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O EMIR – Origem e Cronologia
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 Crise Financeira:
As posições em derivados OTC são pouco transparentes, representando 
incerteza e risco para a estabilidade financeira

25-Fev-09

 Relatório Larosiére a pedido da Comissão: reforço da supervisão 
para redução de risco de futuras crises financeiras

 Criação do Sistema Europeu de Supervisores Financeiros (SESF)com 
três autoridades:  banca, seguros e mercados de valores mobiliários

 Criação do Conselho Europeu do Risco Sistémico

2008

4-Mar-09
 Proposta da Comissão: reforço do quadro regulamentar  da União em 

serviços financeiros, para impulsionar retoma

Comissão propõe três propostas de regulamento que criam o SESF e três 
Autoridades Europeias de Supervisão para salvaguarda da estabilidade 
do sector financeiro: EBA, EIOPA e ESMA

23-Set-09

26-Set-09

Os líderes do G20 acordaram em Pittsburgh que todos os contratos de 
derivados OTC padronizados deverão ser compensados através de 
contrapartes centrais e ser comunicados a repositórios de transações
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EMIR - European Market Infrastructure  Regulation

•O EMIR abrange os derivados Over-the-Counter (“OTC”), as contrapartes
centrais (“CCP”) e os repositórios de transações (“TRs”).

•Entrou em vigor em 16 de agosto de 2012, tendo a plena entrada em vigor
dos deveres estado dependente dos correspondentes RTS (normas técnicas
de regulamentação).

•Aplica-se a qualquer entidade estabelecida na UE (financeira e não
financeira) que celebre contratos derivados e a contrapartes fora da UE em
determinadas condições.



EMIR - European Market Infrastructures Regulation

Regulamento 648 / 2012 04-jul Derivados do mercado de balcão, contrapartes centrais e repositórios de transações

Normas técnicas de regulamentação (RTS)

Regulamento Delegado 148 / 2013 19-dez Dados mínimos a comunicar aos repositórios de transações

Regulamento Delegado 149 / 2013 19-dez

Acordos de compensação indirecta, obrigação de compensação, registo publico, 

acesso a espaço de negociação, contrapartes não financeiras, técnicas de atenuação de 

riscos para derivados OTC não compensados através de CCP

Regulamento Delegado 150 / 2013 19-dez Pedidos de registo como repositório de transações

Regulamento Delegado 151 / 2013 19-dez
Dados que devem ser divulgados pelos repositórios de transações e normas 

operacionais para a agregação, comparação e acesso aos dados

Regulamento Delegado 152 / 2013 19-dez Requisitos de capital das contrapartes centrais

Regulamento Delegado 153 / 2013 19-dez Requisitos aplicáveis às contrapartes centrais

Regulamento Delegado 876 / 2013 28-mai Colégios de contrapartes centrais

Normas técnicas de execução (ITS)

Regulamento de Execução 1247 / 2012 19-dez
Formato e periodicidade dos relatorios de transações a transmitir aos repositórios de 

transações

Regulamento de Execução 1248 / 2012 19-dez Modelo dos pedidos de registo dos repositórios de transações

Regulamento de Execução 1249 / 2012 19-dez Formato dos registos a conservar pelas contrapartes centrais

O EMIR é constituído por um regulamento comunitário e um
conjunto de normas técnicas de regulamentação e de execução:

EMIR - European Market Infrastructure  Regulation
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O EMIR – Os principais conceitos
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Contratos Financeiros Derivados definidos pela
DMIF (Anexo I, Secção C, pontos 4 a 10 da
Diretiva 2004/39/CE). Exemplos: Opções, Swaps,
Forwards, entre outros.

Derivados

Derivados de
mercado de
balcão (OTC)

Derivados não executados em mercado
regulamentado. Exemplos: Forwards, Forward
Rate Agreements (FRAs), Contracts for Difference
(CFDs), entre outros.

Contrapartes
Financeiras
(CF)

Empresas de Investimento, Instituições de
Crédito, Seguradoras, Organismos de
Investimento Coletivo.

Contrapartes
Não
Financeiras
(CNF)

Entidades estabelecidas na União Europeia que
não são contrapartes financeiras ou CCPs.



O EMIR – Os principais conceitos
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Pessoa coletiva que se interpõe entre as
contrapartes em contratos negociados num ou
mais mercados financeiros, agindo como
comprador perante todos os vendedores e como
vendedor perante todos os compradores.

Contrapartes
Centrais
(CCP)

Repositórios
de
Transações
(TR)

O EMIR regula o registo de TR europeus e o
reconhecimento de TR não europeus para efeitos
de reporte (Art. 2-º/2, EMIR).

O EMIR regula a autorização de CCPs europeias e
o reconhecimento de CCPs não europeias (Art.
2.º/1, EMIR).

Pessoa coletiva que recolhe e mantém
centralmente os dados respeitantes a derivados.
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Os principais deveres previstos no EMIR são os
seguintes:

2. Compensação junto de uma contraparte central de
determinados derivados OTC

1. Implementação de técnicas de mitigação de risco em relação
aos derivados OTC não compensados junto de uma
contraparte central

3. Comunicação de informações sobre derivados a
Repositórios de Transações

O EMIR – Os deveres



1. O EMIR – O dever de implementar técnicas de mitigação de risco
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• As técnicas de mitigação de risco aplicam-se a todos os contratos de
derivados OTC que não sejam compensados centralmente e às respetivas
Contrapartes.

• O objetivo da implementação destas técnicas é mitigar o risco de crédito
de contraparte e o risco operacional através do estabelecimento de
procedimentos e mecanismos apropriados.

• Supervisão: A CMVM como Autoridade Nacional Competente no âmbito do
EMIR está incumbida de supervisionar e garantir, se necessário, através de
regime sancionatório, a aplicação das técnicas de mitigação de risco, junto
das contrapartes sujeitas à sua supervisão.



2. O EMIR – O dever de compensação centralizada 
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• Aplica-se a todos os contratos de derivados OTC, que tenham sido
considerados elegíveis (pela ESMA) celebrados por CF e CNF+.

• A compensação deverá ser feita junto de uma CCP autorizada ou
reconhecida, nos termos do EMIR, sendo o objetivo mitigar o risco de
crédito de contraparte.

• Existem no momento 16 CCP autorizadas. A lista completa pode ser
consultada em:
http://www.esma.europa.eu/system/files/ccps_authorised_under_emir.pdf

• Autorização e Supervisão: As Autoridades Competentes autorizam e
supervisionam as CCP e têm mecanismos de cooperação específicos de
supervisão e troca de informação (Colégio de Reguladores).

http://www.esma.europa.eu/system/files/ccps_authorised_under_emir.pdf


3. O EMIR – O dever de comunicação

10

• Aplica-se às CCP e às contrapartes (CF e CNF) em todos os contratos de
derivados celebrados.

• A comunicação deverá ser feita a um Repositório de Transações registado
ou reconhecido pela ESMA, sendo o objetivo aumentar a transparência.

• Existem atualmente 6 TR registados junto da ESMA. A lista completa pode
ser consultada em: http://www.esma.europa.eu/page/Registered-Trade-
Repositories

• Supervisão:
• Os TR são registados e supervisionados pela ESMA.
• A informação dos TR fica disponível nomeadamente para as seguintes

autoridades: ESMA, Autoridades Nacionais Competentes, Comité
Europeu do Risco Sistémico (ESRB) e Bancos Centrais relevantes (SEBC).

• A informação dos TR permite identificar riscos sistémicos (volumes e
contrapartes).

http://www.esma.europa.eu/page/Registered-Trade-Repositories


O EMIR – Implementação em Portugal
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 A Lei nº 6/2014, de 12 de fevereiro, autorizou o Governo português a aprovar o
regime necessário à verificação e execução das obrigações decorrentes do EMIR.

 A publicação do Decreto-Lei nº 40/2014 (“DL 40/2014”) assegura a execução do
EMIR na ordem jurídica interna .

 O DL 40/2014 concretiza:
• Repartição de competências para a supervisão do EMIR entre o Banco de Portugal

(instituições de crédito e sociedades financeiras), a ASF (empresas de seguros e
resseguros, fundos de pensões e respetivas entidades gestoras sujeitas à sua
supervisão) e a CMVM (organismos de investimento coletivo, empresas de
investimento sujeitas à sua exclusiva supervisão e Contrapartes Não Financeiras).

• Designa a CMVM como Autoridade Nacional Competente para autorização e
supervisão das CCPs e para a verificação da autenticidade das decisões da ESMA
que apliquem sanções a TR.

• Aprova o Regime Sancionatório aplicável às Contrapartes Financeiras e Não
Financeiras, pela violação das normas do Regulamento.

• Aprova o Regime jurídico das Contrapartes Centrais (Anexo ao DL 40/2014).



O EMIR – Implementação em Portugal
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 Regime Sancionatório estabelecido no DL 40/2014:

• Aplica-se às CF e CNF (bem como às pessoas singulares que sejam membros de
órgãos de administração destas entidades ou que nelas exerçam cargos de
administração).

• São consideradas contraordenações muito graves as violações das disposições do
Art. 4º do EMIR (Compensação Centralizada).

• São consideradas contraordenações graves e muito graves as violações dos deveres
previstos nos Art.9º (Comunicação de Transações) e Art. 11º (Implementação de
Técnicas de Mitigação de Riscos) do EMIR.

• Prevê ainda infrações praticadas a título negligente e nestes casos, os limites
máximos e mínimos das coimas são reduzidos para metade.

• Sanções Acessórias:
• Interdição do exercício da atividade por um período até 3 anos;
• Inibição do exercício de cargos sociais e de funções de administração, gerência,

direção, chefia e fiscalização por um período até 3 anos.



O EMIR – Implementação em Portugal
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Praticada por CNF Praticada por CF

Contraordenação 

Grave

€ 600,00 a € 300.000,00 

(pessoa coletiva)

€ 200,00 a € 100.000,00

(pessoa singular)

€ 3.000,00 a € 1.500.000,00 

(pessoa coletiva)

€ 1.000,00 a € 500.000,00

(pessoa singular)

Contraordenação 

Muito Grave

€ 2.000,00 a € 1.000.000,00 

(pessoa coletiva)

€ 800,00 a € 400.000,00

(pessoa singular)

€ 10.000,00 a € 5.000.000,00 

(pessoa coletiva)

€ 4.000,00 a € 2.000.000,00

(pessoa singular

• As Coimas previstas no DL 40/2014 são as seguintes:



O EMIR – Calendário de implementação indicativo

14

4 Jul
Publicação 

do EMIR

16 Ago
Entrada em 

vigor  do EMIR

19 Dez
Publicação 

dos RTS e ITS

15 Mar
Confirmações 
Valorização diária
Reporte CNF+

15 Set
Reconciliação de 
carteiras
Compressão de Carteiras
Resolução de Litígios

12 Fev
Início do Reporte a TRs

14 Nov
ESMA – Registo do 1ºTR

18 Mar
Publicação do DL 40/2014
Autorização da 1ª CCP

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

2012 2013 2014 2015 2016

1º RTS sobre Compensação 
Centralizada

(Aguarda publicação da CE) 

2ª Consulta Pública – Técnicas 
de Mitigação de Riscos

(troca bilateral de colateral)

Legenda:

• Datas efetivas
 Datas estimadas

Início da Aplicação do RTS
Colateralização Bilateral (1 Set)



EMIR - Regulamento nº 648/2012, relativo aos derivados de mercado
de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações

 Implementação de Técnicas de Mitigação de Risco

Maio de 2015
Cecília Rufino



O EMIR – O dever de Implementar Técnicas de Mitigação de Risco
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Técnicas de Mitigação de Risco para contratos de derivados OTC não
compensados junto de uma CCP (Art.11 º do EMIR e RTS 149/2013)

6 Técnicas de 
Mitigação de 

Risco

1. Confirmação Atempada

2. Reconciliação de Carteiras

3. Compressão de Carteiras

4. Resolução de Litígios

5. Valorização de Contratos

6. Requisitos de Troca Bilateral de Garantias
(colateralização bilateral)

Objetivos
1. Mitigar o Risco de Crédito de Contraparte;

2. Mitigar o Risco Operacional.



1. Confirmação Atempada
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• Todas as contrapartes (CF e CNF) confirmam atempadamente, sempre que
possível por meios eletrónicos, os termos dos contratos de derivados OTC não
compensados centralmente.

• Os prazos de confirmação foram fixados de acordo com a classe de derivados
e com o tipo de contraparte.

• Apenas as CF comunicam mensalmente à Autoridade Nacional Competente
(AC) o número de transações não confirmadas e pendentes durante mais de 5
dias úteis.

• Entrada em vigor: 15 de março de 2013.

Classe de Derivados CNF- CF e CNF+

Credit Default Swaps, Swaps
de Taxa de Juro, Swaps de 
Ações, Swaps Cambiais, Swaps
de Mercadorias e Outros 
Derivados

D+2
(segundo dia útil à 
data da execução 

do contrato)

D+1
(dia útil

seguinte à data 
da execução do 

contrato)

Regime em vigor
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• A confirmação é o documento que contém todos os termos do contrato de
derivado OTC celebrado.

• A confirmação eletrónica (via plataforma de confirmação) poderá estar
disponível. No entanto, se uma contraparte não tiver acesso a esta forma de
confirmação poderá utilizar o fax, papel ou email.

• Na fase anterior à celebração do contrato de derivados OTC as contrapartes
deverão acordar o processo de confirmação e a documentação aceite.

• O dever de confirmação atempada aplica-se a todos os novos contratos de
derivados OTC não compensados através de uma CCP, incluindo novations e
contratos resultantes de uma compressão de carteiras.

• Contratos celebrados (executados) depois das 16h (hora local numa das
jurisdições das contrapartes) podem ser confirmados até mais 1 dia do que
o prazo da confirmação (D+3 para CNF- e D+2 para CF e CNF+).

• Para efeitos de contagem do prazo de confirmação deve ter-se em conta os
dias úteis de ambas as jurisdições.

Notas:

1. Confirmação Atempada



2. Reconciliação de Carteiras
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• As contrapartes (CF e CNF) comprometem-se por escrito ou através de meio
eletrónico com todas as suas contrapartes relativamente à reconciliação das
carteiras antes da celebração do contrato de derivados OTC.

• A frequência de reconciliação depende do número de contratos em aberto
entre as duas contrapartes e do tipo de contraparte.

• Entrada em vigor: 15 de setembro de 2013.

Nº de contratos 
em aberto

CF e CNF+

≥ 500 Reconciliação de Carteiras
Diária

>51 <499 Reconciliação de Carteiras
Semanal

≤50 Reconciliação de Carteiras
Trimestral

Nº de 
contratos 
em aberto

CNF-

≥ 100 Reconciliação de Carteiras
Trimestral 

<100 Reconciliação de Carteiras
Anual

Regime em vigor
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• A reconciliação de carteiras pode ser delegada numa terceira entidade
desde que esta seja mandatada para tal.

• Cada contraparte é legalmente responsável por assegurar a reconciliação
das suas carteiras, mesmo que delegue numa terceira entidade (por
exemplo num calculating agent).

• A reconciliação deve cobrir os termos comerciais essenciais de cada
contrato (Trade ID, Mark-to-Market, datas de início das obrigações, de
maturidade e de pagamentos ou amortizações, valor nocional, moeda,
ativo subjacente, posição das contrapartes, convenção do calendário, taxas
fixas ou variáveis relevantes).

• As CNF- poderão fazer a reconciliação da valorização de cada contrato com
base na fornecida pela contraparte.

• A frequência da reconciliação de carteiras deve ser reavaliada na data da
reconciliação (Exemplo: uma CNF- com mais de 100 contratos em aberto
deve fazer reconciliação trimestral. Na data da reconciliação, a CNF- deverá
confirmar que no trimestre anterior o número de contratos em aberto era
superior a 100).

2. Reconciliação de Carteiras

Notas:



3. Compressão de Carteiras
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• Contrapartes (CF e CNF) com 500 ou mais contratos de derivados OTC
pendentes entre si devem:
• Implementar procedimentos para analisar regularmente (no mínimo

duas vezes por ano) a possibilidade de comprimir as suas carteiras de
forma a reduzir o risco de crédito;

• Apresentar uma justificação válida à AC quando a decisão de não
compressão é tomada, se solicitada.

• A Frequência de reconciliação depende do número de contratos em aberto
entre contrapartes.

• Entrada em vigor: 15 de setembro de 2013.

• A compressão de carteiras é sempre feita com a contraparte inicial;
• Exemplos de razões para a não realização de compressão de carteiras:

• A carteira é direcional;
• A compressão de carteiras comprometeria a gestão do risco da

contraparte ou os seus processos contabilísticos.

Notas:



4. Resolução de Litígios

22

• As Contrapartes (CF e CNF) definem procedimentos e processos para:
• Identificar, registar e acompanhar os litígios relacionados com o

reconhecimento, avaliação e troca de garantias relativas a um contrato
de derivados OTC;

• Resolver litígios em tempo útil;
• Resolver litígios que não tenham sido concluídos num prazo de 5 dias.

• Apenas as CF terão que comunicar à AC litígios de valor superior a 15 mn EUR
(relativos à avaliação ou troca de garantias) e pendente há 15 ou mais dias
úteis.

• Entrada em vigor: 15 de setembro de 2013.

• As contrapartes poderão acordar entre si, antes da contratação, que
discrepâncias abaixo de um determinado valor não são considerados
litígios;

• Diferenças nas trocas de liquidação de cash-flows poderão ser a causa de
um litígio.

Notas:



5. Valorização de Contratos
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• Diariamente as Contrapartes (CF e CNF+) avaliam os contratos, de derivados
OTC em aberto a Preços de Mercado.

• A avaliação poderá ser feita com recurso a modelos caso não seja possível a
valorização a preços de mercado.

• Aplica-se a todos os contratos em aberto, mesmo que tenham sido
contratados antes da entrada em vigor desta obrigação.

• Entrada em vigor: 15 de março de 2013.



6. Requisitos de Troca Bilateral de Garantias
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• As Contrapartes (CF e CNF+) estabelecem procedimentos de gestão de risco
que exijam trocas de garantias atempadas, precisas e segregadas.

• Aguarda-se publicação do RTS.

Isenção
As transações intragrupo podem estar isentas do cumprimento
de Requisitos de Troca Bilateral de Garantias.

Transação 
Intragrupo

(CNF)

• Contrato de derivados OTC celebrado entre contrapartes do
mesmo Grupo que verifiquem as seguintes condições:

1. Estão integralmente incluídas no mesmo perímetro de
consolidação;

2. Estão sujeitas a procedimentos centralizados de avaliação,
medição e controlo de risco adequados à complexidade
desse contrato;

3. O enquadramento legal, de supervisão e de execução de
uma contraparte se estabelecida fora da UE (se for o caso)
é considerado equivalente ao da UE (eliminando por
exemplo impedimentos de transferência de fundos).



Técnicas de Mitigação de Risco: Resumo
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Obrigações/Deveres ao abrigo do EMIR CF CNF+ CNF-

Base 

Legal/Docs. 

Relevantes

Entrada em 

vigor

Confirmação Atempada até D+1 (dia útil seguinte) SIM SIM Não
EMIR (11º) e RTS 

149 (12º)

15-mar-13

(após 31-ago-14)

Confirmação Atempada até D+2 (segundo dia útil 

seguinte)
Não Não SIM

EMIR (11º) e RTS 

149 (12º)

15-mar-13

(após 31-ago-14)

Comunicação mensal à Autoridade Competente do 

número de transações com derivados OTC não 

confirmadas e pendentes durante mais de 5 dias úteis

SIM Não Não
EMIR (11º) e RTS 

149 (12º)
15-mar-13

Reconciliação de Carteiras Diária

 (nº contratos ≥ 500)
SIM SIM Não

EMIR (11º (1)) e 

RTS 149 (13º)
15-set-13

Reconciliação de Carteiras Semanal 

(nº contratos> 51 <499)
SIM SIM Não

EMIR (11º) e RTS 

149 (13º) 
15-set-13

Reconciliação de Carteiras Trimestral

(nº contratos ≤ 50)
SIM SIM Não

EMIR (11º (1)) e 

RTS 149 (13º)
15-set-13

Reconciliação de Carteiras Trimestral

(nº contratos ≥100)
Não Não SIM

EMIR (11º (1)) e 

RTS 149 (13º)
15-set-13

Reconciliação de Carteiras Anual

(nº contratos<100)
Não Não SIM

EMIR (11º (1)) e 

RTS 149 (13º)
15-set-13

Compressão de Carteiras (nº de contratos ≥ 500) SIM SIM SIM
EMIR (11º (1)) e 

RTS 149 (14º)
15-set-13

Resolução de Litigios SIM SIM SIM
EMIR (11º (1)) e 

RTS 149 (15º)
15-set-13

Valorização Diária dos contratos (avaliados a preços de 

mercado ou com recurso a modelos)
SIM SIM Não

EMIR (11º (2)) e 

RTS 149 (16º e 

17º)

15-mar-13

 Requisitos de troca bilateral de garantias (troca de 

garantias atempadas, precisas e segregadas)
SIM SIM Não EMIR (11º(3))

A aguardar 

publicação do RTS

Aplicam-se a:

Implementação de Medidas/Técnicas de Mitigação  de Risco:

(Derivados OTC não compensados junto de uma CCP)



EMIR – Regulamento n.º 648/2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às
contrapartes centrais e aos repositórios de transações:
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 Comunicação de informações a Repositórios de Transações
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I. Compensação/Clearing junto de uma 
Contraparte Central

II. Comunicação de Informações sobre 
Derivados a Repositórios de Transações

Deveres EMIR
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I. Compensação/Clearing junto de uma 
Contraparte Central

Deveres EMIR



I – Compensação/Clearing junto de uma Contraparte Central
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A compensação obrigatória junto de uma contraparte central - CCP
(clearing centralizado):

• Consiste no recurso a uma CCP autorizada ou reconhecida nos
termos do EMIR.

• Apresenta um reduzido risco de contraparte (eliminado), dado os
mecanismos de gestão de risco implementados pela CCP (margens,
“mark-to-market” diário, mutualização de risco entre membros
compensadores) e requisitos aplicáveis a CCP (requisitos de capital
e de supervisão).

• Envolve o apuramento de posições, o cálculo de
obrigações/responsabilidades líquidas e entrega de colateral para
a cobertura das exposições/perdas potenciais resultantes das
posições compensadas.



I – Compensação/Clearing junto de uma Contraparte Central
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 Contratos de derivados sujeitos à obrigação de compensação junto de
uma Contraparte Central:

• Englobados nas classes de derivados OTC que
tenham sido declaradas sujeitas à obrigação de
compensação centralizada (ESMA/CE).

• As classes de derivados serão definidas através de
Normas Técnicas de Regulamentação (RTS).

• Os RTS definem a data ou datas em que a obrigação
produz efeito para as novas transações.

• Os RTS definem para transações em data anterior, a
maturidade residual mínima que torna o clearing
obrigatório.

Derivados OTC

Aguarda-se a publicação do primeiro RTS sobre clearing obrigatório: Derivados
OTC sobre taxas de juro (Basis, Fixed-to-float, FRA e IOS em EUR, GBP, JPY e USD)



I – Compensação/Clearing junto de uma Contraparte Central
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 Entidades sujeitas à obrigação de compensação junto de Contraparte
Central (art. 4.º EMIR):

• Contrapartes Financeiras estabelecidas na União
Europeia (UE)

Contrapartes 
Financeiras   

(CF)

• Contrapartes Não Financeiras estabelecidas na UE
acima do Limiar de Compensação (CNF +)

Contrapartes 
Não Financeiras 

(CNF)

• Em transações com CF e CNF +

• Em transações sobre contratos com efeito direto,
substancial e previsível na UE

• Em transações entre entidades que estariam
sujeitas à obrigação de compensação caso
estivessem estabelecidas na UE

Entidades de 
Países terceiros



I – Compensação/Clearing junto de uma Contraparte Central

32

 Transações intragrupo podem não estar sujeitas à obrigação de
compensação junto de uma Contraparte Central. No entanto:

Transação intragrupo tal como definida no EMIR (art. 3.º): ambas as
contrapartes estão integralmente incluídas no mesmo perímetro de
consolidação e estão sujeitas a procedimentos centralizados de avaliação,
medição e controlo de risco adequados.

Para fazer uso da isenção: no caso de contrapartes estabelecidas na UE é
exigida a notificação da Autoridade Nacional Competente (AC), que pode
opor-se (30 dias); no caso de contrapartes estabelecidas num país terceiro, é
requerida autorização da AC da contraparte estabelecida na UE (30 dias).

Ambas as contrapartes estão estabelecidas na UE ou, se a contraparte
estiver estabelecida num país terceiro, a Comissão tenha adotado um ato
de execução relativamente a esse país terceiro.
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 Sujeição à obrigação pelas Contrapartes Não Financeiras:

• Cálculo da posição por classe de derivados OTC (desde 15.Mar.13)

• Comparação da posição em derivados com Limiares de
Compensação previstos no RTS por classe de derivados OTC

• Caso a posição média ultrapasse um determinado limiar num
período de 30 dias úteis → Fica sujeito à obrigação: CNF +

• A obrigação aplica-se apenas aos novos contratos, mas a todos os
novos contratos, ainda que só tenha ultrapassado o limiar de uma
classe (a compensação deve ser feita no prazo de quatro meses).

• Se a posição em derivados OTC ultrapassar os Limiares previstos no
RTS por classe de derivados OTC → Notificar imediatamente ESMA
e Autoridade Competente (CMVM)

• Posteriormente, as CNF cuja posição média ao longo de 30 dias
úteis não ultrapasse o limiar de compensação deixam de estar
sujeitas à obrigação. Notificação ESMA e CMVM.
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 Para efeitos de cálculo da posição em derivados OTC:

São considerados todos os derivados OTC celebrados pela CNF ou por outras
entidades não financeiras do grupo a que pertençam. [ver EMIR 10.º/3]

São considerados Valores Nocionais Brutos dos contratos: somatório bruto
das posições líquidas por contraparte e contrato. [ver RTS 149/11.º]

São considerados todos os derivados OTC que não reduzam, de forma
objetivamente mensurável, os riscos diretamente relacionados com a
atividade comercial ou com a gestão de tesouraria da CNF ou do grupo em
causa. [ver RTS 149/10.º]
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↓ CNF A CNF B CF C CF D

CNF A + 1.000 €

+ 1.000 €

- 500 €

CF C + 150 €

- 1.000 €

+ 500 €

CNF B

CF D

- 1.000 €

- 150 €

↓ CNF A CNF B CF C CF D

CNF A + 1.000 €

CNF B - 1.000 € + 500 €

CF C

CNF 
A

CNF 
B

CF D

 Exemplo do cálculo da posição em derivados OTC da CNF A:

Somatório bruto das posições líquidas: 2.500€

Grupo da CNF A
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 Limiares de compensação para efeitos da obrigação:

1 000 milhões de €Derivados de crédito OTC

1 000 milhões de €Derivados de ações OTC

3 000 milhões de €Derivados de taxas de juro OTC

3 000 milhões de €Derivados de taxas de câmbio OTC

3 000 milhões de €Derivados de commodities e outros OTC
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• Na data a partir da qual a obrigação de compensação
produz efeitos ou após essa data, ou

• Na data de notificação de autorização de uma CCP para
compensar uma classe de derivados OTC ou após essa
data, mas antes da data a partir da qual a obrigação
produz efeitos, se a maturidade residual dos contratos
for superior à maturidade residual fixada pela Comissão

A obrigação de 
compensação 
aplica-se aos 
contratos de 

derivados OTC 
celebrados ou 

renovados:

• As classes de derivados OTC sujeitas à obrigação de
compensação

• As CCPs autorizadas ou reconhecidas

• As datas a partir das quais a obrigação de compensação
produz efeito, incluindo a eventual aplicação faseada

• As classes de derivados OTC identificados pela ESMA
sem CCP

• A maturidade residual mínima para efeitos de aplicação
do dever aos contratos já celebrados antes da data de
obrigação de compensação

A ESMA mantém 
um registo público 

com:
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 O acesso às CCP é feito através de Membros Compensadores (existem
requisitos de acesso dos membros junto das CCP).

No entanto, uma instituição de crédito ou empresa de investimento pode
prestar serviços de compensação numa CCP aos seus clientes sem serem
Membros Compensadores dessa CCP → COMPENSAÇÃO INDIRETA

Nestes casos, a instituição de crédito ou empresa de investimento deve celebrar
acordos com os seus clientes: que se tornam clientes indiretos do MC.

Nestes acordos, que envolvem a CCP, o MC, a instituição cliente do MC e os
clientes indiretos do MC, é salvaguardada a segregação dos ativos e posições
dos clientes indiretos ao nível do MC e da CCP, mas também a
confidencialidade dessa informação para efeitos comerciais.
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II. Comunicação de Informações sobre 
Derivados a Repositórios de Transações

Deveres EMIR
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Os dados devem ser comunicados o mais tardar no dia útil 
seguinte ao da celebração, alteração ou cessação do contrato

As contrapartes e as CCP devem assegurar que os
dados respeitantes a todos os contratos de derivados
que tenham celebrado, bem como qualquer eventual
alteração ou cessação dos mesmos, sejam
comunicados a um repositório de transações registado
ou reconhecido nos termos do EMIR (art. 9.º/EMIR).
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• O dever de comunicação aplica-se às CCP e às contrapartes de
contratos de derivados, independentemente da sua natureza:
Contrapartes Financeiras e Contrapartes Não Financeiras.

• As contrapartes podem delegar o dever de comunicação em
terceiras entidades (contraparte ou noutra entidade) e asseguram
a comunicação sem duplicações.

• O dever de comunicação aplica-se a todos os contratos de
derivados, independentemente do local de execução: mercado
regulamentado ou fora de mercado regulamentado (OTC).

• Consideram-se “contratos de derivados” os instrumentos
financeiros na aceção do Anexo I, Seção C, pontos 4 e 10, DMIF.
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• A obrigação de comunicação aplica-se aos contratos de derivados:

Celebrados antes de 16 de agosto de 2012 e ainda em vigor nessa
data; e

Celebrados em ou após 16 de agosto de 2012.

• Os contratos de derivados em vigor em 16 de agosto de 2012 e
ainda em vigor à data de início da obrigação de comunicação
devem ser comunicados no prazo de 90 dias [13.Mai.14] a contar
da data de início da obrigação de comunicação [12.Fev.14].

• Os contratos de derivados celebrados antes de 16 de agosto de
2012 e os celebrados em 16 de agosto de 2012 ou posteriormente
e que não estejam em vigor à data de início da obrigação de
informação, devem ser comunicados no prazo de 3 anos
[12.Fev.17] a contar da data de início da obrigação de
comunicação [12.Fev.14].
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• O reporte de informação inclui dados sobre:

As contrapartes no contrato de derivados
O contrato de derivados

• As entidades sujeitas ao dever de reporte são as contrapartes no
contrato de derivados. Havendo delegação, a contraparte é
legalmente responsável pelo reporte.

• As contrapartes são identificadas com o designado código LEI –
Legal Entity Identifier.

• Atualmente encontram-se disponíveis pre-LEI emitidos pelas pre-
LOU – Local Operating Units (22 pre-LOU) (www.leiroc.org).

http://www.leiroc.org/


II – Comunicação de informações a Repositórios de Transações

44

• Cada reporte de informação deve ser identificado com os
seguintes códigos:

Unique Trade ID
Unique Product Identifier

• O Unique Trade ID corresponde a um código acordado com a
contraparte e que permite identificar um único contrato de
derivados. As Q&A da ESMA estabelecem vários métodos para a
sua criação.

• Não existe ainda um Unique Product Identifier definido a nível
europeu para identificação do contrato de derivados. Na ausência
de código ISIN e de código AII, a usar em combinação com o
correspondente código CFI, deve ser usado um código provisório,
de acordo com o indicado nas Q&A da ESMA.
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• A data de início da obrigação de comunicação para uma
determinada classe de derivados depende do registo junto da
ESMA de um Repositório de Transações para essa classe.

• O primeiro Repositório de Transações foi registado junto da ESMA
em 14 de novembro de 2013, pelo que a obrigação de reporte teve
início em 12 de fevereiro de 2014 (90 dias após o registo).

• A informação reportada aos Repositórios de Transações é
armazenada centralmente, sendo acessível à ESMA, às
autoridades competentes, ao Comité Europeu de Risco Sistémico
e aos Bancos Centrais relevantes do SEBC.
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Atualmente encontram-se registados 6 Repositórios de Transações junto
da ESMA:

Repositório de Transações Classe de 
derivados

Data de 
registo

DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL) Todas 14.Nov.13

Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. (KDPW) Todas 14.Nov.13

Regis-TR S.A. Todas 14.Nov.13

UnaVista Limited Todas 14.Nov.13

CME Trade Repository Ltd. (CME TR) Todas 5.Dez.13

ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL) Mercadorias, 
Crédito, Ações, 
Taxas de juro

5.Dez.13
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Site da CMVM, BdP e ASF: 
www.cmvm.pt
www.bportugal.pt
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/97C24D91-5FD7-4874-9D7D-FFE049D206D9.htm

Site da ESMA: 
http://www.esma.europa.eu/

Site da Comissão Europeia: 
http://ec.europa.eu

http://www.cmvm.pt/
http://www.bportugal.pt/
http://www.asf.com.pt/NR/exeres/97C24D91-5FD7-4874-9D7D-FFE049D206D9.htm
http://www.esma.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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