
 
 

FAMA INVESTIMENTOS REAFIRMA SEU APOIO À DECLARAÇÃO GLOBAL DE INVESTIDORES 
SOBRE A CRISE CLIMÁTICA 

A Declaração Global de Investidores aos Governos sobre a Crise Climática de 2021 (2021 
Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis) contém a visão coletiva de 
587 investidores ao redor do mundo, gerenciando um total de mais de US$46 trilhões de 
ativos – cerca de 40% do total dos ativos globais sob gestão. Todos os signatários concordaram 
com um conjunto de recomendações políticas que devem ser implementadas rapidamente 
para gerenciar o risco climático e canalizar trilhões de dólares para enfrentar a crise climática. 

A Declaração incentiva os governos a aumentar a sua ambição climática para limitar o 
aquecimento global em até 1.5 graus, implementar políticas de redução de emissões 
significativas, exigir relatórios financeiros relacionados ao clima em linha com as 
recomendações da Força Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), e 
fornecer planos de recuperação econômica por conta da COVID-19, planos estes que devem 
apoiar uma transição justa para emissões liquidas zero até 2050 ou antes. 

A Declaração Global do Investidor de 2021 menciona: “...acreditamos que aqueles que 
estabelecem metas ambiciosas em linha com a obtenção de emissões líquidas zero e 
implementam políticas climáticas nacionais consistentes no curto a médio prazo, se tornarão 
destinos de investimento cada vez mais atraentes.” 

“A implementação total do Acordo de Paris criará oportunidades de investimento significativas 
em tecnologias limpas, infraestrutura verde e outros ativos, produtos e serviços necessários 
nesta nova economia.” 

A FAMA Investimentos está comprometida em buscar um futuro de emissões líquidas zero, 
resiliente ao clima e próspero. A adesão à Declaração Global do Investidor de 2021 dá 
continuidade aos esforços da FAMA Investimentos para gerenciar o risco climático e buscar as 
enormes oportunidades de investimento na transição global de emissões líquidas zero. 

Temos o compromisso de alinhar nossos investimentos com a meta de emissões líquidas zero 
até 2050 e relatar nosso progresso anualmente, de acordo com as recomendações do TCFD. 

 

Para obter mais informações, visite www.theinvestoragenda.org 

Para consultas da mídia, entre em contato com news@theinvestoragenda.org. 

 

 


