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2. Introdução
As alterações climáticas são um dos principais desafios que o Planeta enfrenta, com impactos no ambiente,
na sociedade e na economia.
A comunidade científica e organizações, como o Grupo Intergovernamental de Especialistas em Mudanças
Climáticas (IPCC) das Nações Unidas, consideram que apenas reduções substanciais e sustentadas nas
emissões de gases com efeito estufa pode limitar o aquecimento global e reduzir os riscos e os impactos
das mudanças climáticas.
Em 2015, o Acordo de Paris estabeleceu um plano de ação global com o objetivo de, no longo prazo, manter
o aumento da temperatura média global muito abaixo de 2°C e limitar o aumento a 1,5°C.
Neste contexto, na BPI Vida e Pensões consideramos essencial acelerar a transição para uma economia de
baixas emissões de carbono, que promova o desenvolvimento sustentável e seja socialmente inclusiva. Isso
requer ações urgentes do setor público e privado e da sociedade em geral, desenvolvendo estratégias
climáticas de longo prazo, convergindo com os objetivos do Acordo de Paris (COP21) e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
As seguradoras e gestoras de planos de pensões desempenham um papel fundamental na implementação
desses objetivos, tanto direta, através de operações próprias, como indiretamente, através do
relacionamento com clientes, parceiros de negócios e na sua cadeia de valor.
Na BPI Vida e Pensões trabalhamos sistematicamente com o objetivo de contribuir para esta transição,
reduzindo o impacto direto das nossas operações e investindo/financiando projetos sustentáveis.
Este compromisso com o meio ambiente, decorrente do nosso desejo de assumir um papel proactivo no
desenvolvimento sustentável e socialmente inclusivo, também se reflete nas nossas políticas responsáveis,
como o Código de Ética e Conduta.

3. Linhas de Atuação
3.1 Promover o Investimento Responsável
Na BPI Vida e Pensões consideramos que o crescimento económico e a redução de emissões são metas
complementares. Nesse sentido, a transição para uma economia de baixas emissões também implica
oportunidades de negócio. Para materializá-las, é preciso continuar a oferecer soluções viáveis que
contemplem as expectativas e necessidades dos nossos clientes e stakeholders. Como parte destas
soluções, a BPI Vida e Pensões, enquanto Seguradora e Entidade Gestora, promove o investimento
socialmente responsável.




Continuaremos a identificar novas soluções para ajudar a mitigar os efeitos decorrentes das
alterações climáticas por via dos nossos produtos e serviços.
Apoiaremos os nossos clientes, fornecedores e empresas onde investimos para avançar na
transição responsável, visando a mitigação e adaptação às alterações climáticas.
Continuaremos a oferecer produtos e serviços que incluem investimentos socialmente
responsáveis.
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3.2 Gestão de Riscos
Riscos sociais e ambientais, incluindo riscos relacionados com as alterações climáticas, podem ter
impactos económicos. Na BPI Vida e Pensões aplicamos os Princípios de Investimento Responsável das
Nações Unidas (UNPRI) e temos iniciativas e procedimentos internos para a gestão do risco social e
ambiental. Nesse sentido, as práticas de medição e gestão de riscos climáticos está em constante
evolução e na BPI Vida e Pensões, trabalhamos para incorporá-los no nosso processo de gestão corrente
e, assim, deter sistemas mais robustos.



Trabalhamos para identificar, gerir e mitigar os riscos relacionados com as alterações climáticas
com impacto significativo no nosso negócio.
Medimos e gerimos os riscos ambientais das nossas operações de negócio com base em padrões
reconhecidos internacionalmente.

3.3 Colaboração Coletiva
O espectro das alterações climáticas requer a colaboração público-privada e uma abordagem
multissetorial. A BPI Vida e Pensões, na sua qualidade de seguradora e entidade gestora também é
signatária da iniciativa Climate Action 100+, que promove o diálogo com empresas internacionais com os
maiores níveis de emissões de gases com efeito estufa. A BPI Vida e Pensões também, guia a sua atuação
de acordo com padrões e princípios internacionais, como o Pacto Mundial nas Nações Unidas e os
Princípios de Investimento Social Responsável das Nações Unidas, entre outros. Nesta linha, apoiamos o
trabalho da TaskForce, ao nível do Grupo CaixaBank e através das associações nacionais de representação
do sector, sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com Clima (TFCD) do Conselho de Estabilidade
Financeira, bem como iniciativas no campo da Comissão Europeia.





Continuaremos a trabalhar com outras organizações e instituições, mantendo a nossa
participação nas principais associações e iniciativas responsáveis;
Contribuiremos a gerar e a disseminar conhecimento para promover o desenvolvimento
sustentável;
Incentivaremos, quando relevante, a adesão dos nossos fornecedores e parceiros aos standards
e princípios internacionais em matéria ambiental;
Participaremos ativamente, quando apropriado, no desenvolvimento de respostas regulatórias
firmes, claras, multissetoriais e estáveis num prazo ajustado e que inclua os objetivos de
investimento necessários e que comtemplem os aspetos económicos, sociais e ambientais
derivados da transição para uma economia de baixas emissões.

3.4 Informar
Conter informações rigorosas, relevantes e oportunas é essencial para promover a atuação sobre as
alterações climáticas. Também é essencial para o bom funcionamento dos mercados. Neste sentido, na
BPI Vida e Pensões incluímos nos nossos relatórios públicos as principais linhas de atuação e respetivas
métricas. Desta forma, a BPI Vida e Pensões, como seguradora e entidade gestora publicará, a partir de
2022, o seu relatório anual sobre a aplicação dos Princípios de Investimento Socialmente responsável
pelo UNPRI.



Iremos medir o nosso desempenho e informar os nossos stakeholders de forma proactiva,
regular e clara.
Publicaremos os nossos dados sobre alterações climáticas anualmente, em linha com as
recomendações do TFCD e da futura regulamentação europeia.
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Iremos incorporar nos nossos relatórios as melhorias derivadas do desenvolvimento de novas
metodologias e estruturas de relatórios não financeiros.

4. Governo
O Conselho de Administração é responsável por aprovar, supervisionar e seguir a eficácia desta Declaração
sobre Alterações Climáticas e os compromissos nela incluído.
Esta Declaração será revista e atualizada periodicamente.
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