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Aplicação do Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu 

 e do Conselho de 27 de novembro de 2019  

e do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de 

junho de 2020 

 

 

As Autoridades Europeias de Supervisão emitiram uma Declaração Conjunta datada de 24 de 

março de 2022 (Declaração Conjunta) relativa à aplicação do 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 

(Regulamento (UE) 2019/2088), e dos artigos 5.º e 6.º do 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, entre o período de 10 de março de 2021 

e a data de aplicação das normas técnicas de regulamentação (RTS) previstas no Regulamento 

(UE) 2019/2088. 

As Autoridades Europeias de Supervisão submeteram à Comissão Europeia projetos de RTS nos 

dias 4 de fevereiro de 2021 e 22 de outubro de 2021. Posteriormente, no dia 6 de abril de 2022 

a Comissão Europeia adotou as RTS, prevendo que as mesmas serão aplicáveis a partir de 1 de 

janeiro de 2023. 

Considerando a importância desta matéria para o cumprimento dos deveres de divulgação de 

informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros, pelos 

operadores do setor segurador, incluindo os mediadores de seguros, e do setor dos fundos de 

pensões abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento (UE) 2019/2088, o Conselho de 

Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) aprovou a 

Circular n.º 4/2022, de 19 de abril (Circular n.º 4/2022), tendo em vista emitir recomendações 

relativas ao cumprimento dos referidos deveres. 

Assim, atendendo ao disposto na Declaração Conjunta, a Circular n.º 4/2022 recomenda a 

divulgação de uma quantificação explícita através de percentagem da medida em que os 

investimentos subjacentes ao produto financeiro financiam atividades económicas que são 

qualificadas como sustentáveis do ponto de vista ambiental. 



 

 

Informa-se ainda que a Circular n.º 4/2022 reitera o disposto na Circular n.º 1/2021, de 26 de 

fevereiro, da ASF, em particular, que a aplicação das disposições do Regulamento (UE) 

2019/2088 não está condicionada à entrada em vigor e à aplicação das respetivas normas 

técnicas de regulamentação, sendo de aplicação obrigatória, em regra, a partir de 10 de março 

de 2021. Como tal, os referidos operadores deverão proceder à respetiva implementação desde 

essa data, recomendando-se que, para esse efeito, tenham como referência o disposto nas RTS 

adotadas pela Comissão Europeia. 

Por último, informa-se que a ASF irá emitir oportunamente orientações dirigidas aos operadores, 

tendo em vista garantir a transparência dos mercados e produtos financeiros e a proteção dos 

investidores, em particular, através da prevenção do “ecobranqueamento”, evitar a arbitragem 

regulamentar, garantir condições equitativas de acesso e exercício da atividade, bem como a 

aplicação uniforme e coerente do regime europeu e do regime nacional. 

A Circular n.º 4/2022, de 19 de abril, pode ser consultada aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7F511977-6DD2-4848-A6CC-F77921A14A56/0/Circular4_2020.pdf
https://www.asf.com.pt/Biblioteca/Catalogo/winlibsrch.aspx?lang=&cap=9&skey=&thes0=16%2c13160%2c13184%2c13187&pesq=8&ckthes=on&ckbo=on&dtype=basic&guid=%7bA4D9FA65-7A21-4EAB-A366-4396F563948A%7d&doc=31420
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7F511977-6DD2-4848-A6CC-F77921A14A56/0/Circular4_2020.pdf

