
© 2023 – IFB/APB   |   * Custo de chamada para a rede fixa nacional IFB FORMAÇÃO INTERMÉDIA

VÁRIAS ÁREAS 

TEMÁTICAS

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

O Regulamento relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no 

sector dos serviços financeiros, também conhecido por “SFDR” (Sustainable Finance Disclosure

Regulation”), estabelece os deveres de informação dos agentes nos mercados financeiros em 

matéria de sustentabilidade. Este curso proporciona-lhe esta informação fundamental, 

contextualizando-a no quadro de outros conceitos e iniciativas regulamentares relevantes.
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Divulgação de Informação sobre Sustentabilidade 

no Sector dos Serviços Financeiros

ENQUADRAMENTO

O Regulamento relativo à divulgação de informações 

relacionadas com a sustentabilidade no sector dos 

serviços financeiros, também conhecido por “SFDR” 

(Sustainable Finance Disclosure Regulation), estabelece 

os deveres de informação dos agentes nos mercados 

financeiros em matéria de sustentabilidade. 

Este curso proporciona-lhe esta informação fundamental, 

contextualizando-a no quadro de outros conceitos e 

iniciativas regulamentares relevantes.

OBJETIVOS

• Enquadrar o tema das Finanças Sustentáveis;

• Conhecer os conceitos mais utilizados em termos de 

sustentabilidade no sector financeiro;

• Explicar o que são os fatores ESG;

• Descrever os objetivos do SFDR; 

• Apreender o que é um investimento sustentável no 

âmbito do SFDR; 

• Explicar os deveres de divulgação de informação do 

SFDR;

• Descrever as várias categorias de produtos previstos 

no SFDR em função do seu grau de sustentabilidade;

• Enquadrar o Regulamento da Taxonomia e sua 

articulação com o SFDR;

• Explicar o que é a Taxonomia;

• Entender os critérios utilizados para definir uma 

atividade económica como sustentável no âmbito do 

Regulamento da Taxonomia.

PROGRAMA

1. Introdução

2. Definições

3. Regulamento relativo à divulgação de 

informações relacionadas com a 

sustentabilidade no sector dos serviços 

financeiros – SFDR

• O que é o SFDR

• A que entidades se aplica

• Obrigações de divulgação de informação 

estabelecidas no SFDR

• Informação Pré-Contratual

• Informação Periódica

4. Regulamento da Taxonomia – RT

• O que é a Taxonomia

• Principais Aspetos da Taxonomia

5. Resumo das datas de aplicação

METODOLOGIA: e-learning

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o 

acesso através de qualquer computador ou dispositivo 

móvel.

DURAÇÃO: 2h30 horas (tempo estimado de autoestudo)

PREÇO: Associados APB: 46 €    Tabela Geral: 53 €

DESTINATÁRIOS

Este curso é destinado a profissionais de sector

financeiro que pretendam adquirir e desenvolver

conhecimentos no domínio da sustentabilidade.

Esta formação é igualmente válida para a atualização 

de conhecimentos e competências no âmbito da 

DMIF II, para colaboradores enquadrados no perfil de 

Prestação de Informação e de Consultoria para o 

Investimento.


