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Ativos do Fundo – Destaques 

Setor Empreendimento Percentual do PL Classificação 

Saneamento 
Rio Mais Saneamento  

(Bloco 3) 
98,85% (fev/2023) Investimento sustentável 

 

  

 
1 A caracterização como FIP-IE ASG ou Fundo com características ambientais e sociais se baseia na definição do Artigo 
8(1) da Regulação EU 2019/2088, suas respectivas emendas e suas diretrizes técnicas. Mais detalhes sobre essas 
classificações estão disponíveis na seção Método. 

Relatório de Verificação Anual 
Sobre a manutenção da rotulagem do VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy - Fundo de 

Investimento em Participações em Infraestrutura (“VIAS FIP-IE”) como FIP-IE ASG ou FIP-IE com 
características ambientais e sociais1  

Análise do Fundo Destaques 

Critério de 
elegibilidade e 

objetivos do fundo 

✓ Portfólio atual inclui um ativo de saneamento, setor com adicionalidade 
ambiental e social e que está alinhado aos Green Bond Principles e à 
publicação ‘Não Perca Este Bond’; 

✓ Em fevereiro de 2023, 98,85% do Patrimônio Líquido (PL) do VINCI VIAS FIP-
IE estava alocado em projetos verdes ou sustentáveis, em conformidade 
com a sua tese de investimento; 

✓ Objetivos de investimento do fundo alinhados com abordagem de Thematic 
Investing, de acordo com definição da CFA Institute; 

Gestão ASG dos 
investimentos 

✓ O fundo mantém sua gestão ASG de investimentos, com critérios de gestão 
ASG robustos, alinhado à abordagem de ESG-Related Exclusion do CFA;  

✓ Foi feita uma due diligence ESG por uma terceira parte acerca do ativo 
investido pelo fundo; 

✓ O fundo mantém critérios de gestão de recursos que garantem a alocação 
em investimentos sustentáveis e gestão de potenciais impactos 
socioambientais adversos, estando alinhado à classificação de fundo com 
características ambientais e sociais da SFDR; 

✓ Os critérios de exclusão do Fundo seguem parcialmente alinhados ao 
Ecolabel e LuxFLAG. 

Relato 

✓ Indicadores selecionados para relato possibilitam tangibilizar o impacto e 
a elegibilidade do portfólio; 

✓ Compromisso de relato anual a investidores; 
✓ Parecer independente de julho 2021 a respeito do fundo não foi 

disponibilizado ao público; 
✓ O Relatório Anual do Fundo ainda não foi realizado.  

Conclusão 

✓ Assim, concluímos que o VINCI VIAS FIP-IE mantém todas as características 
ambientais e sociais para a manutenção do rótulo como ‘FIP-IE ASG ou FIP-
IE com características ambientais e sociais’, conforme avaliado no parecer 
independente de julho de 2021, elaborado pela NINT.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_03_joint_esas_final_report_on_rts_under_sfdr.pdf

