade ativa 
Em nome dos seus clientes, a NAM desenvolve um conjunto de atividades de 
envolvimento com empresas beneficiárias do investimento e com emitentes 
empresariais e soberanos a fim de os encorajar a melhorarem as suas práticas 
ASG e promover uma abordagem de longo prazo na tomada de decisões. 

 

Política de Investimento Responsável 
Uma sobreposição da análise baseada em normas e da lista de exclusões da 
NAM é implementada sob a forma de salvaguardas de base através da Política de 
Investimento Responsável da NAM, que proíbe o investimento em empresas que 
atuam no âmbito da produção de armas ilegais ou nucleares e em empresas com 
exposição à extração de carvão que excedam um limite predefinido. Baseando-se 
em análises regulares, o Comité de Investimentos Responsáveis da NAM adota a 
ação adequada para qualquer empresa alegadamente envolvida na infração de 
leis e normas internacionais ou em controvérsias que envolvam tais leis e normas. 
Se o envolvimento falhar ou for considerado inútil, os investimentos podem ser 
suspensos ou a empresa pode ser colocada na lista de exclusões. Para mais 
informações, consulte o website em Política de Investimento Responsável e a 
Lista de Exclusão de Empresas. 

  Quais são os elementos obrigatórios da estratégia de investimento utilizados 
para selecionar os investimentos a realizar para alcançar cada uma das 
características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro? 

• As exclusões baseadas nos setores e no valor impedem 
investimentos em atividades consideradas inadequadas para a 
estratégia. Para obter mais informações sobre a política de 
exclusões, consulte as informações no website relacionadas com a 
sustentabilidade de acordo com o artigo 10.º do SFDR. 

• A Política de Combustíveis Fósseis Alinhada com Paris da NAM 
estabelece limites para a exposição das empresas à produção, 
distribuição e serviços de combustíveis fósseis. Isto significa que o 
fundo não investirá em empresas com um envolvimento significativo 
na produção, distribuição ou serviços de combustíveis fósseis se 
estas não tiverem uma estratégia de transição documentada e 
alinhada com o Acordo de Paris. 

• O fundo segue a Política de Investimento Responsável da NAM e 
não investe em empresas que constam da lista de exclusões da 
Nordea devido à violação de normas internacionais ou ao 
envolvimento em atividades empresariais controversas. 

Os elementos obrigatórios são documentados e monitorizados numa base 
contínua. Paralelamente, a NAM implementou processos de gestão de risco 
para controlar o risco financeiro e regulamentar e assegurar uma escalada 
adequada de quaisquer questões potenciais no âmbito de uma estrutura de 
governação clara. 

 
A NAM realiza uma diligência devida aprofundada aos fornecedores de 
dados externos a fim de esclarecer as metodologias aplicadas e de verificar 
a qualidade dos dados. No entanto, dado que os regulamentos e as normas 
de divulgação de informações não financeiras se estão a desenvolver 
rapidamente, a qualidade, a cobertura e a acessibilidade dos dados 
continuam a ser um desafio - particularmente no caso das pequenas 
empresas e dos mercados menos desenvolvidos. 

A estratégia de 
investimento 
orienta as 
decisões de 
investimento com 
base em fatores 
como os objetivos 
de investimento e 
a tolerância ao 
risco. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/
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Investimentos* #1 Alinhados 
com 
características 
A/S 
Está previsto que 

o fundo dedique 
60% a 
investimentos que 
estejam alinhados 
com as suas 
características A/S 

#2 Outros  
Numerário, 
derivados, 
outros 
investimentos 
para os quais os 
dados são 
insuficientes 

#1 Alinhados com características A/S inclui os investimentos do produto 
financeiro utilizados para alcançaras características ambientais ou sociais 
promovidas pelo produto financeiro. 
 
#2 Outros inclui os restantes investimentos do produto financeiro, não 
alinhados com características ambientais ou sociais nem qualificados como 
investimentos sustentáveis. 

Que política é implementada para avaliar as práticas de boa governação das 
empresas beneficiárias do investimento? 
As boas práticas de governação das empresas beneficiárias do investimento 
são abordadas em vários níveis do processo de seleção de segurança. As 
salvaguardas de governação são inerentes à análise baseada em normas de 
nível da NAM, bem como aos processos de PIN da NAM. Além disso, ao 
nível do fundo, as empresas são analisadas quanto à boa governação, 
avaliando as suas relações com os colaboradores, as práticas salariais, as 
estruturas de gestão e o cumprimento fiscal. Em relação aos emitentes 
soberanos, a avaliação das boas práticas de governação baseia-se em três 
pilares: 1) Os princípios da governação (governação democrática), 2) 
Execução da governação e 3) Eficiência da governação. 

 
 
 

Que alocação de ativos está prevista para este produto financeiro? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entende-se por investimentos o VPL do fundo, que é o valor de mercado total do fundo. 

 
A alocação dos ativos pode mudar com o tempo e as percentagens devem ser vistas 
como uma média ao longo de um período de tempo prolongado. Os cálculos podem 
basear-se em dados incompletos ou imprecisos da empresa ou de terceiros. 

 

  De que forma a utilização de derivados contribui para 
alcançar as características ambientais ou sociais promovidas 
pelo produto financeiro? 
O fundo pode utilizar derivados para efeitos de gestão da carteira. Se o 
gestor de investimentos optar por assumir posições longas em derivados, 
estas ficarão sujeitas aos mesmos critérios ASG que os investimentos 
diretos em títulos de capital. 

As práticas de boa 
governação 
assentam na 
solidez das 
estruturas de 
gestão, das 
relações laborais e 
das práticas de 
remuneração do 
pessoal e no 
cumprimento das 
obrigações fiscais. 

As atividades 
alinhadas pela 
taxonomia são 
expressas em 
percentagem: 
- do volume de 
negócios 
refletindo a parte 
das receitas 
proveniente das 
atividades 
verdes das 
sociedades 
beneficiárias do 
investimento 
- das despesas 
de capital 
(CapEx), 
mostrando os 
investimentos 
verdes realizados 
pelas empresas 
beneficiárias do 
investimento, p. 
ex.: com vista à 
transição para 
uma economia 
verde. 
- das despesas 
operacionais 
(OpEx) refletindo 
as atividades 
operacionais 
verdes das 
empresas 
beneficiárias do 
investimento. 

A alocação dos 
ativos descreve a 
quota-parte dos 
investimentos em 
ativos específicos. 
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Que investimentos estão incluídos na categoria «#2 Outros», qual é 
a sua finalidade, e foram aplicadas salvaguardas mínimas em 
matéria ambiental ou social? 
O numerário pode ser detido para efeitos de liquidez acessória ou para efeitos 
de compensação de riscos. O fundo pode utilizar derivados e outras técnicas 
para os fins descritos na secção "Para que fins os fundos podem utilizar 
derivados". Na medida em que os derivados são utilizados para assumir 
posições curtas no mercado de títulos de capital, estas posições não estão 
sujeitas aos mesmos critérios ASG aplicáveis aos investimentos diretos em 
títulos de capital e às posições longas em derivados. 

 
 
 
 
 

Onde posso obter mais informações específicas sobre o produto na 
internet? 
Para obter mais informações específicas sobre o produto, consulte nordea.lu 

https://www.nordea.lu/

	TOC2
	_Hlk99103004
	_Hlk103165459
	_Hlk103165473
	_Hlk98330402
	_Hlk103165494
	_Hlk103165510
	_Hlk96591208
	_Hlk103165551
	_Hlk103165574
	_Hlk102638050
	_Hlk105593175
	_Hlk103165586
	_Hlk97931625
	_Hlk103165617
	_Hlk105574512
	_Hlk105575105
	_Hlk98489808
	_Hlk103165637
	_Hlk103261350
	_Hlk105583045
	_Hlk99010701
	_Hlk99010800
	_Hlk99010818
	_Hlk98931821
	_Hlk98517664
	_Hlk103247406
	_Hlk99010846
	_Hlk96442383
	_Hlk96442141
	_Hlk99010872
	_Hlk99010890
	_Hlk99010920
	_Hlk93576076
	_Hlk96535400
	_Hlk99010939
	_Hlk97931987
	_Hlk102641565
	_Hlk99010975
	_Hlk96590701
	_Hlk103247395
	_Hlk98419044
	_Hlk99354423
	_Hlk105591932
	_Hlk103246087
	_Hlk98518585
	_Hlk98518546
	_Hlk98520716
	_Hlk95839416
	_Hlk98512611
	_Hlk97932211
	Global Equity Market Neutral Fund
	Equity Funds
	Notas para Potenciais Investidores
	Descrições dos Fundos
	Fundos de Ações
	Asia ex Japan Equity Fund
	Asian Stars Equity Fund
	Chinese Equity Fund
	Emerging Stars Equity Fund
	Emerging Stars ex China Equity Fund
	Emerging Wealth Equity Fund
	European Small and Mid Cap Stars Equity Fund
	European Stars Equity Fund
	Global Climate and Environment Fund
	Global Climate and Social Impact Fund
	Global Climate Engagement Fund
	Global Disruption Fund
	Global ESG Taxonomy Opportunity Fund
	Global Gender Diversity Fund
	Global Listed Infrastructure Fund
	Global Opportunity Fund
	Global Portfolio Fund
	Global Real Estate Fund
	Global Small Cap Fund
	Global Social Empowerment Fund
	Global Social Solutions Fund
	Global Stable Equity Fund
	Global Stable Equity Fund — Euro Hedged
	Global Stars Equity Fund
	Global Sustainable Listed Real Assets Fund 
	Global Value ESG Fund
	Indian Equity Fund
	Latin American Equity Fund
	Nordic Equity Fund
	Nordic Equity Small Cap Fund
	Nordic Ideas Equity Fund
	Nordic Stars Equity Fund
	North American Small Cap Fund
	North American Stars Equity Fund
	North American Value Fund
	Norwegian Equity Fund
	Stable Emerging Markets Equity Fund
	Sustainable Environment and Biodiversity Fund

	Fundos de Obrigações
	Chinese Bond Fund
	Conservative Fixed Income Fund
	Danish Covered Bond Fund
	Emerging Market Bond Fund
	Emerging Market Corporate Bond Fund
	Emerging Markets Debt Total Return Fund
	Emerging Stars Bond Fund
	Emerging Stars Corporate Bond Fund
	Emerging Stars Local Bond Fund 
	European Corporate Bond Fund
	EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years
	European Corporate Stars Bond Fund
	European Covered Bond Fund
	European Covered Bond Opportunities Fund
	European Cross Credit Fund
	European Financial Debt Fund
	European High Yield Bond Fund
	European High Yield Credit Fund
	European High Yield Stars Bond Fund
	European Inflation Linked Bond Fund
	Flexible Credit Fund
	Flexible Fixed Income Fund
	Flexible Fixed Income Plus Fund
	Global Bond Fund
	Global Green Bond Fund
	Global High Yield Bond Fund
	Global High Yield Stars Bond Fund
	Global Social Bond Fund
	International High Yield Bond Fund — USD Hedged
	Long Duration US Bond Fund
	Low Duration European Covered Bond Fund
	Low Duration US High Yield Bond Fund
	North American High Yield Bond Fund
	North American High Yield Stars Bond Fund
	Norwegian Bond Fund
	Norwegian Short-Term Bond Fund
	Swedish Bond Fund
	Swedish Short-Term Bond Fund
	US Corporate Bond Fund
	US Corporate Stars Bond Fund
	US High Yield Bond Fund
	US High Yield Stars Bond Fund
	US Total Return Bond Fund

	Fundos Mistos
	Balanced Income Fund
	GBP Diversified Return Fund
	Multi-Asset Carbon Transition Fund
	Stable Return Fund

	Fundos de Retorno Absoluto
	Alpha 7 MA Fund
	Alpha 10 MA Fund
	Alpha 15 MA Fund
	Global Equity Market Neutral Fund
	Política de Crédito
	Política de Investimento Responsável
	Descrições dos Riscos
	Competências e Restrições Gerais em matéria de Investimento
	Como os Fundos Utilizam Instrumentos e Técnicas



	Investir nos Fundos
	A SICAV
	A Sociedade Gestora
	Anexo I – Informações relativas ao SFDR
	Anexo I – Informações relativas ao SFDR
	Fundos de Ações
	Asia ex Japan Equity Fund
	Asian Stars Equity Fund
	Chinese Equity Fund
	Emerging Stars Equity Fund
	Emerging Stars ex China Equity Fund
	Emerging Wealth Equity Fund
	European Small and Mid Cap Stars Equity Fund
	European Stars Equity Fund
	Global Climate and Environment Fund
	Global Climate and Social Impact Fund
	Global Climate Engagement Fund
	Global Disruption Fund
	Global ESG Taxonomy Opportunity Fund
	Global Gender Diversity Fund
	Global Listed Infrastructure Fund
	Global Opportunity Fund
	Global Portfolio Fund
	Global Real Estate Fund
	Global Small Cap Fund
	Global Social Empowerment Fund
	Global Social Solutions Fund
	Global Stable Equity Fund
	Global Stable Equity Fund — Euro Hedged
	Global Stars Equity Fund
	Global Sustainable Listed Real Assets Fund 
	Global Value ESG Fund
	Nordic Equity Fund
	Nordic Equity Small Cap Fund
	Nordic Ideas Equity Fund
	Nordic Stars Equity Fund
	North American Stars Equity Fund
	Norwegian Equity Fund
	Stable Emerging Markets Equity Fund
	Sustainable Environment and Biodiversity Fund

	Fundos de Obrigações
	Danish Covered Bond Fund
	Emerging Markets Debt Total Return Fund
	Emerging Stars Bond Fund
	Emerging Stars Corporate Bond Fund
	Emerging Stars Local Bond Fund 
	European Corporate Bond Fund
	EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years
	European Corporate Stars Bond Fund
	European Covered Bond Fund
	European Covered Bond Opportunities Fund
	European Cross Credit Fund
	European Financial Debt Fund
	European High Yield Bond Fund
	European High Yield Credit Fund
	European High Yield Stars Bond Fund
	European Inflation Linked Bond Fund
	Flexible Credit Fund
	Global Bond Fund
	Global Green Bond Fund
	Global High Yield Stars Bond Fund
	Global Social Bond Fund
	Long Duration US Bond Fund
	Low Duration European Covered Bond Fund
	Low Duration US High Yield Bond Fund
	North American High Yield Stars Bond Fund
	Norwegian Bond Fund
	Norwegian Short-Term Bond Fund
	Swedish Bond Fund
	Swedish Short-Term Bond Fund
	US Corporate Stars Bond Fund
	US High Yield Stars Bond Fund
	US Total Return Bond Fund

	Fundos Mistos
	GBP Diversified Return Fund
	Multi-Asset Carbon Transition Fund
	Stable Return Fund

	Fundos de Retorno Absoluto
	Global Equity Market Neutral Fund



	Button 22: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 
	Page 178: 
	Page 179: 
	Page 180: 
	Page 181: 
	Page 182: 
	Page 183: 
	Page 184: 
	Page 185: 
	Page 186: 
	Page 187: 
	Page 188: 
	Page 189: 
	Page 190: 
	Page 191: 
	Page 192: 
	Page 193: 
	Page 194: 
	Page 195: 
	Page 196: 
	Page 197: 
	Page 198: 
	Page 199: 
	Page 200: 
	Page 201: 
	Page 202: 
	Page 203: 
	Page 204: 
	Page 205: 
	Page 206: 
	Page 207: 
	Page 208: 
	Page 209: 
	Page 210: 
	Page 211: 
	Page 212: 
	Page 213: 
	Page 214: 
	Page 215: 
	Page 216: 
	Page 217: 
	Page 218: 
	Page 219: 
	Page 220: 
	Page 221: 
	Page 222: 
	Page 223: 
	Page 224: 
	Page 225: 
	Page 226: 
	Page 227: 
	Page 228: 
	Page 229: 
	Page 230: 
	Page 231: 
	Page 232: 
	Page 233: 
	Page 234: 
	Page 235: 
	Page 236: 
	Page 237: 
	Page 238: 
	Page 239: 
	Page 240: 
	Page 241: 
	Page 242: 
	Page 243: 
	Page 244: 
	Page 245: 
	Page 246: 
	Page 247: 
	Page 248: 
	Page 249: 
	Page 250: 
	Page 251: 
	Page 252: 
	Page 253: 
	Page 254: 
	Page 255: 
	Page 256: 
	Page 257: 
	Page 258: 
	Page 259: 
	Page 260: 
	Page 261: 
	Page 262: 
	Page 263: 
	Page 264: 
	Page 265: 
	Page 266: 
	Page 267: 
	Page 268: 
	Page 269: 
	Page 270: 
	Page 271: 
	Page 272: 
	Page 273: 
	Page 274: 
	Page 275: 
	Page 276: 
	Page 277: 
	Page 278: 
	Page 279: 
	Page 280: 
	Page 281: 
	Page 282: 
	Page 283: 
	Page 284: 
	Page 285: 
	Page 286: 
	Page 287: 
	Page 288: 
	Page 289: 
	Page 290: 
	Page 291: 
	Page 292: 
	Page 293: 
	Page 294: 
	Page 295: 
	Page 296: 
	Page 297: 
	Page 298: 
	Page 299: 
	Page 300: 
	Page 301: 
	Page 302: 
	Page 303: 
	Page 304: 
	Page 305: 
	Page 306: 
	Page 307: 
	Page 308: 
	Page 309: 
	Page 310: 
	Page 311: 
	Page 312: 
	Page 313: 
	Page 314: 
	Page 315: 
	Page 316: 
	Page 317: 
	Page 318: 
	Page 319: 
	Page 320: 
	Page 321: 
	Page 322: 
	Page 323: 
	Page 324: 
	Page 325: 
	Page 326: 
	Page 327: 
	Page 328: 
	Page 329: 
	Page 330: 
	Page 331: 
	Page 332: 
	Page 333: 
	Page 334: 
	Page 335: 
	Page 336: 
	Page 337: 
	Page 338: 
	Page 339: 
	Page 340: 
	Page 341: 
	Page 342: 
	Page 343: 
	Page 344: 
	Page 345: 
	Page 346: 
	Page 347: 
	Page 348: 
	Page 349: 
	Page 350: 
	Page 351: 
	Page 352: 
	Page 353: 
	Page 354: 
	Page 355: 
	Page 356: 
	Page 357: 
	Page 358: 
	Page 359: 
	Page 360: 
	Page 361: 
	Page 362: 
	Page 363: 
	Page 364: 
	Page 365: 
	Page 366: 
	Page 367: 
	Page 368: 
	Page 369: 
	Page 370: 
	Page 371: 
	Page 372: 
	Page 373: 
	Page 374: 
	Page 375: 
	Page 376: 
	Page 377: 
	Page 378: 
	Page 379: 
	Page 380: 
	Page 381: 
	Page 382: 
	Page 383: 
	Page 384: 
	Page 385: 
	Page 386: 
	Page 387: 
	Page 388: 
	Page 389: 
	Page 390: 
	Page 391: 
	Page 392: 
	Page 393: 
	Page 394: 
	Page 395: 
	Page 396: 
	Page 397: 
	Page 398: 
	Page 399: 
	Page 400: 
	Page 401: 
	Page 402: 
	Page 403: 
	Page 404: 
	Page 405: 
	Page 406: 
	Page 407: 
	Page 408: 
	Page 409: 
	Page 410: 
	Page 411: 
	Page 412: 
	Page 413: 
	Page 414: 
	Page 415: 
	Page 416: 
	Page 417: 
	Page 418: 
	Page 419: 
	Page 420: 
	Page 421: 
	Page 422: 
	Page 423: 
	Page 424: 
	Page 425: 
	Page 426: 
	Page 427: 
	Page 428: 
	Page 429: 
	Page 430: 
	Page 431: 
	Page 432: 
	Page 433: 
	Page 434: 
	Page 435: 
	Page 436: 
	Page 437: 
	Page 438: 
	Page 439: 
	Page 440: 
	Page 441: 
	Page 442: 
	Page 443: 
	Page 444: 
	Page 445: 
	Page 446: 
	Page 447: 
	Page 448: 
	Page 449: 
	Page 450: 
	Page 451: 
	Page 452: 
	Page 453: 
	Page 454: 
	Page 455: 
	Page 456: 
	Page 457: 
	Page 458: 
	Page 459: 
	Page 460: 
	Page 461: 
	Page 462: 
	Page 463: 
	Page 464: 
	Page 465: 
	Page 466: 
	Page 467: 
	Page 468: 
	Page 469: 
	Page 470: 
	Page 471: 
	Page 472: 
	Page 473: 
	Page 474: 
	Page 475: 
	Page 476: 
	Page 477: 
	Page 478: 
	Page 479: 
	Page 480: 
	Page 481: 
	Page 482: 
	Page 483: 
	Page 484: 
	Page 485: 
	Page 486: 
	Page 487: 
	Page 488: 
	Page 489: 
	Page 490: 
	Page 491: 
	Page 492: 
	Page 493: 
	Page 494: 
	Page 495: 
	Page 496: 
	Page 497: 
	Page 498: 
	Page 499: 
	Page 500: 
	Page 501: 
	Page 502: 
	Page 503: 
	Page 504: 
	Page 505: 
	Page 506: 
	Page 507: 
	Page 508: 
	Page 509: 
	Page 510: 
	Page 511: 
	Page 512: 
	Page 513: 
	Page 514: 
	Page 515: 
	Page 516: 
	Page 517: 
	Page 518: 
	Page 519: 
	Page 520: 
	Page 521: 
	Page 522: 
	Page 523: 
	Page 524: 
	Page 525: 
	Page 526: 
	Page 527: 
	Page 528: 
	Page 529: 
	Page 530: 
	Page 531: 
	Page 532: 
	Page 533: 
	Page 534: 
	Page 535: 
	Page 536: 
	Page 537: 
	Page 538: 
	Page 539: 
	Page 540: 
	Page 541: 
	Page 542: 
	Page 543: 
	Page 544: 
	Page 545: 
	Page 546: 
	Page 547: 
	Page 548: 
	Page 549: 
	Page 550: 
	Page 551: 
	Page 552: 
	Page 553: 
	Page 554: 
	Page 555: 
	Page 556: 
	Page 557: 
	Page 558: 
	Page 559: 
	Page 560: 
	Page 561: 
	Page 562: 
	Page 563: 
	Page 564: 
	Page 565: 
	Page 566: 
	Page 567: 
	Page 568: 
	Page 569: 
	Page 570: 
	Page 571: 
	Page 572: 
	Page 573: 
	Page 574: 
	Page 575: 
	Page 576: 
	Page 577: 
	Page 578: 
	Page 579: 
	Page 580: 
	Page 581: 
	Page 582: 
	Page 583: 
	Page 584: 
	Page 585: 

	Button 23: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 
	Page 178: 
	Page 179: 
	Page 180: 
	Page 181: 
	Page 182: 
	Page 183: 
	Page 184: 
	Page 185: 
	Page 186: 
	Page 187: 
	Page 188: 
	Page 189: 
	Page 190: 
	Page 191: 
	Page 192: 
	Page 193: 
	Page 194: 
	Page 195: 
	Page 196: 
	Page 197: 
	Page 198: 
	Page 199: 
	Page 200: 
	Page 201: 
	Page 202: 
	Page 203: 
	Page 204: 
	Page 205: 
	Page 206: 
	Page 207: 
	Page 208: 
	Page 209: 
	Page 210: 
	Page 211: 
	Page 212: 
	Page 213: 
	Page 214: 
	Page 215: 
	Page 216: 
	Page 217: 
	Page 218: 
	Page 219: 
	Page 220: 
	Page 221: 
	Page 222: 
	Page 223: 
	Page 224: 
	Page 225: 
	Page 226: 
	Page 227: 
	Page 228: 
	Page 229: 
	Page 230: 
	Page 231: 
	Page 232: 
	Page 233: 
	Page 234: 
	Page 235: 
	Page 236: 
	Page 237: 
	Page 238: 
	Page 239: 
	Page 240: 
	Page 241: 
	Page 242: 
	Page 243: 
	Page 244: 
	Page 245: 
	Page 246: 
	Page 247: 
	Page 248: 
	Page 249: 
	Page 250: 
	Page 251: 
	Page 252: 
	Page 253: 
	Page 254: 
	Page 255: 
	Page 256: 
	Page 257: 
	Page 258: 
	Page 259: 
	Page 260: 
	Page 261: 
	Page 262: 
	Page 263: 
	Page 264: 
	Page 265: 
	Page 266: 
	Page 267: 
	Page 268: 
	Page 269: 
	Page 270: 
	Page 271: 
	Page 272: 
	Page 273: 
	Page 274: 
	Page 275: 
	Page 276: 
	Page 277: 
	Page 278: 
	Page 279: 
	Page 280: 
	Page 281: 
	Page 282: 
	Page 283: 
	Page 284: 
	Page 285: 
	Page 286: 
	Page 287: 
	Page 288: 
	Page 289: 
	Page 290: 
	Page 291: 
	Page 292: 
	Page 293: 
	Page 294: 
	Page 295: 
	Page 296: 
	Page 297: 
	Page 298: 
	Page 299: 
	Page 300: 
	Page 301: 
	Page 302: 
	Page 303: 
	Page 304: 
	Page 305: 
	Page 306: 
	Page 307: 
	Page 308: 
	Page 309: 
	Page 310: 
	Page 311: 
	Page 312: 
	Page 313: 
	Page 314: 
	Page 315: 
	Page 316: 
	Page 317: 
	Page 318: 
	Page 319: 
	Page 320: 
	Page 321: 
	Page 322: 
	Page 323: 
	Page 324: 
	Page 325: 
	Page 326: 
	Page 327: 
	Page 328: 
	Page 329: 
	Page 330: 
	Page 331: 
	Page 332: 
	Page 333: 
	Page 334: 
	Page 335: 
	Page 336: 
	Page 337: 
	Page 338: 
	Page 339: 
	Page 340: 
	Page 341: 
	Page 342: 
	Page 343: 
	Page 344: 
	Page 345: 
	Page 346: 
	Page 347: 
	Page 348: 
	Page 349: 
	Page 350: 
	Page 351: 
	Page 352: 
	Page 353: 
	Page 354: 
	Page 355: 
	Page 356: 
	Page 357: 
	Page 358: 
	Page 359: 
	Page 360: 
	Page 361: 
	Page 362: 
	Page 363: 
	Page 364: 
	Page 365: 
	Page 366: 
	Page 367: 
	Page 368: 
	Page 369: 
	Page 370: 
	Page 371: 
	Page 372: 
	Page 373: 
	Page 374: 
	Page 375: 
	Page 376: 
	Page 377: 
	Page 378: 
	Page 379: 
	Page 380: 
	Page 381: 
	Page 382: 
	Page 383: 
	Page 384: 
	Page 385: 
	Page 386: 
	Page 387: 
	Page 388: 
	Page 389: 
	Page 390: 
	Page 391: 
	Page 392: 
	Page 393: 
	Page 394: 
	Page 395: 
	Page 396: 
	Page 397: 
	Page 398: 
	Page 399: 
	Page 400: 
	Page 401: 
	Page 402: 
	Page 403: 
	Page 404: 
	Page 405: 
	Page 406: 
	Page 407: 
	Page 408: 
	Page 409: 
	Page 410: 
	Page 411: 
	Page 412: 
	Page 413: 
	Page 414: 
	Page 415: 
	Page 416: 
	Page 417: 
	Page 418: 
	Page 419: 
	Page 420: 
	Page 421: 
	Page 422: 
	Page 423: 
	Page 424: 
	Page 425: 
	Page 426: 
	Page 427: 
	Page 428: 
	Page 429: 
	Page 430: 
	Page 431: 
	Page 432: 
	Page 433: 
	Page 434: 
	Page 435: 
	Page 436: 
	Page 437: 
	Page 438: 
	Page 439: 
	Page 440: 
	Page 441: 
	Page 442: 
	Page 443: 
	Page 444: 
	Page 445: 
	Page 446: 
	Page 447: 
	Page 448: 
	Page 449: 
	Page 450: 
	Page 451: 
	Page 452: 
	Page 453: 
	Page 454: 
	Page 455: 
	Page 456: 
	Page 457: 
	Page 458: 
	Page 459: 
	Page 460: 
	Page 461: 
	Page 462: 
	Page 463: 
	Page 464: 
	Page 465: 
	Page 466: 
	Page 467: 
	Page 468: 
	Page 469: 
	Page 470: 
	Page 471: 
	Page 472: 
	Page 473: 
	Page 474: 
	Page 475: 
	Page 476: 
	Page 477: 
	Page 478: 
	Page 479: 
	Page 480: 
	Page 481: 
	Page 482: 
	Page 483: 
	Page 484: 
	Page 485: 
	Page 486: 
	Page 487: 
	Page 488: 
	Page 489: 
	Page 490: 
	Page 491: 
	Page 492: 
	Page 493: 
	Page 494: 
	Page 495: 
	Page 496: 
	Page 497: 
	Page 498: 
	Page 499: 
	Page 500: 
	Page 501: 
	Page 502: 
	Page 503: 
	Page 504: 
	Page 505: 
	Page 506: 
	Page 507: 
	Page 508: 
	Page 509: 
	Page 510: 
	Page 511: 
	Page 512: 
	Page 513: 
	Page 514: 
	Page 515: 
	Page 516: 
	Page 517: 
	Page 518: 
	Page 519: 
	Page 520: 
	Page 521: 
	Page 522: 
	Page 523: 
	Page 524: 
	Page 525: 
	Page 526: 
	Page 527: 
	Page 528: 
	Page 529: 
	Page 530: 
	Page 531: 
	Page 532: 
	Page 533: 
	Page 534: 
	Page 535: 
	Page 536: 
	Page 537: 
	Page 538: 
	Page 539: 
	Page 540: 
	Page 541: 
	Page 542: 
	Page 543: 
	Page 544: 
	Page 545: 
	Page 546: 
	Page 547: 
	Page 548: 
	Page 549: 
	Page 550: 
	Page 551: 
	Page 552: 
	Page 553: 
	Page 554: 
	Page 555: 
	Page 556: 
	Page 557: 
	Page 558: 
	Page 559: 
	Page 560: 
	Page 561: 
	Page 562: 
	Page 563: 
	Page 564: 
	Page 565: 
	Page 566: 
	Page 567: 
	Page 568: 
	Page 569: 
	Page 570: 
	Page 571: 
	Page 572: 
	Page 573: 
	Page 574: 
	Page 575: 
	Page 576: 
	Page 577: 
	Page 578: 
	Page 579: 
	Page 580: 
	Page 581: 
	Page 582: 
	Page 583: 
	Page 584: 
	Page 585: 

	Button 24: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 168: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 174: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 
	Page 178: 
	Page 179: 
	Page 180: 
	Page 181: 
	Page 182: 
	Page 183: 
	Page 184: 
	Page 185: 
	Page 186: 
	Page 187: 
	Page 188: 
	Page 189: 
	Page 190: 
	Page 191: 
	Page 192: 
	Page 193: 
	Page 194: 
	Page 195: 
	Page 196: 
	Page 197: 
	Page 198: 
	Page 199: 
	Page 200: 
	Page 201: 
	Page 202: 
	Page 203: 
	Page 204: 
	Page 205: 
	Page 206: 
	Page 207: 
	Page 208: 
	Page 209: 
	Page 210: 
	Page 211: 
	Page 212: 
	Page 213: 
	Page 214: 
	Page 215: 
	Page 216: 
	Page 217: 
	Page 218: 
	Page 219: 
	Page 220: 
	Page 221: 
	Page 222: 
	Page 223: 
	Page 224: 
	Page 225: 
	Page 226: 
	Page 227: 
	Page 228: 
	Page 229: 
	Page 230: 
	Page 231: 
	Page 232: 
	Page 233: 
	Page 234: 
	Page 235: 
	Page 236: 
	Page 237: 
	Page 238: 
	Page 239: 
	Page 240: 
	Page 241: 
	Page 242: 
	Page 243: 
	Page 244: 
	Page 245: 
	Page 246: 
	Page 247: 
	Page 248: 
	Page 249: 
	Page 250: 
	Page 251: 
	Page 252: 
	Page 253: 
	Page 254: 
	Page 255: 
	Page 256: 
	Page 257: 
	Page 258: 
	Page 259: 
	Page 260: 
	Page 261: 
	Page 262: 
	Page 263: 
	Page 264: 
	Page 265: 
	Page 266: 
	Page 267: 
	Page 268: 
	Page 269: 
	Page 270: 
	Page 271: 
	Page 272: 
	Page 273: 
	Page 274: 
	Page 275: 
	Page 276: 
	Page 277: 
	Page 278: 
	Page 279: 
	Page 280: 
	Page 281: 
	Page 282: 
	Page 283: 
	Page 284: 
	Page 285: 
	Page 286: 
	Page 287: 
	Page 288: 
	Page 289: 
	Page 290: 
	Page 291: 
	Page 292: 
	Page 293: 
	Page 294: 
	Page 295: 
	Page 296: 
	Page 297: 
	Page 298: 
	Page 299: 
	Page 300: 
	Page 301: 
	Page 302: 
	Page 303: 
	Page 304: 
	Page 305: 
	Page 306: 
	Page 307: 
	Page 308: 
	Page 309: 
	Page 310: 
	Page 311: 
	Page 312: 
	Page 313: 
	Page 314: 
	Page 315: 
	Page 316: 
	Page 317: 
	Page 318: 
	Page 319: 
	Page 320: 
	Page 321: 
	Page 322: 
	Page 323: 
	Page 324: 
	Page 325: 
	Page 326: 
	Page 327: 
	Page 328: 
	Page 329: 
	Page 330: 
	Page 331: 
	Page 332: 
	Page 333: 
	Page 334: 
	Page 335: 
	Page 336: 
	Page 337: 
	Page 338: 
	Page 339: 
	Page 340: 
	Page 341: 
	Page 342: 
	Page 343: 
	Page 344: 
	Page 345: 
	Page 346: 
	Page 347: 
	Page 348: 
	Page 349: 
	Page 350: 
	Page 351: 
	Page 352: 
	Page 353: 
	Page 354: 
	Page 355: 
	Page 356: 
	Page 357: 
	Page 358: 
	Page 359: 
	Page 360: 
	Page 361: 
	Page 362: 
	Page 363: 
	Page 364: 
	Page 365: 
	Page 366: 
	Page 367: 
	Page 368: 
	Page 369: 
	Page 370: 
	Page 371: 
	Page 372: 
	Page 373: 
	Page 374: 
	Page 375: 
	Page 376: 
	Page 377: 
	Page 378: 
	Page 379: 
	Page 380: 
	Page 381: 
	Page 382: 
	Page 383: 
	Page 384: 
	Page 385: 
	Page 386: 
	Page 387: 
	Page 388: 
	Page 389: 
	Page 390: 
	Page 391: 
	Page 392: 
	Page 393: 
	Page 394: 
	Page 395: 
	Page 396: 
	Page 397: 
	Page 398: 
	Page 399: 
	Page 400: 
	Page 401: 
	Page 402: 
	Page 403: 
	Page 404: 
	Page 405: 
	Page 406: 
	Page 407: 
	Page 408: 
	Page 409: 
	Page 410: 
	Page 411: 
	Page 412: 
	Page 413: 
	Page 414: 
	Page 415: 
	Page 416: 
	Page 417: 
	Page 418: 
	Page 419: 
	Page 420: 
	Page 421: 
	Page 422: 
	Page 423: 
	Page 424: 
	Page 425: 
	Page 426: 
	Page 427: 
	Page 428: 
	Page 429: 
	Page 430: 
	Page 431: 
	Page 432: 
	Page 433: 
	Page 434: 
	Page 435: 
	Page 436: 
	Page 437: 
	Page 438: 
	Page 439: 
	Page 440: 
	Page 441: 
	Page 442: 
	Page 443: 
	Page 444: 
	Page 445: 
	Page 446: 
	Page 447: 
	Page 448: 
	Page 449: 
	Page 450: 
	Page 451: 
	Page 452: 
	Page 453: 
	Page 454: 
	Page 455: 
	Page 456: 
	Page 457: 
	Page 458: 
	Page 459: 
	Page 460: 
	Page 461: 
	Page 462: 
	Page 463: 
	Page 464: 
	Page 465: 
	Page 466: 
	Page 467: 
	Page 468: 
	Page 469: 
	Page 470: 
	Page 471: 
	Page 472: 
	Page 473: 
	Page 474: 
	Page 475: 
	Page 476: 
	Page 477: 
	Page 478: 
	Page 479: 
	Page 480: 
	Page 481: 
	Page 482: 
	Page 483: 
	Page 484: 
	Page 485: 
	Page 486: 
	Page 487: 
	Page 488: 
	Page 489: 
	Page 490: 
	Page 491: 
	Page 492: 
	Page 493: 
	Page 494: 
	Page 495: 
	Page 496: 
	Page 497: 
	Page 498: 
	Page 499: 
	Page 500: 
	Page 501: 
	Page 502: 
	Page 503: 
	Page 504: 
	Page 505: 
	Page 506: 
	Page 507: 
	Page 508: 
	Page 509: 
	Page 510: 
	Page 511: 
	Page 512: 
	Page 513: 
	Page 514: 
	Page 515: 
	Page 516: 
	Page 517: 
	Page 518: 
	Page 519: 
	Page 520: 
	Page 521: 
	Page 522: 
	Page 523: 
	Page 524: 
	Page 525: 
	Page 526: 
	Page 527: 
	Page 528: 
	Page 529: 
	Page 530: 
	Page 531: 
	Page 532: 
	Page 533: 
	Page 534: 
	Page 535: 
	Page 536: 
	Page 537: 
	Page 538: 
	Page 539: 
	Page 540: 
	Page 541: 
	Page 542: 
	Page 543: 
	Page 544: 
	Page 545: 
	Page 546: 
	Page 547: 
	Page 548: 
	Page 549: 
	Page 550: 
	Page 551: 
	Page 552: 
	Page 553: 
	Page 554: 
	Page 555: 
	Page 556: 
	Page 557: 
	Page 558: 
	Page 559: 
	Page 560: 
	Page 561: 
	Page 562: 
	Page 563: 
	Page 564: 
	Page 565: 
	Page 566: 
	Page 567: 
	Page 568: 
	Page 569: 
	Page 570: 
	Page 571: 
	Page 572: 
	Page 573: 
	Page 574: 
	Page 575: 
	Page 576: 
	Page 577: 
	Page 578: 
	Page 579: 
	Page 580: 
	Page 581: 
	Page 582: 
	Page 583: 
	Page 584: 
	Page 585: 



