
            

 
 
 
 
 
 

A Comissão Europeia aprovou, no passado dia 21 de Abril, um 

pacote de medidas relacionadas com a sustentabilidade no 

sector financeiro e que compreende, em suma: 

 

1) A aprovação de um ato delegado no contexto dos 

Regulamentos (UE) 2020/852 e 2019/2088 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020. 

O referido ato delegado virá definir critérios para 

determinar em que condições determinada atividade pode 

ser considerada como contribuindo de forma substancial 

para objetivos ambientais de mitigação das alterações 

climáticas e de adaptação às alterações climáticas e se tal 

atividade não prejudica significativamente nenhum outros 

objetivos ambientais. 

O referido ato delegado será, previsivelmente, adotado no 

final de Maio, após tradução da versão final do documento 

para as várias línguas oficiais e prevê-se que se aplique a 

partir de 1 de Janeiro de 2022. 

2) Propostas de diretiva relativa à comunicação de 

informações sobre a sustentabilidade pelas 

empresas, prevendo-se alterações às Diretivas 

2013/34/UE (relativa às demonstrações financeiras 

anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos 

relatórios conexos de certas formas de empresas), 

2004/109/CE (relativa à harmonização dos requisitos de 

transparência no que se refere às informações 

respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão 

admitidos à negociação num mercado regulamentado), 

2006/43/CE (relativa à revisão legal das contas anuais e 

consolidadas) e ao Regulamento UE 537/2014 (relativo 

aos requisitos específicos para a revisão legal de contas 

das entidades de interesse público). 

Em especial, prevê-se o alargamento das entidades 

abrangidas pelas referidas obrigações de divulgação e 
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comunicação, que se estima irem passar de cerca de 11.000 

para 50 000 entidades, bem como alterações à informação a 

divulgar, passando a ser necessário comunicar informações 

sobre a forma como as questões ligadas à sustentabilidade, 

como por exemplo as alterações climáticas, afetam a 

atividade das entidades sujeitas à comunicação de 

informação. 

Pretende-se, ainda, sistematizar as matérias conexas com a 

prestação de informação sobre sustentabilidade, de modo a 

diminuir o esforço de cumprimento das entidades abrangidas 

por vários normativos com relevância neste âmbito e 

condensando a informação potencialmente relevante para 

investidores ou outras entidades interessadas. 

3) Propostas de alteração a seis atos delegados relativos, 

nomeadamente, a deveres fiduciários, governação de 

produtos e serviços de aconselhamento, genericamente, 

tanto para entidades sujeitas à DMIF II, como a gestores 

de fundos UCITS e AIF, como, em certos casos, para 

distribuidores de seguros e resseguros, que serão agora 

discutidas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. 

Em particular, notar que “fatores de sustentabilidade” 

passarão a ter de considerados no processo de conceção 

de determinados produtos financeiros e, por outro lado, 

terão de ser integrados no âmbito da prestação de 

determinados serviços por parte das entidades 

abrangidas (como seja a nova temática das “preferências 

em termos de sustentabilidade” que passará a ter de ser 

considerada pelo prestador). 

 

Tratando-se esta de uma temática que, cada vez mais, merece a 

atenção do legislador e supervisores do sector financeiro, cabe 

continuar a acompanhar e a preparar, com a devida antecipação, 

as alterações legislativas e regulamentares que irão ocorrer a 

breve trecho. 
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