
 
 

1 / 1 

Nota de Informação 
29 de julho de 2022 

 

 

 

Regulamento Delegado (UE) 2022/1288 da Comissão, de 6 de abril de 2022, que 

complementa o Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho 

 

Apresentação e conteúdo das informações relativas ao princípio de «não prejudicar 

significativamente», indicadores de sustentabilidade e impactos negativos para a 

sustentabilidade, promoção das características ambientais ou sociais e objetivos de 

investimento sustentável 

 

 

Informa-se que foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia o Regulamento Delegado (UE) 

2022/1288 da Comissão, de 6 de abril de 2022, que complementa o Regulamento (UE) 

2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de 

regulamentação que especificam com maior detalhe o conteúdo e a apresentação das 

informações relacionadas com o princípio de «não prejudicar significativamente», o teor, as 

metodologias e a apresentação das informações relacionadas com os indicadores de 

sustentabilidade e os impactos negativos para a sustentabilidade, e o teor e a apresentação das 

informações relacionadas com a promoção das características ambientais ou sociais e com os 

objetivos de investimento sustentável nos documentos pré-contratuais, nos sítios Web e nos 

relatórios periódicos. 

 

De acordo com a Circular n.º 4/2022, de 19 de abril1, apesar de as referidas normas técnicas de 

regulamentação apenas serem aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2023, a Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões recomenda que, até essa data, os operadores 

tenham como referência o disposto nas mesmas, para efeitos da aplicação das disposições do 

Regulamento (UE) 2019/20882 e do Regulamento (UE) 2020/8523. 

 

O Regulamento Delegado (UE) 2022/1288 encontra-se acessível aqui. 

 
1 A Circular n.º 4/2022, de 19 de abril, encontra-se acessível aqui. 
2 Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 relativo à 
divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros. 
3 Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020 relativo ao 
estabelecimento de um regime para a promoção do investimento sustentável. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.196.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A196%3ATOC
https://www.asf.com.pt/Biblioteca/Catalogo/winlibimg.aspx?skey=3F3561A83FD146B4BB26A4E19A6C7485&doc=31420&img=12923

