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No dia 25 de fevereiro, as autoridades de supervisão europeias 

publicaram  o Joint ESA Supervisory Statement on the application of 

the Sustainable Finance Disclosure Regulation” (“JC 2021 06” ou “Joint 

Supervisory Statement”), pelo qual foram sintetizadas e clarificadas as 

datas de aplicação de diversas normas europeias na matéria – que 

pode consultar aqui. 

O documento é importante para a clarificação da 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, 

e do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 18 de junho de 2020 (“Taxonomy Regulation”) relativo ao 



 

  

 

estabelecimento de um regime para a promoção do investimento 

sustentável, e que alterou o Regulamento (UE) 2019/2088. 

O Joint Supervisory Statement veio ainda propor às autoridades de 

supervisão sectoriais nacionais e entidades sujeitas a usar como 

referência os futuros “Regulatory Technical Standards” (“RTS”) na 

matéria, que ainda se encontram em discussão, no período que 

decorre entre a aplicação direta de algumas normas dos 

Regulamentos, com destaque para as normas do Regulamento (UE) 

2019/2088 que se aplicam a partir de 10 de março de 2021, e a 

aprovação e produção de efeitos das RTS. 

Na sua aplicação, o Joint Supervisory Statement remete para o “Final 

Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the 

content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to 

Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 8(3),Article 9(5), Article 10(2) 

and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088” (“RTS Final Report”) foi 

apresentado à Comissão Europeia a 04.02.2021, ainda se 

encontrando em discussão – que poderá consultar aqui. 

Face à abrangência da aplicabilidade dos Regulamentos (UE) 

2019/2088 e 2020/852 a intervenientes no mercado financeiro e outras 

entidades de interesse público, e à proximidade da data de 

aplicação direta das disposições, o esforço de adaptação das 

entidades nacionais às novas normas em matéria de ESG deve ter em 

as diversas fontes e documentos acima referidos. 
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