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REGULAMENTO RELATIVO À DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM A 
SUSTENTABILIDADE NO SETOR DOS SERVIÇOS 
FINANCEIROS (SFDR) DA UE 
RESUMOS DO ARTIGO 10.º 
 

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 20% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Assim que o Consultor de Investimentos determine que uma 

empresa cumpre os Critérios ESG da Carteira, conforme descrito acima, o Consultor de Investimentos realiza uma análise 

suplementar de fatores de governança empresarial de empresas individuais e de uma variedade de fatores ambientais e sociais 

que podem variar entre classes de ativos, setores e estratégias. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman 

Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em 

práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à 

remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset 

Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se 

encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária 

de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos negativos sobre os fatores de sustentabilidade em 

todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) são tidos em consideração através da aplicação do 

princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a determinação de investimentos sustentáveis, bem 

como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da Carteira. 

Pelo menos 80% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 
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considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 

Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 10% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da Carteira 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 
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qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 20% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 
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exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Estes compromissos serão monitorizados através de sistemas internos e de terceiros.  Os indicadores de 

sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas 

da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As 

metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de 

Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou 

sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de 

Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados 

subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao 

conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo Consultor de 

Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do 

processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes 

representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 10% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 
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qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

 Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 20% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Assim que o Consultor de Investimentos determine que uma 

empresa cumpre os Critérios ESG da Carteira, conforme descrito acima, o Consultor de Investimentos realiza uma análise 

suplementar de fatores de governança empresarial de empresas individuais e de uma variedade de fatores ambientais e sociais 

que podem variar entre classes de ativos, setores e estratégias. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman 

Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em 

práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à 

remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset 

Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se 

encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária 

de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos negativos sobre os fatores de sustentabilidade em 

todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) são tidos em consideração através da aplicação do 

princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a determinação de investimentos sustentáveis, bem 

como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 
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exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão.  O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 

Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 
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Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 10% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 35% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 
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tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 35% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 
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qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 20% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Assim que o Consultor de Investimentos determine que uma 

empresa cumpre os Critérios ESG da Carteira, conforme descrito acima, o Consultor de Investimentos realiza uma análise 

suplementar de fatores de governança empresarial de empresas individuais e de uma variedade de fatores ambientais e sociais 

que podem variar entre classes de ativos, setores e estratégias. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman 

Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em 

práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à 

remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset 

Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se 

encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária 

de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos negativos sobre os fatores de sustentabilidade em 

todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) são tidos em consideração através da aplicação do 

princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a determinação de investimentos sustentáveis, bem 

como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 35% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 
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de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 80% a investimentos sustentáveis. A Carteira procura criar um impacto ambiental positivo 

investindo em empresas que forneçam soluções que impulsionem a sustentabilidade ambiental, em virtude do seu alinhamento 

com os principais temas associados à resolução de problemas ambientais. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme 

estabelecido acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte 

do seu processo de pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os 

potenciais riscos. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI 

(principais impactos adversos) são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" 

("DNSH") acima descrito para a determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da 

abordagem de investimento da Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 
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investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 

Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 
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exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão.  O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 

Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume 

o compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão.  O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 
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Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 35% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da Carteira 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 35% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 
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normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão.  O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 10% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 
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para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da 

diligência devida financeira realizada pelo Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e 

oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover 

uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes 

investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 35% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo fundamental de investimento, investindo em 

empresas de energias renováveis que contribuem para a descarbonização da economia através da geração, produção, 

transmissão e/ou distribuição de energia renovável (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido 

acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu 

processo de pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais 

riscos. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes 

e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais 

impactos negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos 

adversos) são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima 

descrito para a determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de 

investimento da Carteira. 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira consistem em investir em empresas de energia renovável que contribuem para a 

descarbonização da economia através da geração, produção, transmissão e/ou distribuição de energia renovável.  O Consultor de 

Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou 

sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de 

Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados 

subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao 

conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Além da diligência devida financeira realizada pelo Consultor de 

Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como parte do 

processo de investimento, quando relevante. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes 

representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 

Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 80% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 
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monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 

fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 80% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 

fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 
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GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 60% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 

fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  
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Pelo menos 50% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 

fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui 

exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os 

Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais 

tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo 

e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de 

crédito e nos spreads de um determinado título de rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman 

Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em 

práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à 

remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset 

Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se 

encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária 

de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de 

sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 75% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias. O Consultor de 

Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou 

sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de 

Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados 

subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao 

conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da 

análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, 

quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 
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emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental 

do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao 

nível da carteira, conforme estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de 

Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa 

fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo 

para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 75% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao nível da 

carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente 

essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de 

investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as 

empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma 

parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui metas 

ao nível da carteira, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido 
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acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu 

processo de pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e 

tem um preço atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um 

determinado título de rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management 

para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em 

particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao 

cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará 

implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por 

fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas 

globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares 

ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 75% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados 

externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a 

disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente 

haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o 

Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e 

casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de 

Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o 

risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que 

gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui metas 

ao nível da carteira, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido 

acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu 

processo de pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e 

tem um preço atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um 

determinado título de rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management 

para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em 

particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao 

cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará 

implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por 

fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas 

globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares 

ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 75% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 
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Critérios ESG para a presente Carteira incluem metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados 

externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a 

disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente 

haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o 

Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e 

casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de 

Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o 

risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que 

gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 incluirá uma declaração relativamente à medida em que as caraterísticas ambientais ou 

sociais promovidas por este Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do 

relatório. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui metas 

ao nível da carteira, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido 

acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu 

processo de pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e 

tem um preço atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um 

determinado título de rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management 

para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em 

particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao 

cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará 

implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por 

fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas 

globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares 

ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 75% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados 

externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a 

disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente 

haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o 

Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e 

casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de 

Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o 

risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que 

gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 
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GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao 

nível da carteira, conforme estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de 

Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa 

fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo 

para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 60% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao nível da 

carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente 

essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de 

investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as 

empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma 

parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo.  Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 
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externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais. 

Pelo menos 65% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 

fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 65% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 

fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 
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eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 65% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 

fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao 
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nível da carteira, conforme estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de 

Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa 

fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo 

para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 80% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao nível da 

carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente 

essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de 

investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as 

empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma 

parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

 Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui metas 

ao nível da carteira, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido 

acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu 

processo de pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e 

tem um preço atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um 

determinado título de rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management 

para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em 

particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao 

cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará 

implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por 

fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas 

globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares 

ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 70% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 
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investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados 

externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a 

disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente 

haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o 

Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e 

casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de 

Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o 

risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que 

gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de 

Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa 

fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo 

para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 80% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias. 

O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas 

ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o 

Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os 

dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender 

ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da 

análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, 

quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental 

do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 
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promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de 

Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa 

fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo 

para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 55% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias. 

O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas 

ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o 

Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os 

dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender 

ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da 

análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, 

quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental 

do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de 

Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa 

fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo 

para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 



 

TÍTULO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 29 
 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 35% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias. 

O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas 

ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o 

Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os 

dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender 

ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da 

análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, 

quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental 

do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 50% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; 

(iii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa 

interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG 

continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que 

reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários 
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fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios 

ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como 

parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) metas ao nível da carteira, conforme 

estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de Investimentos pode integrar 

fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa fundamental com vista a: (i) 

determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo para investimento e (ii) 

avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de rendimento fixo. A Carteira tira 

partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 55% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) metas ao nível da carteira. O Consultor de Investimentos 

utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos 

produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não 

acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por 

conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de 

necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do 

Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas 

materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados 

nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 
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A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui 

exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os 

Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais 

tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo 

e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de 

crédito e nos spreads de um determinado título de rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman 

Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em 

práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à 

remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset 

Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se 

encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária 

de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de 

sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 80% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem classificações ESG proprietárias. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de 

dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a 

disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente 

haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o 

Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e 

casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do Consultor de 

Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas materiais para o 

risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que 

gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo.  Os fatores fundamentais tradicionais que o Consultor de Investimentos pode considerar numa base não 

vinculativa incluem, entre outros, alavancagem, ganhos, valor empresarial, tendências do setor e fatores macroeconómicos. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais 
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impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  Os PAI são tidos em 

consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.   

Pelo menos 50% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 

com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira.  

O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas 

ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o 

Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os 

dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender 

ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da 

análise fundamental do Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, 

quando consideradas materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental 

do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo.  O Gestor de Investimentos pretende interagir com emitentes empresariais que o 

Gestor de Investimentos acredita terem uma sub-representação de mulheres no seu conselho de administração.  A Carteira tira 

partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  Os PAI são tidos em 

consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.   

Pelo menos 70% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 

com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias.  O Consultor de Investimentos 

utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos 

produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não 

acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis.  

Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de 

necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do 

Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas 

materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados 

nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de 

investimento.  
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Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022.  Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo. O Gestor de Investimentos pretende interagir com emitentes empresariais que o 

Gestor de Investimentos acredita terem uma sub-representação de mulheres no seu conselho de administração.  A Carteira tira 

partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  Os PAI são tidos em 

consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.   

Pelo menos 70% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 

com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias.  O Consultor de Investimentos 

utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos 

produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não 

acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis.  

Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de 

necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do 

Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas 

materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados 

nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. Este 

Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022.  Por conseguinte, 

o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais promovidas por 

este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo relatório. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo. O Gestor de Investimentos pretende interagir com emitentes empresariais que o 

Gestor de Investimentos acredita terem uma sub-representação de mulheres no seu conselho de administração.  A Carteira tira 

partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 
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Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  Os PAI são tidos em 

consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.  

Pelo menos 70% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 

com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias.  O Consultor de Investimentos 

utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos 

produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não 

acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis.  

Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de 

necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do 

Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas 

materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados 

nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022.  Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo.  O Gestor de Investimentos pretende interagir com emitentes empresariais que o 

Gestor de Investimentos acredita terem uma sub-representação de mulheres no seu conselho de administração.  A Carteira tira 

partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  Os PAI são tidos em 

consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 

com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias.  O Consultor de 

Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou 

sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de 

Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados 

subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao 

conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da 
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análise fundamental do Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, 

quando consideradas materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental 

do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo.  O Gestor de Investimentos pretende interagir com emitentes empresariais que o 

Gestor de Investimentos acredita terem uma sub-representação de mulheres no seu conselho de administração.  A Carteira tira 

partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  Os PAI são tidos em 

consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 

com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias.  O Consultor de Investimentos 

utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos 

produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não 

acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis.  

Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de 

necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do 

Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas 

materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados 

nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022.  Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias, conforme estabelecido abaixo. O Gestor de Investimentos pretende interagir com emitentes empresariais que o 
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Gestor de Investimentos acredita terem uma sub-representação de mulheres no seu conselho de administração.  O limiar para a 

interação neste tópico está atualmente estabelecido em 10% (ou seja, os conselhos em que menos de 10% dos seus membros 

são mulheres encontram-se abaixo do limiar), mas pode ser alterado a critério do Gestor de Investimentos sem aviso prévio aos 

Acionistas. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais.  Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. . Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 

com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias.  O Consultor de Investimentos 

utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos 

produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não 

acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis.  

Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de 

necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da análise fundamental do 

Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, quando consideradas 

materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os emitentes representados 

nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022.  Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG 

proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira estabelecidas abaixo.  Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, 

o Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço 

atrativo para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo.  A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.  

Pelo menos 50% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, conforme indicado acima. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. 

A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade 
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com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a 

Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente 

Carteira incluem (i) filtros de exclusão; (ii) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (iii) metas ao nível da carteira. 

O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas 

ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o 

Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os 

dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender 

ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  A avaliação dos critérios ESG é um componente essencial da 

análise fundamental do Consultor de Investimentos.  As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de investimento, 

quando consideradas materiais para o risco de crédito.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental 

do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022.  Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais e, embora não tenha como objetivo um investimento sustentável, 

dedicará uma proporção mínima de 2% a investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem 

às considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros 

de exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com outros fatores enquanto parte do seu processo de pesquisa para 

determinar se um determinado título e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo para investimento. A Carteira tira 

partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e sociais. Os PAI (principais impactos adversos) 

são tidos em consideração através da aplicação do princípio "não prejudicar significativamente" ("DNSH") acima descrito para a 

determinação de investimentos sustentáveis, bem como em termos qualitativos através da abordagem de investimento da 

Carteira. 

Em circunstâncias normais, geralmente, espera-se que a alocação de ativos prevista para esta Carteira possa ter 70% de ativos 

líquidos alinhados (através da adoção de um quadro sobre tais alocações) com as caraterísticas ambientais e/ou sociais 

promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão 

medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de 

terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas 

diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para 

cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados 

externas para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a 

disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente 

haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o 

Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e 

casos de utilização. A diligência devida realizada pela carteira dependerá da natureza dos investimentos subjacentes, em especial, 

se são títulos detidos diretamente ou Fundos Autorizados. Para estes últimos, o Consultor de Investimentos depende dos gestores 

subjacentes desses Fundos para realizar a devida diligência sobre os títulos subjacentes. Avaliar e promover uma administração 

eficaz entre as empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores 

também é uma parte fundamental do nosso processo de investimento. 

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 
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O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. A Carteira promove certas caraterísticas ambientais e sociais, 

investindo uma parte dos ativos em determinados Fundos Autorizados que: incorporem limiares de exclusão baseados em receitas 

e/ou promovam determinados temas ESG e/ou caraterísticas ambientais e sociais, incluindo, entre outros, risco climático, 

governança e questões relativas aos trabalhadores. O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa base 

vinculativa no seu processo de investimento. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset 

Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má 

governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal 

e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará 

implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por 

fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas 

globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares 

ambientais e/ou sociais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG 

vinculativos acima descritos.  

Em circunstâncias normais, geralmente, espera-se que a alocação de ativos prevista para esta Carteira possa ter 50% de ativos 

líquidos alocados a Fundos Autorizados alinhados (através da adoção de um quadro nestes fundos) com as caraterísticas 

ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos critérios ESG. Os indicadores de 

sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas 

da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As 

metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira consistem em investir uma parte dos ativos em 

determinados Fundos Autorizados que: incorporem limiares de exclusão baseados em receitas e/ou promovam determinados 

temas ESG e/ou caraterísticas ambientais e sociais, incluindo, entre outros, risco climático, governança e questões relativas aos 

trabalhadores. O Consultor de Investimentos depende das fontes de dados, das medidas tomadas para garantir a qualidade dos 

dados e do processamento dos dados dos gestores subjacentes desses Fundos. Sempre que existam lacunas de dados que não 

possam ser preenchidas com informações provenientes de pesquisa proprietária e interação, estes investimentos não são 

incluídos na proporção de ativos que se comprometem a promover as caraterísticas ambientais ou sociais. O Consultor de 

Investimentos também depende dos gestores subjacentes desses Fundos para realizar a devida diligência sobre os títulos 

subjacentes e interagir com as empresas da carteira.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. A Carteira promove certas caraterísticas ambientais e sociais, 

investindo uma parte dos ativos em determinados Fundos Autorizados que: incorporem limiares de exclusão baseados em receitas 

e/ou promovam determinados temas ESG e/ou caraterísticas ambientais e sociais, incluindo, entre outros, risco climático, 

governança e questões relativas aos trabalhadores. O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa base 

vinculativa no seu processo de investimento. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset 

Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má 

governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal 

e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará 

implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por 

fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas 

globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares 
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ambientais e/ou sociais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG 

vinculativos acima descritos.  

Em circunstâncias normais, geralmente, espera-se que a alocação de ativos prevista para esta Carteira possa ter 30% de ativos 

líquidos alocados a Fundos Autorizados alinhados (através da adoção de um quadro nestes fundos) com as caraterísticas 

ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos critérios ESG. Os indicadores de 

sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas 

da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As 

metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira consistem em investir uma parte dos ativos em 

determinados Fundos Autorizados que: incorporem limiares de exclusão baseados em receitas e/ou promovam determinados 

temas ESG e/ou caraterísticas ambientais e sociais, incluindo, entre outros, risco climático, governança e questões relativas aos 

trabalhadores. O Consultor de Investimentos depende das fontes de dados, das medidas tomadas para garantir a qualidade dos 

dados e do processamento dos dados dos gestores subjacentes desses Fundos. Sempre que existam lacunas de dados que não 

possam ser preenchidas com informações provenientes de pesquisa proprietária e interação, estes investimentos não são 

incluídos na proporção de ativos que se comprometem a promover as caraterísticas ambientais ou sociais. O Consultor de 

Investimentos também depende dos gestores subjacentes desses Fundos para realizar a devida diligência sobre os títulos 

subjacentes e interagir com as empresas da carteira.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  
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Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 
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a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  
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Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 
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a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  
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Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa 

base vinculativa no seu processo de investimento, conforme descrito acima. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da 

Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar 

envolvidos em práticas de má governança. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset 

Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má 

governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal 

e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará 

implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por 

fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas 

globais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima 

descritos. 

Pelo menos 97% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. O Grupo de 

Seleção de Gestores Externos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através de várias 

perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de 

carbono e risco climático, se aplicável. Avaliar e promover uma administração eficaz entre os consultores e gestores externos 

representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso 

processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

 Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa 

base vinculativa no seu processo de investimento, conforme descrito acima. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da 

Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar 

envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações 

laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman 

Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar 

empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma 
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lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores 

de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da 

aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.  

Pelo menos 97% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. O Grupo de 

Seleção de Gestores Externos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através de várias 

perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de 

carbono e risco climático, se aplicável. Avaliar e promover uma administração eficaz entre os consultores e gestores externos 

representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso 

processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa 

base vinculativa no seu processo de investimento, conforme descrito acima. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da 

Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar 

envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações 

laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman 

Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar 

empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma 

lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores 

de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da 

aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.  

Pelo menos 97% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. O Grupo de 

Seleção de Gestores Externos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através de várias 

perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de 

carbono e risco climático, se aplicável. Avaliar e promover uma administração eficaz entre os consultores e gestores externos 
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representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso 

processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa 

base vinculativa no seu processo de investimento, conforme descrito acima. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da 

Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar 

envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações 

laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman 

Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar 

empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma 

lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores 

de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da 

aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.  

Pelo menos 97% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. O Grupo de 

Seleção de Gestores Externos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através de várias 

perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de 

carbono e risco climático, se aplicável. Avaliar e promover uma administração eficaz entre os consultores e gestores externos 

representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso 

processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa 

base vinculativa no seu processo de investimento, conforme descrito acima. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da 

Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar 
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envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações 

laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman 

Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar 

empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma 

lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores 

de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da 

aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.  

Pelo menos 97% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. O Grupo de 

Seleção de Gestores Externos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através de várias 

perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de 

carbono e risco climático, se aplicável. Avaliar e promover uma administração eficaz entre os consultores e gestores externos 

representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso 

processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). O Consultor de Investimentos implementa os Critérios ESG numa 

base vinculativa no seu processo de investimento, conforme descrito acima. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da 

Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de normas globais que possam estar 

envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações 

laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman 

Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar 

empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma 

lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores 

de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais. Os PAI são tidos em consideração de forma qualitativa através da 

aplicação dos Critérios ESG vinculativos acima descritos.  

Pelo menos 97% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. O Grupo de 
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Seleção de Gestores Externos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através de várias 

perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de 

carbono e risco climático, se aplicável. Avaliar e promover uma administração eficaz entre os consultores e gestores externos 

representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma parte fundamental do nosso 

processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, que inclui filtros de 

exclusão, conforme estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de 

pesquisa fundamental com vista a analisar a qualidade e a avaliação geral da empresa, bem como os potenciais riscos. A Carteira 

tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e infratores de 

normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à solidez das 

estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A Equipa de 

Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para identificar, 

rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente a vários 

critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais impactos 

adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas 

ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de 

Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem filtros de 

exclusão.  O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos.  Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis.  Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização.  Além da diligência devida financeira realizada pelo 

Consultor de Investimentos, o mesmo também avalia o impacto de riscos e oportunidades relacionados com critérios ESG como 

parte do processo de investimento, quando relevante.  Avaliar e promover uma administração eficaz entre as empresas e os 

emitentes representados nas carteiras geridas em nome dos clientes investidores é uma parte fundamental do processo de 

investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira.  

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento fundamental, conforme 
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estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao 

nível da carteira, conforme estabelecido abaixo. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o Consultor de 

Investimentos pode integrar fatores ESG com fatores fundamentais tradicionais enquanto parte do seu processo de pesquisa 

fundamental com vista a: (i) determinar se um título de rendimento fixo e/ou setor específico é adequado e tem um preço atrativo 

para investimento e (ii) avaliar o seu potencial impacto na qualidade de crédito e nos spreads de um determinado título de 

rendimento fixo. A Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar 

emitentes e infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz 

respeito à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações 

fiscais. A Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem 

proprietária para identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados 

externos relativamente a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira 

considera os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Pelo menos 75% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira incluem (i) exclusões baseadas em classificações ESG proprietárias; (ii) metas ao nível da 

carteira. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para complementar a pesquisa interna sobre as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a qualidade de dados de ESG continuem a 

melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor de dados de ESG que reúna, de forma 

holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos recorre a vários fornecedores terceiros 

para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. A avaliação dos critérios ESG é um componente 

essencial da análise fundamental do Consultor de Investimentos. As práticas ESG são avaliadas como parte do processo de 

investimento, quando consideradas materiais para o risco de crédito. Avaliar e promover uma administração eficaz entre as 

empresas e os emitentes representados nas carteiras que gerimos em nome dos nossos clientes investidores também é uma 

parte fundamental do nosso processo de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos procura implementar e promover 

considerações ambientais, sociais e de governança ("ESG") acompanhando o desempenho do Solactive ISS ESG Developed 

Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR (o "Índice"), que implementa considerações ESG no seu processo de 

construção do índice, conforme descrito abaixo. O Índice foi desenvolvido para estar em conformidade com os Índices de 

Referência da UE alinhados com o Acordo de Paris (EU PAB) no Regulamento Delegado (UE) 2020/1818 da Comissão de 17 de 

julho de 2020 que completa o Regulamento (UE) 2016/1011 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a normas 

mínimas aplicáveis a índices de referência da UE para a transição climática e a índices de referência da UE alinhados com o 

Acordo de Paris.  O Fornecedor do Índice avalia o cumprimento de boas práticas de governança das empresas através da 

aplicação das exclusões de pesquisa baseadas em normas no âmbito da metodologia do índice descrita acima.  O Subfundo tem 

em consideração os principais impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou 

sociais 

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por este 

Subfundo, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG.  Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira consistem em acompanhar o desempenho do Solactive ISS ESG Developed Markets 
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Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR (o "Índice"), que implementa considerações ESG no seu processo de construção do 

índice. Os dados utilizados para a construção do índice são obtidos externamente pelo administrador do índice da Institutional 

Shareholder Services Inc (ISS).  O Gestor de Investimentos depende das metodologias subjacentes e fontes de dados do 

administrador do índice e, por conseguinte, não tem qualquer controlo sobre as fontes de dados utilizadas para satisfazer as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas pelo Fundo como resultado do seu acompanhamento do Índice.  Ao envolver o 

administrador do índice, o Gestor de Investimentos realizará a devida diligência do administrador do índice para avaliar a sua 

governança, políticas e procedimentos, controlos e manutenção de registos no que diz respeito ao Índice.  De acordo com a 

abordagem integrada no domínio da administração e investimento, dispomos de um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão da nossa Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das nossas equipas de investimento.  

Este Subfundo acompanha o Índice, conforme descrito acima.   

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis.  O Gestor de Investimentos procura implementar e promover 

considerações ambientais, sociais e de governança ("ESG") acompanhando o desempenho do FTSE Goldman Sachs ESG-

Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index (o "Índice"), que implementa considerações ESG no seu processo de 

construção do índice através da aplicação de filtros de exclusão, conforme descrito abaixo. As obrigações empresariais detidas 

pelo Subfundo estão sujeitas a filtros ambientais, sociais e de governança (ESG) na segunda etapa da metodologia, conforme 

descrito na Política de Investimento no suplemento.  Como parte da aplicação de filtros ESG a obrigações empresariais, o 

Fornecedor do Índice avalia o cumprimento dos critérios de boas práticas de governança por parte das empresas, incluindo, entre 

outros, a solidez das estruturas de gestão, as relações laborais, a remuneração do pessoal e o cumprimento de obrigações fiscais 

ao nível das empresas alvo de investimento.  O Subfundo tem em consideração os principais impactos adversos (PAI) sobre os 

fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.   

Pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por este 

Subfundo, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG.  Os indicadores de sustentabilidade da Carteira serão medidos e 

avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas proprietários da empresa e de terceiros para 

monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de 

investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. As metodologias utilizadas para cumprir os 

Critérios ESG para a presente Carteira consistem em acompanhar o desempenho do FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro 

Investment-Grade Corporate Bond Index (o "Índice"), que implementa considerações ESG no seu processo de construção do 

índice. Os dados utilizados para a construção do índice são obtidos externamente pelo administrador do índice da Institutional 

Shareholder Services Inc (ISS).  O Gestor de Investimentos depende das metodologias subjacentes e fontes de dados do 

administrador do índice e, por conseguinte, não tem qualquer controlo sobre as fontes de dados utilizadas para satisfazer as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas pelo Fundo como resultado do seu acompanhamento do Índice.  Ao envolver o 

administrador do índice, o Gestor de Investimentos realizará a devida diligência do administrador do índice para avaliar a sua 

governança, políticas e procedimentos, controlos e manutenção de registos no que diz respeito ao Índice.  De acordo com a 

abordagem integrada no domínio da administração e investimento, dispomos de um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão da nossa Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das nossas equipas de investimento.  

Este Subfundo acompanha o Índice, conforme descrito acima.   

Este Fundo foi lançado ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por este Fundo, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 
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A Carteira promove caraterísticas ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável e não assume o 

compromisso de realizar quaisquer investimentos sustentáveis. O Consultor de Investimentos implementa uma abordagem às 

considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no respetivo processo de investimento quantitativo, conforme 

estabelecido abaixo (os "Critérios ESG"). Estes incluem: (i) utilização de métricas climáticas na abordagem ao risco da transição 

climática, conforme estabelecido abaixo; (ii) filtros de exclusão. Além de aplicar os Critérios ESG, conforme estabelecido acima, o 

Consultor de Investimentos também pode avaliar empresas alvo de investimento em comparação com determinados indicadores 

sociais, ambientais e de governança através do seu processo de seleção de ações ascendente e construção da carteira. A 

Carteira tira partido da abordagem proprietária da Goldman Sachs Asset Management para identificar e avaliar emitentes e 

infratores de normas globais que possam estar envolvidos em práticas de má governança, em particular no que diz respeito à 

solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, à remuneração do pessoal e ao cumprimento de obrigações fiscais. A 

Equipa de Administração Global da Goldman Sachs Asset Management procurará implementar uma abordagem proprietária para 

identificar, rever, avaliar e monitorizar empresas que se encontram sinalizadas por fornecedores de dados externos relativamente 

a vários critérios para estabelecer uma lista proprietária de infratores de normas globais. Esta Carteira considera os principais 

impactos adversos (PAI) sobre os fatores de sustentabilidade em todos os pilares ambientais e/ou sociais.  

Com base em dados históricos, espera-se que, em média, pelo menos 90% dos investimentos irão estar alinhados com as 

caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta Carteira, nomeadamente a aplicação dos Critérios ESG. Os indicadores 

de sustentabilidade da Carteira serão medidos e avaliados de forma contínua. A Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas proprietários da empresa e de terceiros para monitorizar a conformidade com as caraterísticas ambientais ou sociais 

vinculativas da Carteira incluídas nas diretrizes de investimento, de acordo com a Política de Diretrizes de Investimento da GSAM. 

As metodologias utilizadas para cumprir os Critérios ESG para a presente Carteira incluem: (i) utilização de métricas climáticas na 

abordagem ao risco da transição climática; (ii) filtros de exclusão. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas 

para complementar a pesquisa interna sobre as caraterísticas ambientais e/ou sociais dos produtos. Embora a disponibilidade e a 

qualidade de dados de ESG continuem a melhorar, o Consultor de Investimentos não acredita que atualmente haja um fornecedor 

de dados de ESG que reúna, de forma holística, os dados subjacentes mais úteis. Por conseguinte, o Consultor de Investimentos 

recorre a vários fornecedores terceiros para atender ao conjunto diversificado de necessidades e casos de utilização. Os critérios 

ESG são incorporados nos processos de seleção de ações ascendente e construção da carteira, dada a convicção de que os 

fatores ESG podem afetar o desempenho e o perfil de risco dos investimentos. De acordo com a abordagem integrada do 

Consultor de Investimentos no domínio da administração e investimento, existe um esforço de envolvimento robusto e global que 

combina a visão de uma Equipa de Administração Global dedicada com a experiência das equipas de investimento.  

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas pela Carteira. 

O último relatório anual do Fundo inclui uma declaração de que as caraterísticas ambientais ou sociais promovidas por este 

Fundo, conforme estabelecido na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período do relatório. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Esta Carteira promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo um investimento sustentável e não se 

compromete a realizar qualquer investimento sustentável. O Consultor de Investimentos promove características ambientais e 

sociais, garantindo que a Carteira faz investimentos em fundos subjacentes que visem a criação de um impacto positivo 

mensurável nos objetivos de transição climática e/ou crescimento inclusivo. Para avaliar a compatibilidade de um potencial 

Investimento da Carteira com os temas acima expostos, o Grupo AIMS, enquanto parte do Consultor de Investimentos, realizará 

uma avaliação do potencial Investimento da Carteira. O Gestor de Investimentos realiza a devida diligência para avaliar a potencial 

governação do gestor antes de tomar uma decisão de investimento. Através deste processo de diligência, o Consultor de 

Investimentos recolhe informações sobre as práticas do gestor em relação à solidez das estruturas de gestão, às relações 

laborais, às práticas de remuneração do pessoal e ao cumprimento das obrigações fiscais para avaliar se a empresa segue 

práticas de boa governação. Esta Carteira considera os principais impactos negativos em fatores de sustentabilidade ("PAI") nos 

pilares ambientais e/ou sociais. 

Pelo menos 95% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Após o ponto de investimento, o Consultor de Investimentos irá monitorizar a compatibilidade contínua de cada 

Investimento da Carteira com os temas ambientais e/ou sociais relevantes para a mesmo, e irá fazer os possíveis para obter os 

KPI apropriados para cada tema aplicável, em relação ao investimento. Dependendo da natureza e maturidade do projeto, um ou 

mais KPI podem ser utilizados para avaliar a realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas por 

este produto financeiro. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para avaliar e monitorizar as características 

ambientais ou sociais dos ativos subjacentes da carteira.  O Consultor de Investimentos das carteiras com vários gestores 
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depende de fontes de dados externas, incluindo, entre outras, dados do gestor subjacente e de fornecedores de dados externos 

para a metodologia, integridade e precisão dos dados. O Grupo de Seleção de Gestores Alternativos desenvolveu um conjunto de 

ferramentas que permite analisar carteiras através de várias perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos 

comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de carbono e risco climático, se aplicável. O Consultor de 

Investimentos envolve-se com os gestores externos das carteiras subjacentes e depende dos gestores subjacentes desses 

Fundos para se envolver com as respetivas empresas subjacentes da carteira.  

Não foi designado um índice de referência específico para determinar se este produto financeiro está alinhado com as 

características ambientais ou sociais que promove. 

Esta Carteira foi lançada ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por esta Carteira, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Esta Carteira promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo um investimento sustentável e não se 

compromete a realizar qualquer investimento sustentável. A Carteira promove características ambientais e sociais, fazendo 

Investimentos da Carteira de acordo com uma abordagem temática, em que todos os Investimentos da Carteira irão, na opinião do 

Consultor de Investimentos e no ponto de investimento, ser compatíveis com temas de transição climática, incluindo energia limpa, 

meios de transporte sustentáveis, serviços relacionados com o ecossistema, alimentação e agricultura, e resíduos e materiais, ou 

temas de crescimento inclusivo, incluindo saúde, educação e inclusão financeira. O objetivo da Carteira é desenvolver uma 

carteira de aproximadamente 20 a 25 Coinvestimentos em empresas da carteira realizados em conjunto com Gestores da 

Carteira, apesar de a Carteira poder fazer investimentos num número inferior ou superior de Coinvestimentos. O Gestor de 

Investimentos realiza a devida diligência para avaliar a potencial governação do gestor antes de tomar uma decisão de 

investimento. Através deste processo de diligência, o Gestor de Investimentos recolhe informações sobre as práticas do gestor em 

relação à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, às práticas de remuneração do pessoal e ao cumprimento das 

obrigações fiscais para avaliar se a empresa segue práticas de boa governação. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos em fatores de sustentabilidade ("PAI") nos pilares ambientais e/ou sociais. 

Pelo menos 95% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. Após o ponto de investimento, o Consultor de Investimentos irá monitorizar a compatibilidade contínua de cada 

Investimento da Carteira com os temas ambientais e/ou sociais relevantes para a mesmo, e irá fazer os possíveis para obter os 

KPI apropriados para cada tema aplicável, em relação ao investimento. Dependendo da natureza e maturidade do projeto, um ou 

mais KPI podem ser utilizados para avaliar a realização de cada uma das características ambientais ou sociais promovidas por 

este produto financeiro. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de dados externas para avaliar e monitorizar as características 

ambientais ou sociais dos ativos subjacentes da carteira.  O Consultor de Investimentos depende de fontes de dados externas, 

incluindo, entre outras, dados do gestor subjacente e de fornecedores de dados externos para a metodologia, integridade e 

precisão dos dados. O Consultor de Investimentos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através 

de várias perspetivas para identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, 

emissões de carbono e risco climático, se aplicável. O Consultor de Investimentos pode envolver-se com os Gestores da Carteira 

externos que também estão a investir para se envolver com as empresas alvo de investimento subjacentes. 

Não foi designado um índice de referência específico para determinar se este produto financeiro está alinhado com as 

características ambientais ou sociais que promove. 

Esta Carteira foi lançada ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por esta Carteira, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Esta Carteira promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo um investimento sustentável e não se 

compromete a realizar qualquer investimento sustentável. O Consultor de Investimentos promove características ambientais 

através da realização de Investimentos da Carteira em silvicultura e agricultura com o objetivo de realizar o sequestro de carbono, 
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investindo em atividades como projetos de reflorestamento, melhoria na gestão de florestas existentes e conservação de florestas 

naturais. Oportunisticamente, a Carteira também pode fazer investimentos focados noutras soluções naturais. O Gestor de 

Investimentos realiza a devida diligência para avaliar a potencial governação do gestor antes de tomar uma decisão de 

investimento. Através deste processo de diligência, o Gestor de Investimentos recolhe informações sobre as práticas do gestor em 

relação à solidez das estruturas de gestão, às relações laborais, às práticas de remuneração do pessoal e ao cumprimento das 

obrigações fiscais para avaliar se a empresa segue práticas de boa governação. Esta Carteira considera os principais impactos 

negativos em fatores de sustentabilidade ("PAI") nos pilares ambientais e/ou sociais. 

Pelo menos 95% dos investimentos irão estar alinhados com as caraterísticas ambientais e/ou sociais promovidas por esta 

Carteira. O Gestor de Investimentos irá trabalhar com organizações não governamentais conceituadas para apoiar a devida 

diligência de ESG e a gestão das carteiras da Carteira. Todos os projetos que envolvam emissões de carbono têm de aplicar 

normas rigorosas para garantir a adicionalidade (ou seja, uma redução líquida das emissões para além do valor que teria surgido 

independentemente de qualquer atividade ou projeto), e que a Carteira pretende fazer seguindo os principais protocolos de 

compensação de carbono e trabalhando com ONG de conservação para avaliar projetos que envolvam emissões de carbono. 

Dependendo da natureza e maturidade do projeto, um ou mais KPI podem ser utilizados para avaliar a realização de cada uma 

das características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro. O Consultor de Investimentos utiliza fontes de 

dados externas para avaliar e monitorizar as características ambientais ou sociais dos ativos subjacentes da carteira. O Consultor 

de Investimentos das carteiras com vários gestores depende de fontes de dados externas, incluindo, entre outras, dados do gestor 

subjacente e de fornecedores de dados externos para a metodologia, integridade e precisão dos dados. O Grupo de Seleção de 

Gestores Externos desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite analisar carteiras através de várias perspetivas para 

identificar riscos de ESG, incluindo riscos comerciais, histórico de controvérsias e de condutas, emissões de carbono e risco 

climático, se aplicável. O Consultor de Investimentos envolve-se com os gestores externos das carteiras subjacentes e depende 

dos gestores subjacentes desses Fundos para se envolver com as respetivas empresas subjacentes da carteira.  

Não foi designado um índice de referência específico para determinar se este produto financeiro está alinhado com as 

características ambientais ou sociais que promove. 

Esta Carteira foi lançada ou atualizou a respetiva estratégia de investimento com as divulgações do Artigo 8.º em 2022. Por 

conseguinte, o relatório anual de 2022 irá incluir uma declaração sobre em que medida as características ambientais ou sociais 

promovidas por esta Carteira, conforme descrito na divulgação do Artigo 8.º, foram cumpridas durante o período abrangido pelo 

relatório. 

 

 


