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Finanças sustentáveis e taxonomia da União Europeia 

Comissão Europeia adota medidas para canalizar fundos para atividades sustentáveis 

 

A Comissão Europeia adotou hoje um pacote de medidas que promovem o 

financiamento de atividades sustentáveis na União Europeia. Estas medidas foram 

aprovadas no âmbito da execução da estratégia de crescimento prevista no Pacto 

Ecológico Europeu, visando impulsionar a utilização eficiente dos recursos, através da 

transição para uma economia limpa e circular, restaurar a biodiversidade e assegurar a 

neutralidade climática da Europa até 2050 e colocam o setor financeiro europeu no 

centro de uma recuperação económica sustentável e inclusiva, na sequência da 

pandemia de COVID-19. 

O referido pacote inclui as seguintes medidas:  

1. Ato delegado relativo à taxonomia da UE no domínio climático, fixando os 

critérios técnicos de avaliação para determinar em que condições uma atividade 

económica contribui de forma substancial para os objetivos ambientais de 

mitigação das alterações climáticas e de adaptação às alterações climáticas e se a 

referida atividade não prejudica significativamente nenhum dos outros objetivos 

ambientais, no seguimento da aprovação do Regulamento (UE) 2020/852 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2020. 

 

2. Proposta de diretiva relativa à comunicação de informações sobre a 

sustentabilidade pelas empresas, prevendo, em especial, o alargamento do 

âmbito de aplicação do regime de comunicação de informações sobre a 

sustentabilidade a todas as grandes empresas e a todas as empresas cotadas e 

desenvolvendo com maior detalhe a informação que deve ser reportada. 

 

3. Seis atos delegados modificativos relativos a deveres fiduciários, à consultoria 

para investimento e ao aconselhamento em matéria de seguros, estabelecendo, 

designadamente, que os criadores de produtos financeiros e os consultores 

financeiros terão de considerar os fatores de sustentabilidade no processo de 

conceção dos seus produtos financeiros. 

O Comunicado de Imprensa da Comissão Europeia pode ser visto aqui e a 

documentação relativa ao pacote aprovado encontra-se acessível aqui. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1804
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_pt

