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e Financeiro | Mercado de Capitais 
4º trimestre 2020
Divulgamos a nova edição da newsletter direito Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, relativa 
ao 4º trimestre de 2020, na qual se compilam as novidades mais significativas nestas áreas.

Hugo Rosa 
Ferreira
Equipa de 
Bancário 
Financeiro

André 
Figueiredo 
Equipa de 
Mercado de 
Capitais

BANCÁRIO E FINANCEIRO

I. Banco de Portugal
Comunicado do Banco de Portugal sobre a Sinopse 
de Atividades de Supervisão Comportamental – 
1.º semestre de 2020 (link).

Comunicado do Banco de Portugal sobre a impo-
sição de uma reserva de fundos próprios às ins-
tituições identificadas como “outras instituições 
de importância sistémica” (link).

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim 
Económico de outubro de 2020 (link).

Comunicado do Banco de Portugal sobre impli-
cações do Brexit (link).

Instrução (Histórico) n.º 26/2020 – Regulamen-
ta o dever de reporte ao Banco de Portugal de 
informações sobre planos de financiamento das 
instituições de crédito.

Carta Circular n.º CC/2020/00000061 – Boas 
práticas na preparação das instituições para as 
reformas das taxas de juro de referência. Reforça 
a importância de as instituições de crédito menos 
significativas e as sociedades financeiras sujeitas 
à sua supervisão adotarem atempadamente as 
ações necessárias para garantir uma adequada 
transição e a mitigação dos riscos decorrentes das 
reformas das taxas de juro de referência.

O Banco de Portugal publica sobre a evolução das 
moratórias de crédito – setembro de 2020 (link).

Carta Circular n.º CC/2020/00000066 – Informa 
sobre as datas-limite de notificação do montante 
de reservas mínimas (reportes mensal e trimes-
tral), bem como o calendário dos períodos de 
manutenção para o ano de 2021.

Carta Circular n.º CC/2020/00000064 – Sublinha 
a importância de as instituições darem adequado 
cumprimento às linhas de orientação constantes 
nas “Orientações sobre a concessão e monitori-
zação de empréstimos (EBA/GL/2020/06)”, as 
quais devem ser seguidas e aplicadas no contexto 
da legislação e regulamentação em vigor, e que 
entrarão em vigor no próximo dia 30 de junho 
de 2021.

https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-sinopse-de-atividades-de-supervisao-2
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-imposicao-de-uma-reserva-de-fundos-proprios-2
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-outubro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-implicacoes-do-brexit
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/instrucoes/428513492_2.docx.pdf
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000061
https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19-evolucao-das-moratorias-de-credito-setembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000066
https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000064
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Carta Circular n.º CC/2020/00000072 – Reco-
mendação sobre distribuições durante a pandemia 
de COVID-19.

Consulta pública do Banco de Portugal n.º 7/2020 
– Projeto de Aviso sobre Agências e Extensão de 
Agências.

Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim 
Económico de dezembro de 2020 (link).

Consulta Pública n.º 8/2020 – Projeto de instrução 
sobre a gestão e reporte, pelos prestadores de 
serviço de pagamento, dos riscos operacionais 
e de segurança.

Consulta pública do Banco de Portugal n.º 5/2020 
– Projeto regulamentar relativo ao registo de enti-
dades que exercem atividades com ativos virtuais.

Consulta pública do Banco de Portugal n.º 6/2020 – 
Anteprojeto de Código da Atividade Bancária (até 15 
de janeiro de 2021). O Código da Atividade Bancária 
visa substituir o RGICSF e outros diplomas do setor 
financeiro, tendo em vista uma maior consolidação 
da legislação relativa a este setor, acompanhando 
o movimento que já se verifica na restante União 
Europeia. Este novo diploma visa, ainda, adequar-se 
mais às instituições financeiras atuais, destacan-
do-se na exposição de motivos que o RGICSF se 
encontra algo datado e que as suas constantes 
alterações tornam a sua percepção algo difícil.

Consulta pública do Banco de Portugal n.º 7/2020 
– Projeto de Aviso sobre Agências e Extensão de 
Agências.

Recomendação do Banco de Portugal no senti-
do de as instituições não distribuam ou limitem 
dividendos até 30 de setembro de 2021 – Carta 
Circular CC/2020/00000072 (link).

II. Governo / Assembleia 
da República
Declaração de Retificação n.º 38/2020 – Decla-
ração de retificação à Lei n.º 57/2020, de 28 de 
agosto, «Estabelece normas de proteção do con-
sumidor de serviços financeiros, procedendo 
à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 133/2009, de 
2 de junho, à primeira alteração à Lei n.º 66/2015, 
de 6 de julho, e à terceira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 74-A/2017, de 23 de junho».

Declaração de Retificação n.º 37/2020 – Declaração 
de retificação à Lei n.º 53/2020, de 26 de agosto, 
«Estabelece normas de proteção do consumidor 
de serviços financeiros, procedendo à primeira al-
teração ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de janeiro».

Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2020 
– Autoriza a Agência de Gestão da Tesouraria 
e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., a emitir dívida 
pública de acordo com os limites estabelecidos 
no Orçamento do Estado para 2020.

Retifica a Lei n.º 58/2020 – Retifica a Lei 
n.º 58/2020, de 31 de agosto, «Transpõe a Di-
retiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera 
a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de financiamento 
do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2018, relativa ao combate ao branqueamento 
de capitais através do direito penal, alterando 
diversas leis».

Resolução da Assembleia da República n.º 90/2020  
– Constituição de uma comissão de inquérito par-
lamentar às perdas registadas pelo Novo Banco 
e imputadas ao Fundo de Resolução.

"O Código da Atividade 
Bancária visa substituir 
o RGICSF e outros 
diplomas do setor 
financeiro, tendo em vista 
uma maior consolidação 
da legislação relativa 
a este setor."

https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202000000072
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-72020-projeto-de-aviso-sobre-agencias-e-extensao
https://www.bportugal.pt/comunicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-dezembro-de-2020
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-no-82020-projeto-de-instrucao-sobre-gestao-e-reporte-pelos-prestadores
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-52020-projeto-regulamentar-relativo-ao-registo
https://www.bportugal.pt/consultapublica/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-62020-relativa-ao-anteprojeto-de-codigo-da
https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-72020-projeto-de-aviso-sobre-agencias-e-extensao
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-recomenda-que-instituicoes-nao-distribuam-ou-limitem-dividendos-ate-30-0
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144730227/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141377977/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494264/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69727377/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107561581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107561581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144730226/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141214377/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/459967/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145132200/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147101680/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141382321/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141382321/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0843
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0843
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0849
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L1673
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/151323085/details/maximized
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Decreto-Lei n.º 106/2020 – Aprova o regime tran-
sitório aplicável à prestação de serviços finan-
ceiros por entidades com sede no Reino Unido. 
Para maior detalhe sobre este regime, sugerimos 
a consulta da nossa Newsletter sobre o mesmo, 
disponível aqui (em inglês).

Decreto-Lei n.º 109/2020 – Estabelece uma isen-
ção de imposto do selo sobre as apólices de segu-
ros de crédito à exportação, apólices de seguros 
caução e garantias bancárias na ordem externa.

Lei n.º 75-A/2020 – Prorroga até 30 de junho de 
2021 a suspensão de execuções de imóveis de 
habitação própria permanente. Esta prorroga-
ção poderá ter impacto na venda pelos bancos 
portugueses de carteiras de NPLs compostas 
por crédito hipotecário.

Lei n.º 75-B/2020 – Orçamento do Estado para 
2021.

Decreto-Lei n.º 107/2020 – Foi aprovada uma 
alteração ao regime da moratória bancária, per-
mitindo novas adesões até 31 de março de 2021 
e por um período de até nove meses. Esta alteração 
visa acautelar os constrangimentos de liquidez 
e tesouraria decorrentes do impacto económico 
da segunda vaga da pandemia e incorpora uma 
decisão recente da Autoridade Bancária Europeia 
(EBA).

III. União Europeia
Foi publicado o Regulamento Delegado (UE) 
2020/1423 da Comissão de 14 de março de 2019 
que complementa a Diretiva (UE) 2015/2366 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que respei-
ta às normas técnicas de regulamentação sobre 
os critérios aplicáveis à nomeação de pontos de 
contacto centrais no domínio dos serviços de 
pagamento e sobre as funções desses pontos de 
contacto centrais.

Foi publicado o Regulamento de Execução (UE) 
2020/1406 da Comissão de 2 de outubro de 2020, 
que estabelece normas técnicas de execução no 
que respeita aos procedimentos e às formas de 
troca de informação e de cooperação entre as 
autoridades competentes, a ESMA, a Comissão 
e outras entidades nos termos do artigo 24.º, n.º 2, 
e do artigo 25.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
abuso de mercado.

Foi publicado o Regulamento (UE) 2020/1503 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
outubro de 2020 relativo aos prestadores euro-
peus de serviços de financiamento colaborativo 
às entidades, e que altera o Regulamento (UE) 
2017/1129 e a Diretiva (UE) 2019/1937.

Foi publicada a Diretiva (UE) 2020/1504 do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 7 de outubro 
de 2020, que altera a Diretiva 2014/65/UE relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros.

Orientação da EIOPA sobre segurança e governa-
ção das tecnologias de informação e comunicação.

Relatório da Autoridade Bancária Europeia sobre 
a avaliação comparativa dos quadros nacionais 
de insolvência em toda a UE (link).

Autoridade Bancária Europeia publicou relato 
dos bancos no sentido de uma utilização signi-
ficativa da moratória COVID-19 e das garantias 
públicas (link).

Autoridade Bancária Europeia publicou Relatório 
sobre transferência de risco significativo (SRT) 
em operações de titularização (link).

"Autoridade Bancária 
Europeia publicou 
relato dos bancos 
no sentido de uma 
utilização significativa 
da moratória COVID-19 
e das garantias públicas."

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015941/details/maximized?serie=I&day=2020-12-23&date=2020-12-01
https://www.plmj.com/xms/files/03_Novidades_legislativas/2020/12_dezembro/NI_Brexit-Portugal__Temporary_Permission_Regime.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639804/details/maximized?serie=I&day=2020-12-31&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639820/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639825/details/maximized?serie=I&day=2020-12-31&date=2021-01-01
https://dre.pt/home/-/dre/152639802/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.328.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.328.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.325.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2020:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.325.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2020:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32020R1503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32020R1503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32020R1503
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1504/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1504/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1504/oj
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-information-and-communication-technology-security-and-governance
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-report-benchmarking-national-insolvency-frameworks-across-eu
https://www.eba.europa.eu/banks-report-significant-use-covid-19-moratoria-and-public-guarantees
https://www.eba.europa.eu/eba-calls-european-commission-harmonise-significant-risk-transfer-assessment-securitisation
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Autoridade Bancária Europeia publicou o Projeto 
Final de normas técnicas sobre o tratamento 
prudencial das sociedades de investimento (link).

Autoridade Bancária Europeia realiza Consulta 
Pública sobre as normas técnicas para calcular 
as medidas de risco dos organismos de investi-
mento coletivo (link).

Recomendação do Banco Central Europeu relati-
va à distribuição de dividendos durante a pande-
mia de COVID-19 e que revoga a Recomendação 
BCE/2020/35.

Autoridade Bancária Europeia publicou Projeto 
Final de normas técnicas sobre a impraticabili-
dade do reconhecimento contratual no âmbito 
da BRRD (link).

MERCADO DE CAPITAIS

I. CMVM
A CMVM publicou o Regulamento da CMVM 
n.º 6/2020, o Regulamento da CMVM n.º 7/2020, 
o Regulamento da CMVM n.º 8/2020 e o Regu-
lamento da CMVM n.º 9/2020 que, entre outras 
alterações, preveem uma redução de 29% nos de-
veres de reporte regular de informação à CMVM, 
afirmando a simplificação como um dos princípios 
norteadores da sua política regulatória.

A CMVM publicou o Relatório sobre a Atividade 
de Capital de Risco referente ao ano de 2019, no 
qual se aprofunda, entre outros, o tema “O capital 
de risco e a dinamização do mercado e de entradas 
de empresas em bolsa”, bem como a caracteriza-
ção efetuada pela OCDE sobre o capital de risco 
em Portugal e especifica as suas recomendações 
quanto à relevância das fontes alternativas de 
financiamento para a dinamização das empresas 
e da economia.

A CMVM enviou uma Circular aos Órgãos de 
Fiscalização de Entidades de Interesse Público 
sobre “a necessidade de reforço do dever de 
acompanhamento da revisão legal das contas 
anuais individuais e consolidadas” face ao atual 
contexto de elevada incerteza gerado pela pan-
demia SARS COVID-19. Para o efeito a CMVM 
enumera questões exemplificativas, que devem 
ser analisadas criticamente pelos órgãos de fis-
calização em relação aos trabalhos de auditoria 
sobre o fecho de contas do exercício de 2020.

A CMVM publicou no seu sítio oficial perguntas 
e respostas sobre o Brexit destinadas a investi-
dores não profissionais e às entidades supervi-
sionadas pela CMVM.

Portaria n.º 234/2020 – Estabelece as carac-
terísticas dos dísticos relativos ao contrato de 
seguro obrigatório e à isenção da obrigação de 
seguro, previstos no Decreto-Lei n.º 291/2007, 
de 21 de agosto.

Decreto-Lei n.º 84/2020 – Altera o regime jurídico 
de acesso e exercício da atividade seguradora 
e resseguradora e transpõe parcialmente a Di-
retiva (UE) 2019/2177.

"A CMVM publicou 
o Relatório sobre a 
Atividade de Capital 
de Risco referente ao 
ano de 2019, no qual se 
aprofunda, entre outros, 
o tema “O capital de 
risco e a dinamização 
do mercado e de entradas 
de empresas em bolsa”."

https://www.eba.europa.eu/eba-publish-final-draft-technical-standards-prudential-treatment-investment-firms
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-calculate-risk-weights-collective-investment-undertakings
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:437:FULL&from=PT
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-impracticability-contractual-recognition-under-brrd
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_6_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_6_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_7_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_8_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/reg_9_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/reg_9_2020.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/CapitaldeRisco/Documents/CMVM-Relat%c3%b3rio%20Anual%20de%20Capital%20de%20Risco-2019.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/CapitaldeRisco/Documents/CMVM-Relat%c3%b3rio%20Anual%20de%20Capital%20de%20Risco-2019.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20aos%20org%c3%a3os%20de%20fiscaliza%c3%a7%c3%a3o%20das%20EIP_18.12.2020.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20aos%20org%c3%a3os%20de%20fiscaliza%c3%a7%c3%a3o%20das%20EIP_18.12.2020.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/perguntas-e-respostas-brexit.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/perguntas-e-respostas-brexit.aspx?v=
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144880099/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145132199/details/maximized
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L2177
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L2177
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II. União Europeia
A ESMA publicou o primeiro relatório estatístico 
sobre mercados de valores mobiliários na União 
Europeia (link).

A ESMA publicou um relatório sobre diretrizes 
relativas à portabilidade da informação entre 
repositórios de titularização ao abrigo do Regu-
lamento de Securitização (link).

A ESMA emitiu uma declaração pública onde 
clarifica a aplicação da obrigação de negociação 
de ações na União Europeia após o final da tran-
sição do Reino Unido na UE em 31 de dezembro 
de 2020. A presente declaração sublinha que 
a negociação de ações com um Espaço Económico 
Europeu ISIN numa plataforma de negociação do 
Reino Unido em libras esterlinas por empresas 
de investimento da UE não estará sujeita à OST 
da UE. Esta abordagem cambial complementa 
a abordagem EEE-ISIN delineada numa declaração 
anterior da ESMA de Maio de 2019 (link).

A ESMA atualizou a sua declaração sobre nota-
ções de crédito do Reino Unido (link).

A ESMA emitiu a sua Declaração Pública Anual sobre 
as Prioridades Europeias Comuns de Execução (Pu-
blic Statement on European Common Enforcement 
Priorities) na qual pede às Autoridades Contabilís-
ticas Europeias para reforçar a transparência face 
ao impacto da pandemia SARS COVID-19 (link).

A ESMA apresentou à Comissão Europeia dois 
projetos de normas técnicas no âmbito do regu-
lamento revisto sobre abuso de mercado (link).

A ESMA publicou dados para os cálculos sis-
temáticos dos internalizadores para ações, 
instrumentos semelhantes a ações, obrigações 
e outros instrumentos não representativos de 
capital (link).

A ESMA publicou os relatórios sobre a imple-
mentação do Regulamento Central de Depósito 
de Títulos (CSDR) (link).

A ESMA atualizou as declarações Brexit para o fim 
do período de transição no Reino Unido (link).

A ESMA divulgou o seu relatório sobre serviços 
de redução de riscos pós-transação (link).

A ESMA publicou o seu primeiro relatório sobre 
a utilização de sanções ao abrigo da AIFMD (link).

A ESMA publicou o terceiro relatório anual sobre 
o uso de sanções para os UCITS (link).

A ESMA publicou o terceiro relatório estatístico 
anual, o qual analisa os mercados de derivados 
da União Europeia (link). 

Foi publicado o Regulamento Delegado (UE) 
2020/1732 da Comissão de 18 de setembro de 
2020, que complementa o Regulamento (UE) 
2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no respeitante às taxas cobradas pela ESMA 
e dos Mercados aos repositórios de titularizações.

A ESMA publicou o Relatório Final sobre normas 
técnicas (RTS e ITS) ao abrigo do Regulamento 
EMIR REFIT (link).

A ESMA publicou o relatório final sobre as suas 
diretrizes em matéria de subcontratação de pres-
tadores de serviços através da cloud. As diretrizes 
destinam-se a ajudar as empresas a identificar, 
abordar e monitorizar os riscos decorrentes dos 
destes contratos de subcontratação (link).

"A ESMA emitiu uma 
declaração pública onde 
clarifica a aplicação 
da obrigação de 
negociação de ações 
na União Europeia após 
o final da transição do 
Reino Unido na UE em 
31 de dezembro de 2020."

https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma50-165-1355_mifid_asr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-1001_final_report_guidelines_on_portability_of_information_between_securitisation_repositories.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-7782_statement_brexit_share_trading_obligation_q42020.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_33-5-857_esma_public_statement_on_endorsement.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-submits-two-draft-technical-standards-under-revised-market-abuse
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-equity-equi-6
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-first-reports-csdr-implementation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-brexit-statements-end-uk-transition-period
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3351_report_on_ptrr_services_with_regards_to_the_clearing_obligation_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-548_2018-2019_aifmd_sanctions_report.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-934_2019_ucits_sanctions_report.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1362_asr_derivatives_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:390:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:390:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:390:FULL&from=PT
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-824_fr_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-2403_cloud_guidelines.pdf
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A ESMA publicou um parecer atualizado que fornece 
orientações sobre isenções de transparência em 
fase de pré-negociação para instrumentos de equity 
e non-equity. O presente parecer abrange orienta-
ções relacionadas com pedidos de sistemas de orça-
mentação, orientações sobre como as plataformas 
de negociação devem solicitar uma derrogação à sua 
autoridade nacional competente e atualizações 
sobre questões frequentemente encontradas ao 
avaliar notificações de derrogação (link).

III. Seguros
A ASF publicou o seu Relatório de Movimento de 
Registo relativo ao primeiro semestre de 2020.

A ASF divulgou um relatório sobre a aplicação das 
medidas previstas no Decreto-Lei n.º 20-F/2020, 
de 12 de maio, que estabelece um regime excecional 
e temporário relativo aos contratos de seguro, 
com impacto nos consumidores (link).

A ASF publicou o Relatório de Regulação e Su-
pervisão da Conduta de Mercado e do Relatório 
de Sinistros Automóvel.

Decreto-Lei n.º 84/2020, de 12 de outubro, que 
altera o regime jurídico de acesso e exercício da 
atividade seguradora e resseguradora e transpõe 
parcialmente a Diretiva (UE) 2019/2177.

Consulta Pública n.º 10/2020, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, a ASF 
submeteu a consulta pública o projeto de nor-
ma regulamentar sobre a regulamentação do 
regime jurídico da distribuição de seguros e de 
resseguros, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2019, 
de 16 de janeiro. 

Norma Regulamentar n.º 10/2020-R, de 3 de no-
vembro, que procede à segunda alteração à Nor-
ma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, 
relativa à prestação de informação para efeitos de 
supervisão à ASF por empresas de seguros e de 
resseguros. Posteriormente retificada por Decla-
ração de Retificação a 10 de dezembro de 2020.

Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de 
novembro, relativa à prestação de informação 
para efeitos de supervisão à ASF por sociedades 
gestoras de fundos de pensões. Posteriormente 
retificada por Declaração de Retificação a 10 de 
dezembro de 2020.

A ASF publicou o Relatório de Evolução da Ativi-
dade dos Fundos de Pensões relativo ao terceiro 
trimestre de 2020 (link).

A ASF publicou o Relatório do Setor Segurador 
e dos Fundos de Pensões relativo a 2019 (link).

Circular n.º 3/2020 de 10 de dezembro, sobre 
a prestação de informação relativa à aplicação 
da abordagem look-through a organismos de 
investimento coletivo distintos de investimento 
coletivo em valores mobiliários (OICVM).

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 106/2020, de 23 
de dezembro, que aprova o regime transitório 
aplicável à prestação de serviços financeiros por 
entidades com sede no Reino Unido. Nos termos 
do presente diploma, após o período de transi-
ção as empresas de seguros sediadas no Reino 
Unido deixam de beneficiar do sistema de “pas-
saporte da União Europeia” e de poder exercer 
a atividade seguradora ao abrigo da liberdade de 
estabelecimento ou da liberdade de prestação de 
serviços, exceto se estabelecerem uma sucursal 
em Portugal que cumpra as condições fixadas no 
regime jurídico de acesso e exercício da atividade 
seguradora e resseguradora.

Circular n.º 5/2020, de 23 de dezembro, com 
orientações e recomendações específicas dirigidas 
às entidades gestoras de fundos de pensões em 
matéria de distribuições de dividendos ou outras 
medidas que afetem os capitais próprios no âmbito 
da pandemia SARS COVID-19. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-6641_opinion_on_the_assessment_of_pre-trade_transparency_waivers.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/A423F6BA-85FD-40C1-A55E-17FA4F2F9FF6/0/MovimentodeRegistodeMediadores_Final.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/A423F6BA-85FD-40C1-A55E-17FA4F2F9FF6/0/MovimentodeRegistodeMediadores_Final.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/986D60D6-440F-4CB6-AEC1-2C3ACB37F314/0/Relat%C3%B3riodeaplica%C3%A7%C3%A3odoDL20F_20203Reporte.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/92B73B5B-2967-4E36-AB6D-B5A5B91FF64D/0/RRSCM_2019F.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/92B73B5B-2967-4E36-AB6D-B5A5B91FF64D/0/RRSCM_2019F.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/00421221-BCDB-45C6-822E-4C608D617251/0/RSAuto2019.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/00421221-BCDB-45C6-822E-4C608D617251/0/RSAuto2019.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/BBECEF47-9A79-40A6-A9BC-3537347AC6F3/0/DecretoLein84_2020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/3DB44599-88AF-4387-A606-F954B93D0FF1.htm
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/8D430DCC-062F-44AF-A3B0-6F6CE81D1082/0/NR10_2020_R_alteraaNormaRegulamentarn8_2016_SITE.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/8D430DCC-062F-44AF-A3B0-6F6CE81D1082/0/NR10_2020_R_alteraaNormaRegulamentarn8_2016_SITE.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/33EFE246-3E62-49E5-AE2C-B5A58DFB71E6/0/Declara%C3%A7%C3%A3odeRetifica%C3%A7%C3%A3oNormaRegulamentar_10_2020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/33EFE246-3E62-49E5-AE2C-B5A58DFB71E6/0/Declara%C3%A7%C3%A3odeRetifica%C3%A7%C3%A3oNormaRegulamentar_10_2020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/966583B0-085B-460F-BBFC-CF063F9CA662/0/NR11_2020_ReporteSGFP_Site.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/966583B0-085B-460F-BBFC-CF063F9CA662/0/NR11_2020_ReporteSGFP_Site.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/83739045-4CC9-489A-9A3F-42EA919F8837/0/Declara%C3%A7%C3%A3odeRetifica%C3%A7%C3%A3oNormaRegulamentar_11_2020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/F05F555A-4A07-4D63-8BE5-E71CC83EF1F1/0/REAFP_3T2020_1.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/725941E6-3B61-4F16-AD96-C4CBCA43EAE2/0/RSSFP2019_UV.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/BD4D8349-C7BD-4826-A881-A30F10297106/0/Circular_Presta%C3%A7%C3%A3odeinforma%C3%A7%C3%A3oLookthroughNUFP.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/0B8C7094-C506-4120-BFE7-05D793DB5DC0/0/DL1062020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/0B8C7094-C506-4120-BFE7-05D793DB5DC0/0/DL1062020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/84ED9BE7-DF40-4A36-8881-AECD1AAA8D81/0/Circularn5_2020_Restri%C3%A7%C3%A3odedividendos.pdf
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