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O Schroder ISF* Global Climate Change Equity é um fundo de ações 
globais gerido de forma dinâmica que aproveita oportunidades 
em todo o mundo ao investir em empresas que, na nossa opinião, 
serão marcadas positivamente pelo esforço de transição para uma 
economia com baixas emissões de carbono.

Porquê investir?
As repercussões do aquecimento global na economia e nas empresas serão abrangentes 
e	profundas.	No	nosso	entender,	as	empresas	que	atempadamente	identificarem	as	ameaças	
e	aceitarem	os	desafios,	ou	que	façam	parte	da	solução	para	os	problemas	associados	às	
alterações climáticas, conseguirão, em última instância, superar a generalidade do mercado.

Destaques
Temos vasta experiência na área

O Schroder ISF Global Climate Change Equity 
foi um dos primeiros nesta área e é operado 
com	êxito	desde	2007.

Ir além do óbvio

As alterações climáticas vão causar impacto 
em todas as empresas, pelo que não nos 
limitamos a determinados setores. Desta 
forma, poderemos construir uma carteira 
diversificada	de	empresas,	todas	associadas	
às alterações climáticas. Excluímos, no 
entanto, empresas que detenham reservas de 
combustíveis fósseis.

Ir ainda mais além

Analisamos a forma como as alterações 
climáticas vão afetar as receitas, as margens, 
os custos operacionais, as valorizações 
e o impacto em toda a cadeia de valor para 
ajudar a criar uma imagem global de como 
as empresas se irão adaptar e, em última 
instância, do seu respetivo potencial de 
retorno.

Uma equipa de especialistas em alterações 
climáticas

A nossa equipa tem experiência de 
investimento em setores como o tecnológico, 
energético, serviços de utilidade pública, de 
materiais e automóvel – exatamente os que 
serão afetados pelas alterações climáticas.

Os nossos especialistas em sustentabilidade 
percebem a ciência das alterações 
climáticas e como estas se relacionam com 
as tendências económicas, enquanto que 
os nossos peritos em dados nos facultam 
perceções únicas que outros podem não 
conseguir	identificar.Excluímos as empresas 

que geram receitas 
consideráveis a partir 
de combustíveis 
fósseis, carvão, gás ou 
petróleo.

*O Schroder International Selection Fund é designado ao longo deste documento como Schroder ISF.

Capacidades 
estratégicas

Ações Alfa
Foco em ações mais 
dinâmicas 

Sustentabilidade
Proporcionar	valor	a	longo	
prazo de forma sustentável 
num mundo em rápida 
mudança



Para saber mais sobre as gamas  
de fundos da Schroders  
domiciliadas no Luxemburgo, vá a:

schroders.pt

Processo de investimento
Criação de um universo

O nosso universo de investimento é formado 
por empresas com perspetivas a longo prazo 
que, na nossa opinião, serão marcadas 
positivamente pelo esforço de mitigação 
e adaptação às alterações climáticas.

Concentra-se à volta de 5 temas 
fundamentais: energias limpas, transporte 
sustentável, recursos ambientais, líder em 
baixas	emissões	de	carbono	e	eficiência	
energética.

Seleção de títulos

A equipa de Alterações Climáticas Globais’ 
trabalha em conjunto com a equipa mais 
alargada de análise de ações da Schroders e 
tem uma abordagem de pesquisa ascendente.

Utilizamos	ainda	a	pesquisa	ESG	(fatores	
ambientais, sociais e de governança) feita 
pela nossa equipa de Sustentabilidade e as 
competências	científicas	em	matéria	de	dados	
da	nossa	Unidade	de	Contribuição	de	Dados	
(Data	Insights	Unit).

Construção da carteira

A carteira é formada por 40-70 títulos que são 
ponderados com base nas nossas expetativas 
de retorno ajustado ao risco. 

Os títulos com maior potencial de valorização 
relativa,	perfil	de	risco	fundamental	mais	
baixo e maior liquidez terão maiores 
ponderações ativas na carteira.

Envolvimento na gestão

Envolvemo-nos ativamente com as 
empresas na nossa carteira para encorajar 
a transparência e as melhorias ao nível 
dos critérios ESG (ambientais, sociais e de 
governança). 

Avaliamos problemas de escrutínio nos 
nossos investimentos e votamos neles em 
linha com as nossas responsabilidades 
fiduciárias	para	com	os	clientes.	Votamos	em	
todas as deliberações a menos que estejamos 
impedidos de o fazer.

O nosso processo exclusivo

Fonte: Schroders.
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Código ISIN LU0302445910

Código Bloomberg SCGLLAA:LX

Data de lançamento do fundo 
29	de	junho	de	2007

Moeda base do fundo USD
Todas	as	informações	no	quadro	anterior	são	relativas	
à	classe	de	ações	Capitalização	A.	Para	obter	mais	
informações sobre a classe de ações, consulte o prospeto.

Prémios da Schroders

Fonte:	Fitch	Ratings,	em	29	de	setembro	de	2020.



Considerações sobre os riscos 
–  Risco de desempenho: Os objectivos de investimento 

indicam um resultado pretendido, mas não existe 
qualquer garantia de que tal resultado seja alcançado. 
Dependendo das condições do mercado e do ambiente 
macroeconómico, os objectivos de investimento podem 
tornar-se mais difíceis de alcançar.

–	 	IBOR:	A	transição	dos	mercados	financeiros	afastando-
se da utilização das taxas interbancárias (IBOR) para 
taxas de referência alternativa pode afectar a avaliação 
de determinadas participações e afectar a liquidez 
em determinados instrumentos. Isto pode afectar 
o desempenho do investimento do fundo.

–  Risco de liquidez: Em condições de mercado difíceis, 
o fundo poderá não conseguir vender um título pelo valor 
total ou mesmo vendê-lo. Isto pode afectar o desempenho 
do fundo e pode fazer com que o mesmo adie ou suspenda 
resgates das suas unidades de participação.

–  Risco de mercados emergentes e mercados fronteira: 
Os mercados emergentes, e especialmente os mercados 
fronteira, estão geralmente sujeitos a um maior risco 
político, legal, de contraparte, operacional e de liquidez do 
que mercados desenvolvidos.

–	 	Risco	de	derivados	–	Gestão	eficiente	da	carteira:	Podem	
ser utilizados derivados para gerir a carteira de forma 
eficiente.	Um	derivado	pode	não	apresentar	o	desempenho	
esperado, pode gerar perdas superiores ao custo do 
derivado e pode resultar em perdas para o fundo.

–  Risco cambial: O fundo pode perder valor como resultado 
de movimentos em taxas de câmbio.

–  Risco operacional: Os processos operacionais, incluindo os 
relacionados com a protecção dos activos, podem falhar. 
Isso pode resultar em perdas para o fundo.

–  Risco de contraparte: O fundo poderá ter compromissos 
contratuais com contrapartes. Se uma contraparte não 
for capaz de cumprir as suas obrigações, o montante 
que tenha em dívida para com o fundo poderá não ser 
recuperado na totalidade ou em parte.

Informação importante
O	presente	documento	tem	fins	meramente	informativos,	
não devendo ser interpretado como uma solicitação 
à subscrição de ações do Schroder International Selection 
Fund (“a Sociedade”). A subscrição e a emissão de ações 
só serão aceites com base nas condições particulares de 
comercialização que estabelecem as condições aplicáveis 
à	comercialização	da	Sociedade	em	Portugal,	bem	como	
nos documentos constitutivos atualizados da Sociedade, 
nomeadamente no prospeto e nas informações fundamentais 
destinadas aos investidores. Os documentos constitutivos 
da Sociedade, designadamente o prospeto, as informações 
fundamentais destinadas aos investidores e os relatórios 
anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da 
sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg 
Luxembourg), através da internet (www.schroders.pt ) ou junto 
das entidades colocadoras autorizadas. A Sociedade é um 
OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de ações 
encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo 
e o cálculo das medidas de rendibilidade é efetuado com base 
no	valor	patrimonial	das	ações.	Um	investimento	na	Sociedade	
implica riscos que se encontram descritos no prospeto. 
Para	obter	mais	informações	sobre	os	fundos	da	Sociedade,	
consulte o prospeto, as informações fundamentais destinadas 
aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral 
da	Sociedade.	Os	dados	da	rendibilidade	não	refletem	o	valor	
das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente 
devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de 
rendibilidade anualizadas referentes a um período superior 
a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se 
o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período 
de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade 
está associado um maior risco. As rendibilidades divulgadas 
representam dados passados, não constituindo garantia 
de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de 
participação pode aumentar ou diminuir em função do 
nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco 
máximo) e o montante inicialmente investido poderá 
não ser recuperado. No futuro, os valores das ações 
e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto 
negativas como positivas. A Schroders será responsável pelo 
tratamento	dos	seus	dados	pessoais.	Para	obter	informação	
sobre a forma como a Schroders poderá processar os seus 
dados	pessoais,	consulte	a	nossa	Política	de	Privacidade	em	
www.schroders.com/en/privacy-policy ou mediante pedido 
na eventualidade de não ter acesso a esta página na internet. 
Publicado	por	Schroder	Investment	Management	(Europe)	
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. 
Número	de	Registo	B	37.799.	CS1750/PT0521
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