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Investir hoje para o futuro 



A notável capacidade e engenho do 
homem para inovar e colmatar as 
assimetrias no nosso mundo criam 
temáticas de investimento aliciantes. 
Fazem surgir novos mercados, 
transformam os que já existem 
e têm um impacto substancial 
e duradouro nas nossas vidas.

Nos dias que correm, os avanços 
tecnológicos são sinónimo de 
mudança a um ritmo nunca antes 
visto. Acreditamos que, ao ritmo 
e à escala a que esta mudança 
está a suceder, vai surgir um 
amplo conjunto de oportunidades 
para serem aproveitadas pelos 
investidores.
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Assimetrias criam 
oportunidades
Colmatar as assimetrias do mundo faz parte da essência do 
investimento em temáticas.

Pense na pressão sobre os escassos recursos 
exercida por uma população global que não 
para de crescer e o impacto que isso tem nas 
alterações climáticas.

Pense também nas assimetrias entre a oferta 
e a procura em certos mercados onde não 
é possível satisfazer a procura ou a oferta 
é escassa. As aplicações de serviços de 
requisição de veículos com motorista e as de 
comunicação social “on-demand” são alguns 
dos exemplos mais em voga dos últimos anos.

O combate a estas assimetrias abre 
portas a temáticas poderosas, resilientes 
e duradouras, caracterizadas por empresas 
que usam a sua criatividade para dar 
largas à inovação. Estas empresas estão 
a transformar o nosso planeta e o nosso 
quotidiano e representam oportunidades 
aliciantes de investimento.
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Porquê enveredar 
por uma abordagem 
temática?

O panorama do investimento está 
a mudar rapidamente devido a uma 
conjugação de forças económicas, 
políticas, demográficas, ambientais 
e tecnológicas que tanto geram 
oportunidades como ameaças. Por sua 
vez, estas vão mudar a forma como 
iremos investir nos próximos anos.

O investimento temático oferece aos 
investidores a possibilidade de gerirem 
os desafios colocados por estas forças 
disruptivas e, também, de aproveitarem 
as interessantes oportunidades 
que advêm desta transformação. 
Com os investidores a procurarem 
neste momento fontes de receitas 
complementares, estamos em crer que 
as temáticas terão um papel importante 
na construção de uma carteira adequada 
a longo prazo.
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Identificar 
as temáticas 
certas
Selecionamos temáticas com base em 
três critérios:

1 

A temática tem longevidade 

Investimos em temáticas de longo prazo, 
não em tendências que ora estão presentes, 
ora não estão. Selecionamos temáticas com 
características estruturais de longa duração 
de modo a poderem resistir às oscilações dos 
mercados e gerarem retornos sustentáveis 
para os investidores.
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2 

Olhar para a frente, não 
para trás 

Para gerar retornos acima do mercado, tem 
de ter uma postura diferente no mercado. 
Assim, identificamos temáticas em que 
podemos criar os nossos próprios universos 
mais representativos da oportunidade de 
investimento. Isso dá-nos liberdade para 
podermos exprimir toda a nossa convicção 
numa empresa em vez de estarmos 
condicionados por ponderações de um índice. 
Afinal de contas, estamos interessados no 
potencial que uma empresa tem para moldar 
o mundo no futuro, não apenas no sucesso 
que ela tem no presente.

3 

Pesar as oportunidades 

Selecionamos temáticas cuja esfera de ação 
não seja muito reduzida nem muito ampla. 
É importante ter flexibilidade uma vez 
que as temáticas promissoras vão evoluir 
com o tempo. Evitamos, assim, universos 
temáticos que comportem apenas um 
punhado de intervenientes. Do mesmo modo, 
não estamos simplesmente a reproduzir 
uma carteira de ações genérica, estamos 
antes a proporcionar aos investidores 
o rigor que eles pretendem para acederem 
verdadeiramente a uma temática. Procuramos 
este equilíbrio para podermos oferecer aos 
investidores uma exposição real à temática 
e a melhor oportunidade de participação nos 
potenciais retornos.
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Schroder ISF 
Global Cities

Schroder ISF*  
Global  
Disruption

Schroder ISF  
Global 
Climate 
Change Equity

Global Transformation Range, 
o conjunto de fundos temáticos 
da Schroders
Um pacote de fundos que permite aos investidores obterem exposição 
a longo prazo às temáticas mais poderosas e persistentes, que estão 
a transformar o nosso planeta e as nossas vidas.

*O Schroder International Selection Fund é designado neste documento como Schroder ISF.
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Schroder ISF 
Healthcare 
Innovation

Schroder ISF  
Smart Manufacturing 

Schroder ISF 
Changing 
Lifestyles 

Schroder ISF  
Global Sustainable 
Growth
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Schroder ISF Global 
Disruption
A disrupção está a ocorrer em toda a parte. 
Transforma o nosso modo de vida, deslocaliza 
mercados existentes e é precursora de novas 
criações das quais nem sequer sabíamos que 
precisávamos.

A disrupção não é uma temática nova, mas está a intensificar-se devido aos avanços 
tecnológicos, funcionando como catalisador da inovação e do ritmo da mudança. Esta 
combinação levou ao aparecimento de um universo diversificado e em rápido crescimento 
de empresas transformacionais que estão a redefinir  os setores onde operam ou estão a 
adaptar-se às mudanças.

O Schroder ISF Global Disruption passa este universo a pente fino para que os investidores 
obtenham exposição a empresas inovadoras de todo o mundo com forte potencial de 
crescimento e que o  mercado geral ainda não identificou.

Código ISIN: LU1910165726 Data de lançamento do fundo: 12 de 
dezembro de 2018

Código Bloomberg: SISFGDA:LX Moeda base do fundo: USD

Todas as informações sobre o fundo no quadro anterior são para a categoria de ações Capitalização A (A Acc). 
Para obter mais informações sobre outras categorias de ações, consulte o prospeto do fundo.
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Schroder ISF Global 
Cities
A percentagem da população mundial a viver 
nas cidades vai aumentar dos atuais 50% para 
70% até 2050. Para os investidores, saber 
quais são as cidades que irão beneficiar desta 
evolução demográfica significa a possibilidade 
de aproveitarem as oportunidades certas. 

Concretamente, visamos as “Cidades Globais”, que têm uma economia mais expressiva e diversificada 
com uma forte dinâmica cultural, mão de obra qualificada e infraestruturas e universidades de 
vanguarda a nível mundial. Nestas cidades encontram-se os imóveis com maior procura, dos quais é 
possível obter rendas mais elevadas e maior valorização.

O Schroder ISF Global Cities investe em empresas imobiliárias cotadas que detenham os melhores 
imóveis nestas Cidades Globais, abrangendo um leque diversificado de setores e economias. 

Código ISIN: LU0224508324 Data de lançamento do fundo: 31 de 
outubro de 2005

Código Bloomberg: SCHGPSA:LX Moeda base do fundo: USD

Todas as informações sobre o fundo no quadro anterior são para a categoria de ações Capitalização A (A Acc). 
Para obter mais informações sobre outras categorias de ações, consulte o prospeto do fundo.
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Schroder ISF Global 
Climate Change Equity
As alterações climáticas vão transformar as 
sociedades, as empresas e as indústrias à 
medida que transitarmos para uma economia de 
baixas emissões de carbono.

Para cumprir o limite acordado a nível global de uma subida da temperatura de 2°C, terão 
de ser investidos 20 biliões de USD nos próximos 10 anos. Só para termos uma ideia, isso 
é o equivalente à dimensão de toda a economia dos EUA. Estes gigantescos montantes de 
investimento irão criar um número considerável de oportunidades em vários setores.

O Schroder ISF Global Climate Change Equity está focado em encontrar empresas 
impulsionadoras da transição para uma economia de zero emissões de carbono, ou que 
serão positivamente afetadas pelos esforços nesse sentido, em áreas como as energias 
limpas, transporte sustentável, recursos ambientais, liderança em baixas emissões de 
carbono e eficiência energética.

Código ISIN: LU0302445910 Data de lançamento do fundo: 29 de 
junho de 2007

Código Bloomberg: SCGLLAA:LX Moeda base do fundo: USD

Todas as informações sobre o fundo no quadro anterior são para a categoria de ações Capitalização A (A Acc). 
Para obter mais informações sobre outras categorias de ações, consulte o prospeto do fundo.
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Schroder ISF 
Healthcare Innovation
As inovações nos cuidados de saúde e as 
mudanças nos estilos de vida, conjugadas com 
grandes avanços tecnológicos, estão a contribuir 
para que as pessoas vivam mais tempo e sejam 
mais saudáveis.

Os rápidos avanços científicos e tecnológicos deram origem a novos produtos e inovações 
na prestação de cuidados de saúde, gerando um mercado de novas oportunidades em 
constante crescimento. Estamos também muito mais cientes do impacto que o nosso estilo 
de vida tem na nossa saúde. Para muitos de nós, estar em boa  forma física, um modo de 
vida mais saudável e o bem-estar são prioridades fundamentais.

A inovação na saúde é uma temática complexa, de rápida evolução e muitas vezes 
incompreendida. Portanto, quem tiver conhecimentos, recursos e experiência para identificar 
onde está a ser criado valor, terá maiores oportunidades de ser devidamente recompensado.

O Schroder ISF Healthcare Innovation procura conquistar esta oportunidade de crescimento 
plurianual ao investir em empresas que se encontram na vanguarda das terapias avançadas, 
tecnologias da saúde e prestação de serviços de saúde, cuidados médicos digitais e bem-
estar. 

Código ISIN: LU1983299246 Data de lançamento do fundo: 31 de 
julho de 2019

Código Bloomberg: SHCINNA:LX Moeda base do fundo: USD

Todas as informações sobre o fundo no quadro anterior são para a categoria de ações Capitalização A (A Acc). 
Para obter mais informações sobre outras categorias de ações, consulte o prospeto do fundo.

Transformação Global 11



Schroder ISF Global 
Sustainable Growth
A sustentabilidade é uma temática transversal.

Simboliza a forma como as empresas são geridas, tratam o seu pessoal e o impacto 
que têm na comunidade e na sociedade em geral. Para nós, uma empresa “sustentável” 
é a que é gerida numa perspetiva a longo prazo e que defende os interesses de todos os 
‘stakeholders’. É isso que faz com que uma grande empresa se mantenha uma grande 
empresa.  

O mercado tem dificuldade em valorizar fatores não financeiros e em imputá-los às 
previsões de longo prazo de uma empresa. O resultado é um amplo conjunto de empresas 
subvalorizadas com modelos de negócio sustentáveis que irão suplantar a concorrência 
e, em última análise, proporcionar crescimento e retornos superiores para quem souber 
onde procurar.

O Schroder ISF Global Sustainable Growth não só investe nestes tipos de empresas como 
é proprietário ativo das mesmas, comprometendo-se com a administração no sentido de 
adotar uma mudança positiva nas práticas da empresa e aumentar o retorno acionista 
e a abrangência de resultados no plano social.

Código ISIN: LU0557290698 Data de lançamento do fundo: 23 de 
novembro de 2010

Código Bloomberg: SGDWDAA:LX Moeda base do fundo: USD

Todas as informações sobre o fundo no quadro anterior são para a categoria de ações Capitalização A (A Acc). 
Para obter mais informações sobre outras categorias de ações, consulte o prospeto do fundo.
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Schroder ISF Smart 
Manufacturing 
As recentes inovações mudam a forma como 
as empresas criam, concebem, vendem e dão 
assistência aos produtos.

Da revolução industrial no séc. XVIII aos rápidos avanços informáticos no século XX, a 
inovação continua a ser a força motriz que move o universo produtivo. Antevemos que 
esta evolução entre numa nova etapa onde a confluência das inovações em matéria de 
hardware, software e materiais resulte num sistema produtivo de colaboração totalmente 
integrado capaz de responder em tempo real de forma a satisfazer o contexto de mudança 
e as exigências da fábrica, na cadeia de abastecimento, e as necessidades dos clientes. 

O Schroder ISF Smart Manufacturing investe em empresas inovadoras de uma 
multiplicidade de setores que se encontram na vanguarda deste novo renascimento 
industrial.

Código ISIN: LU2097341411 Data de lançamento do fundo: 13 de 
janeiro de 2020

Código Bloomberg: SCSSMAU:LX Moeda base do fundo: USD

Todas as informações sobre o fundo no quadro anterior são para a categoria de ações Capitalização A (A Acc). 
Para obter mais informações sobre outras categorias de ações, consulte o prospeto do fundo.
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Schroder ISF  
Changing Lifestyles
Passamos mais de seis horas por dia nas redes 
digitais. Com a tecnologia Cloud (nuvem) a 
interligar agora o mundo mais do que nunca, 
mudanças drásticas estão mesmo ao virar da 
esquina. 

O desejo de acesso imediato às coisas mudou drasticamente os nossos estilos de vida ao 
longo dos anos. Os rápidos avanços tecnológicos possibilitaram-nos o acesso a produtos e 
experiências com o simples clique num botão no conforto dos nossos lares. 

Com mais de 4,5 mil milhões de utilizadores ativos da internet, transmitimos experiências 
ao vivo e partilhamos as nossas escolhas saudáveis nas redes sociais em todo o mundo¹. 
A conectividade global ininterrupta também permite que os produtos e serviços sejam 
criados e entregues quase em simultâneo. As inovações levam agora dias, e não meses ou 
mesmo anos, a serem adotadas globalmente e a redefinirem as regras. 

O Schroder ISF Changing Lifestyles investe em empresas cujos produtos ou serviços estão 
a ter um impacto relevante no nosso modo de vida.

Código ISIN: LU2096785519 Data de lançamento do fundo: 13 de 
janeiro de 2020

Código Bloomberg: SCSCLAU:LX Moeda base do fundo: USD

Todas as informações sobre o fundo no quadro anterior são para a categoria de ações Capitalização A (A Acc). 
Para obter mais informações sobre outras categorias de ações, consulte o prospeto do fundo.

1 Statistica, em 3 de fevereiro de 2020
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Num mundo em que é cada vez mais difícil obter 
retornos de investimento aliciantes, estamos 
convencidos que o investimento em temáticas pode 
ser uma mais-valia real para a sua carteira. 

Embora a curto prazo possa haver alguns percalços 
pelo caminho, acreditamos que, para os investidores 
dispostos a considerar uma visão temática de longo 
prazo, apostar no engenho humano e na inovação 
trará benefícios financeiros e uma carteira adequada 
a um mundo em rápida transformação.

Saber mais em:  
schroders.pt/global-transformation 
schroders.pt/fundos-tematicos
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Considerações sobre os riscos
Schroder ISF Global Disruption
 – 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 operacional: Os processos 
operacionais, incluindo os relacionados 
com a protecção dos activos, podem 
falhar. Isso pode resultar em perdas 
para o fundo.

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

 – Risco de derivados – Gestão eficiente 
da carteira e efeitos de investimento: 
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. O fundo também 
poderá investir em derivados, 
incluindo a utilização de técnicas de 
alavancagem e venda a descoberto, 
com o objectivo de produzir um 
rendimento. Quando o valor de um 
activo se altera, o valor de um derivado 
com base nesse activo poderá 
sofrer uma alteração bastante mais 
significativa. Isso pode resultar em 
perdas superiores ao investimento em 
activos subjacentes.

 – 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.

 – 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.

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

 – Risco do sector imobiliário 
e propriedade: Os investimentos 
imobiliários estão sujeitos a diversas 
condições de risco, como condições 
económicas, alterações na legislação 
(por exemplo, relativas a questões 
ambientais e de ordenamento) e outros 
condicionamentos do mercado.

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

 – Risco de derivados – Gestão eficiente 
da carteira e efeitos de investimento: 
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. O fundo também poderá investir 
em derivados, incluindo a utilização 
de técnicas de alavancagem e venda 
a descoberto, com o objectivo de 
produzir um rendimento. Quando o 
valor de um activo se altera, o valor de 
um derivado com base nesse activo 
poderá sofrer uma alteração bastante 
mais significativa. Isso pode resultar em 
perdas superiores ao investimento em 
activos subjacentes.

 – 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 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.

 – 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.

Schroder ISF Global Climate 
Change Equity
 – 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 operacional: Os processos 
operacionais, incluindo os relacionados 
com a protecção dos activos, podem 
falhar. Isso pode resultar em perdas 
para o fundo.

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

 – Risco de derivados – Gestão eficiente 
da carteira e efeitos de investimento: 
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. O fundo também 
poderá investir em derivados, 
incluindo a utilização de técnicas de 
alavancagem e venda a descoberto, 
com o objectivo de produzir um 
rendimento. Quando o valor de um 
activo se altera, o valor de um derivado 
com base nesse activo poderá 
sofrer uma alteração bastante mais 
significativa. Isso pode resultar em 
perdas superiores ao investimento em 
activos subjacentes.

 – Risco de mercados emergentes 
e mercados fronteira: Os mercados 
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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 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.

 – 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.

Schroder ISF Healthcare 
Innovation
 – 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.

 – 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.

Schroder ISF Global Sustainable 
Growth
 – Risco relativo à China: As alterações 
nas políticas fiscais, económicas, 
jurídicas ou relativas à política da China 
podem causar perdas ou custos mais 
elevados para o fundo.

 – Risco de contraparte: A contraparte 
de um derivado ou de outro 
acordo contratual ou de um 
produto financeiro sinté-tico pode 
não conseguir honrar os seus 
compromissos para com o fundo, 
criando potencialmente uma perda 
parcial ou total para o fundo.

 – Risco cambial: O fundo pode ser 
exposto a diferentes moedas. As 
alterações nas taxas de câmbio podem 
gerar perdas.

 – Risco de derivados: Um derivado 
pode não apresentar o desempenho 
esperado e poderá criar perdas 
superiores ao custo do derivado.

 – Risco de mercados emergentes/
mercados fronteira: Os mer- cados 
emergentes, e especialmente os 
mercados fronteira, estão geralmente 
sujeitos a um maior risco político, legal, 
de contraparte e operacional.

 – Risco de acções: Os preços das acções 
flutuam diariamente com base em 
muitos factores, incluindo gerais, 
económicos, relativos à indústria ou 
a notícias de empresas.

 – 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 operacional: Falhas com os 
prestadores de serviços podem 
resultar em perturbações das 
operações do fundo ou em perdas.

Schroder ISF Smart 
Manufacturing: 
 – O capital não é garantido. 
 – Os investimentos denominados numa 
moeda que não seja a moeda da 
categoria de ações, podem não estar 
cobertos.

 – Os movimentos de mercado entre 
estas moedas terão impacto na 
categoria de ações.

 – O Fundo não cobrirá o seu risco de 
mercado num ciclo descendente. 

 – O valor do fundo variará de forma 
semelhante aos mercados. 

 – As alterações nas orientações políticas 
e no ordenamento jurídico, económico 
e fiscal da China poderão provocar 
perdas no fundo ou elevar os custos do 
mesmo.

Schroder ISF Changing Lifestyles
 – O capital não é garantido. 
 – Os investimentos denominados numa 
moeda que não seja a moeda da 
categoria de ações, podem não estar 
cobertos. 

 – Os movimentos de mercado entre 
estas moedas terão impacto na 
categoria de ações. 

 – O Fundo não cobrirá o seu risco de 
mercado num ciclo descendente. 

 – O valor do fundo variará de forma 
semelhante aos mercados. 

 – As alterações nas orientações políticas 
e no ordenamento jurídico, económico 
e fiscal da China poderão provocar 
perdas no fundo ou elevar os custos do 
mesmo.
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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. CS1963/ PT0520

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Sucursal em Espanha
c/ Pinar, 7 – 4a andar. 28006 Madrid, Espanha. 

@schroders
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