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Respostas às perguntas mais frequentes relativas ao 

Formato eletrónico de reporte de informação financeira (“ESEF”)   

[Não dispensa a consulta da legislação aplicável] 

 

 

 

Última atualização: 24/01/2023  

 

O presente documento destina-se prestar esclarecimentos sobre a aplicação pelos emitentes 

do Formato eletrónico de reporte de informação financeira (European Single Electronic Format, 

doravante ESEF). 

O presente documento é evolutivo e poderá ser atualizado em função de novas questões que 

surjam.  
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

Para efeitos do presente documento, entende-se por: 

"Cód.VM": Código dos Valores Mobiliários; 

"CSC": Código das Sociedades Comerciais; 

“CMVM”: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

“Comunicação interpretativa”: Comunicação interpretativa (2020/C 379/01) emitida pela 
Comissão Europeia, publicada no Jornal Oficial da EU de 10-11-2020; 

“Diretiva 2004/109/CE”: Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às informações 
respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação 
num mercado regulamentado; 

“Diretiva 2013/50/EU”: Diretiva 2013/50/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
outubro de 2013, que altera a Diretiva 2004/109/CE; 

“ESEF”: Formato eletrónico de reporte de informação financeira (sigla de: European Single 
Electronic Format); 

“ESMA”: Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados; 

“XBRL”: Linguagem extensível de relato financeiro (sigla de: eXtensible Business Reporting 

Language);  

“XHTML”: Linguagem de marcação de hipertexto extensível (sigla de: eXtensible HyperText 
Markup Language); 

“Regulamento Delegado sobre o ESEF”: Regulamento Delegado (UE) 2019/815 da Comissão 
de 17 de dezembro de 2018 que concretiza a Diretiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação 
sobre a especificação de um formato eletrónico único de comunicação de 
informações; 

“RTS”:  Norma técnica de regulamentação. 
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A. ASPECTOS GERAIS 

A.1. O que é o ESEF?  

O ESEF é um formato eletrónico de reporte de informação financeira, que introduz alterações 

relevantes no formato dos relatórios financeiros anuais a submeter à CMVM pelos emitentes 

com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado sujeitos a esse 

dever. 

A.2. De onde surgem os requisitos do ESEF?   

A Diretiva 2013/50/UE requere aos emitentes com valores mobiliários admitidos à negociação 

em mercado regulamentado sujeitos ao dever de divulgação que preparem os seus relatórios 

financeiros anuais num formato eletrónico único de comunicação de informação. A ESMA foi a 

entidade mandatada para desenvolver a norma técnica de regulamentação (RTS) que 

especifica o formato eletrónico de comunicação de informações. 

Esta exigência tem como objetivo facilitar a comunicação de informações, bem como a 

acessibilidade, análise e comparabilidade dos relatórios financeiros anuais. 

Em 29 de maio de 2019, a Comissão Europeia publicou a RTS como um Regulamento 

Delegado sobre o ESEF, que entrou em vigor em 18 de junho de 2019 e pode ser consultado 

aqui.    

A.3. Qual a utilidade deste novo formato para os emitentes e para o mercado? 

A divulgação de informação financeira em formato padronizado tem como objetivo facilitar a 

acessibilidade, análise e comparabilidade dos relatórios financeiros anuais. O formato 

preconizado permite a leitura automática e o consumo automatizado de uma grande quantidade 

de informação; essa possibilidade, é suscetível de incrementar a capacidade de os investidores 

(em especial os profissionais) alargarem o espectro de empresas e mercados que acompanham 

e em que investem, o que se revela particularmente importante para as empresas portuguesas. 

Poderá igualmente aumentar a visibilidade dos emitentes junto de analistas financeiros. 

A.4. Calendário de implementação dos requisitos do ESEF   

O Regulamento Delegado sobre o ESEF define que os emitentes devem preparar os seus 

relatórios financeiros anuais que incluam as demonstrações financeiras relativas aos exercícios 

financeiros com início em ou após 1 de janeiro de 2020 em formato ESEF. 

Na sequência do contexto provocado pela pandemia Covid-19, o Parlamento Europeu e o 

Conselho acordaram a possibilidade de adiamento por um ano da entrada em vigor do ESEF. 

Com a significativa pressão resultante do contexto pandémico, Portugal comunicou à Comissão 

Europeia a decisão de adiamento por um ano da obrigatoriedade de reporte do relatório 

financeiro anual em formato ESEF, para possibilitar aos emitentes suficiente flexibilidade para 

prosseguir adequadamente o processo de transição para o novo formato.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0815-20190529&from=EN
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Desta forma, o formato ESEF é aplicável aos relatórios financeiros anuais que incluam as 

demonstrações financeiras relativas aos exercícios financeiros com início em ou após 1 de 

janeiro de 2021. 

B. ENTIDADES COM DEVERES DE REPORTE EM ESEF 

B.1.  Que entidades devem reportar os relatórios financeiros anuais em formato ESEF? 

O dever de adoção do formato ESEF pelos emitentes na elaboração dos relatórios financeiros 

anuais decorre do dever de divulgação previsto no n.º 1 do artigo 29.º-G do Cód. VM. 

Deste modo, apenas os a) emitentes relativamente aos quais Portugal é o Estado-Membro 

competente e os b) emitentes com valores mobiliários exclusivamente admitidos à negociação 

em mercado regulamentado em Portugal, mas relativamente aos quais Portugal não é o Estado-

Membro competente (artigo 13.º-B, n.º 1 do Cód.VM) se encontram obrigados a divulgar 

informação financeira anual em formato ESEF. 

Só assim não será quando, nos termos do artigo 29.º-M do Cód. VM, estejam em causa, por 

exemplo, entidades públicas, como Estados, autoridades regionais ou autoridades locais, ou 

emitentes que emitam apenas valores mobiliários representativos de dívida admitidos à 

negociação num mercado regulamentado cujo valor nominal unitário seja, pelo menos, de 

€ 100.000, entre outros. 

B.2. Um emitente não sujeito ao dever de divulgação de demonstrações financeiras 

anuais, mas que pretenda voluntariamente proceder à sua divulgação, tem a 

obrigação de as elaborar no Formato ESEF?   

Não. As entidades não sujeitas ao dever de divulgação de informação financeira anual que 

voluntariamente pretendam proceder à sua divulgação, não serão obrigadas a adotar o formato 

ESEF na sua elaboração. Contudo, poderão divulgar naquele formato se o desejarem.  

C.  DATAS DE REPORTE EM ESEF 

C.1. A partir de quando se torna obrigatória a apresentação dos relatórios financeiros 

anuais em formato ESEF?   

A divulgação dos relatórios financeiros anuais no formato ESEF é aplicável a partir de 1 de 

janeiro de 2022, ou seja, para os relatórios que incluam demonstrações financeiras de 

exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2021.  

C.2. Qual o prazo de divulgação dos relatórios financeiros anuais em formato ESEF? 

Nos termos do artigo 29.º-G do Cód.VM, os relatórios financeiros anuais devem ser divulgados 

no prazo de quatro meses a contar do termo do exercício económico de cada emitente. 
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Ou seja, a partir de dia 1 de janeiro de 2022 o que altera é o formato da divulgação de contas 

ao mercado, que passará a ser em ESEF, mantendo-se inalterado o prazo de divulgação do 

reporte financeiro nos termos do Cód.VM. 

De notar que o dever de divulgação das contas anuais apenas se considera cumprido com a 

divulgação do relatório financeiro anual em formato ESEF, não relevando para este efeito a 

data de divulgação em formato pdf. 

D. RELATÓRIOS ABRANGIDOS PELO DEVER DE REPORTE EM ESEF 

D.1. O que se entende por Relatório Financeiro Anual?   

Por Relatório Financeiro Anual entende-se o Relatório e Contas Anual nos termos do número 1 

do artigo 29.º-G do Cód.VM, que integra os seguintes elementos:   

“a) O relatório de gestão, as contas anuais, a certificação legal de contas e demais documentos 

de prestação de contas exigidos por lei ou regulamento, ainda que não tenham sido submetidos 

a aprovação em assembleia geral; 

b) Relatório elaborado por auditor; 

c) Declarações de cada uma das pessoas responsáveis do emitente, cujos nomes e funções 

devem ser claramente indicados, onde afirmem que, tanto quanto é do seu conhecimento, a 

informação prevista na alínea a) foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas 

aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação 

financeira e dos resultados do emitente e das empresas incluídas no perímetro da consolidação, 

quando for o caso, e que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do 

desempenho e da posição do emitente e das empresas incluídas no perímetro da consolidação, 

contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam; 

d) A demonstração não financeira, se aplicável.”  

D.2. A divulgação das contas em ESEF aplica-se apenas às contas consolidadas ou 

também às individuais? 

A divulgação das contas em ESEF aplica-se ao Relatório Financeiro Anual divulgado nos 

termos do artigo 29.º-G do Cód.VM, i.e., aos Relatórios e Contas anuais que incluam, 

simultaneamente, contas consolidadas e contas individuais, ou apenas contas individuais.  

Porém, a marcação das demonstrações financeiras de acordo com a taxonomia XBRL prevista 

na Regulamentação do ESEF é apenas requerida para as contas consolidadas (não sendo um 

requisito obrigatório para as demonstrações financeiras individuais). 

Nada obsta que os Emitentes que o pretendam promovam voluntariamente aquela marcação 

nas demonstrações financeiras individuais. 
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D.3. Qual o Regime Linguístico a atender na preparação e divulgação dos Relatórios 

Financeiros Anuais em ESEF? 

A exigência de divulgação de informação financeira no formato ESEF não altera as regras 

aplicáveis ao idioma em que as mesmas devem continuar a ser preparadas e divulgadas para 

efeitos da Diretiva da Transparência. Como tal, o ESEF deve incidir sobre a informação 

financeira preparada no idioma exigível em função do direito societário aplicável ao emitente, 

atendendo ao local onde tenha a sua sede. Tal não obsta à possibilidade de apresentação de 

demonstrações financeiras em ESEF em outros idiomas à escolha do Emitente. 

D.4. Os relatórios e contas semestrais também deverão ser preparados em formato 

ESEF? 

Não. O formato ESEF é apenas obrigatório para as contas anuais, para as contas semestrais 

o formato obrigatório é o formato pdf. Não obstante, o Regulamento da CMVM n.º 1/2022 admite 

a possibilidade de divulgação das contas semestrais no formato ESEF, adicionalmente à 

divulgação das contas semestrais no formato pdf. As contas semestrais apresentadas em ESEF 

deve ter assinalado versão não oficial e seguir as indicações previstas nos n.ºs 5 e 6 da Secção 

IV do Anexo I daquele Regulamento. 

D.5. O Auditor é obrigado a emitir um parecer sobre se as demonstrações financeiras 

incluídas nos relatórios financeiros anuais cumprem os requisitos estabelecidos no 

Regulamento Delegado sobre o ESEF? 

Sim. O Auditor deve pronunciar-se no Relatório de auditoria sobre o cumprimento dos 

requisitos ESEF1 aplicáveis às demonstrações financeiras, conforme resulta da Comunicação 

interpretativa emitida pela Comissão Europeia. 

De assinalar que, para além de o Relatório do auditor se dever pronunciar sobre a informação 

em ESEF, este deve integrar o conjunto de documentos que é divulgado em formato ESEF. 

E. DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS ANUAIS EM FORMATO DISTINTO DO ESEF 

E.1. Podem os emitentes proceder à divulgação do Relatório Financeiro Anual no SDI 

em formato pdf enquanto não efetuarem a sua divulgação em ESEF?   

Sim. O Regulamento da CMVM n.º 1/2022 prevê um regime transitório que termina em 31 

de dezembro de 2022 que admite a divulgação adicional e facultativa das contas anuais em 

formato pdf. Assinale-se que a divulgação das contas em formato pdf pode não só ser feita 

antes, mas também em simultâneo ou após a sua divulgação em formato ESEF. 

 
1 Cf. procedimentos requeridos pela GAT 20 | ESEF (European Single Electronic Format) | Intervenção do ROC disponível aqui.  

https://www.oroc.pt/uploads/circulares/2022/GAT20.pdf
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A divulgação das contas anuais no formato pdf não isenta o emitente do dever de divulgação 

das contas anuais no formato ESEF dentro dos prazos legais previstos (n.º 1 do artigo 8.º do 

Regulamento da CMVM n.º 1/2022). 

Findo aquele período transitório, os emitentes continuarão a poder divulgar as contas em 

formato pdf no sítio de Internet do Emitente, caso em que deverão identificar claramente a 

versão como sendo não ESEF. 

E.2. Que menção deve constar das versões divulgadas em formato pdf? 

Em complemento à indicação na página de prestação de contas do SDI de que a versão ESEF 

corresponde à versão oficial de reporte, deverá ser assinalado no pdf tratar-se de “Versão pdf 

das demonstrações financeiras. Havendo divergências entre esta versão e a versão ESEF, 

prevalece esta última”. 

A menção em causa deve ficar na parte inicial do documento, em local à consideração do 

emitente, bastando a indicação apenas na primeira página que não tem de ser necessariamente 

na capa. 

E.3. Qual deverá ser o título dos Comunicados em ESEF e em pdf? 

O título do comunicado em ESEF deverá terminar com indicação de “Versão ESEF” e a versão 

em pdf com “Versão não ESEF”. 

F. IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DO REPORTE EM ESEF 

F.1. Qual a base técnica para a implementação do ESEF?   

Nos termos do Regulamento Delegado sobre o ESEF, o formato XHTML é aplicável na integra 

aos relatórios financeiros anuais, que incluem todas as peças informativas elencadas no n.º 1 

do artigo 29.º-G do Cód.VM. 

Para além da obrigatoriedade do reporte integral dos relatórios financeiros anuais em formato 

XHTML, é também obrigatória a marcação das demonstrações financeiras consolidadas com 

linguagem XBRL. 

A incorporação de marcações de XBRL em documentos no formato XHTML, designa-se de 

formato Inline XBRL (ou iXBRL). 

A utilização de linguagem de marcação XBRL envolve a aplicação de uma taxonomia, neste 

caso, a taxonomia ESEF (que estende a taxonomia IFRS), tal como adotada na UE.  

Em resumo, a implementação técnica do ESEF é baseada em XHTML e iXBRL. 
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F.2. Que informação dos relatórios financeiros anuais deve ser marcada com XBRL? 

Os requisitos de marcação dos relatórios financeiros com XBRL dividem-se em duas fases: 

➢ Demonstrações financeiras referentes a exercícios com início entre 1 de janeiro e 

31 de dezembro de 2021:   

Os relatórios financeiros anuais, em formato XHTML, que incluam demonstrações financeiras 

para exercícios iniciados até 31 de dezembro de 2021, deverão ter as demonstrações 

financeiras primárias marcadas com linguagem XBRL em conformidade com a taxonomia 

ESEF. Por demonstrações financeiras primárias entende-se a Demonstração de resultados e 

do Outro rendimento integral, a Demonstração de posição financeira, a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa e a Demonstração das alterações no capital próprio.   

➢ Demonstrações financeiras relativas a exercícios com início em ou após 1 de 

janeiro de 2022:   

A partir de 2022, adicionalmente à marcação das demonstrações financeiras primárias, os 

emitentes devem proceder à marcação das notas com linguagem XBRL. As notas devem ser 

marcadas de acordo com os requisitos mínimos previstos no Regulamento Delegado sobre o 

ESEF, sendo que o requisito mínimo é a marcação em bloco das notas do Anexo às contas.   

F.3. Quais os requisitos de ESEF aplicáveis às contas individuais? 

Para os emitentes que preparam demonstrações financeiras consolidadas, o reporte em 

formato XHTML é obrigatório para os relatórios financeiros anuais individuais e consolidados, 

sendo a marcação com linguagem XBRL apenas obrigatória à marcação das demonstrações 

financeiras consolidadas. 

No caso de emitentes que apenas se encontram obrigados a apresentar contas individuais, o 

relatório financeiro anual (individual) é apresentado em formato XHTML podendo, 

voluntariamente, optar por marcar as demonstrações financeiras individuais de acordo com a 

linguagem XBRL, utilizando a tecnologia iXBRL. 

F.4. A versão divulgada do Relatório anual e a legível eletronicamente constituem duas 

versões diferentes do mesmo documento ESEF? 

Não. O ESEF permite que o ficheiro XHTML que contém o relatório financeiro anual seja 

legível para as pessoas e igualmente legível a nível informático, quando marcado com iXBRL, 

pelo que haverá uma única versão do documento.  

F.5. Existe algum manual de apoio ao reporte dos relatórios financeiros anuais em 

ESEF?  

Sim, a ESMA disponibilizou no respetivo sítio da internet um manual de reporte, de apoio à 

preparação do relatório financeiro anual em conformidade com os requisitos do Regulamento 

Delegado sobre o ESEF. Este manual é atualizado em função das clarificações que se 
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considerarem necessárias e/ou das alterações técnicas ao Regulamento Delegado sobre o 

ESEF que o justifiquem. 

G. TAXONOMIA 

G.1. Encontram-se disponíveis ficheiros de taxonomia em todas as línguas oficiais 

europeias que permita a preparação dos relatórios financeiros anuais em ESEF 

naqueles idiomas?  

Sim. A taxonomia ESEF encontra-se disponível no sítio da internet da ESMA em todas as 

línguas oficiais europeias e pode ser descarregada gratuitamente. A taxonomia ESEF tem por 

base a última taxonomia IFRS pelo que o Regulamento delegado do ESEF será atualizado 

numa base anual de modo a refletir as alterações efetuadas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB) na taxonomia IFRS e assegurar a máxima comparabilidade dos 

reportes a nível europeu e global. 

G.2. A partir de que data deve ser utilizada a taxonomia ESEF de determinado ano? 

A taxonomia de cada ano apenas pode ser utilizada após concluído o processo legislativo 

europeu que a aprova: A Comissão Europeia submete anualmente ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho, que têm até 3 meses para se pronunciar. Findo aquele prazo, será publicada no 

jornal oficial da UE que, por regra, prevê um período de 30 dias para a sua entrada em vigor. 

Só após decorrido o prazo indicado no jornal oficial da EU que publica a nova taxonomia é que 

a mesma entra em vigor. 

G.3. Podem ser utilizados ficheiros com a taxonomia de 2020 nos reportes financeiros 

relativos ao exercício de 2021?  

Sim. Por regra o diploma que aprova a taxonomia admite a utilização da taxonomia desse 

exercício e a aprovada no exercício anterior. A título exemplificativo, após a entrada em vigor 

da taxonomia ESEF de 2021, quer a taxonomia de 2020 quer a de 2021 são admitidas nos 

relatórios financeiros anuais de 2021.   
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H. DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO NO SDI DA CMVM 

H.1. Qual o procedimento a adotar para DIVULGAÇÃO do Relatório Financeiro Anual 

em ESEF?   

O Relatório Financeiro Anual deve ser remetido à CMVM nos termos previstos na secção IV do 

Anexo I do Regulamento da CMVM n.º 1/2022, do qual faz parte integrante. 

Para efeitos de divulgação no SDI da CMVM, o relatório em formato ESEF deverá ser submetido 

do domínio extranet, no módulo “Efetuar outros comunicados”, selecionando como tipo de 

comunicado “Publicação de contas anuais - ESEF”: 

 

Na seção de convocatórias, pode ser incluída na respetiva proposta apenas a menção às 

contas divulgadas e, caso os emitentes assim o entendam, colocando por exemplo o link do 

local onde as mesmas estão divulgadas (apenas para facilitar a procura dos investidores, em 

especial dos emitentes que habitualmente divulgam as contas também na seção das 

convocatórias).  

H.2. Qual a estrutura do ficheiro a submeter referente ao Relatório Financeiro Anual em 

ESEF?   

Ao nível da organização e nomenclatura do ficheiro a submeter (reporting package), o ficheiro 

(comprimido com a extensão .ZIP) deverá respeitar o formato “NNNNNN-YYYY-MM-DD.zip”, 

onde “NNNNNN” é o número de registo da entidade na CMVM, que deverá ser completado com 

eventuais zeros à esquerda de modo a formar uma cadeia de 6 caracteres (dígitos), o caracter 

“-“ como separador e uma data no formato “YYYY-MM-DD” (ou AAAA-MM-DD em português) 

onde “YYYY” é o ano, “MM” o mês e “DD” é o dia que corresponde à data de fim do período do 

relatório que está a ser submetido.  

O ficheiro .zip deverá conter uma pasta e um ficheiro com a extensão .XHTML, ambos com a 

mesma regra de nomenclatura. 

A título de exemplo, o ficheiro de um relatório referente a 31 de dezembro de 2021 deve 

evidenciar a seguinte estrutura: 
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H.3. Como proceder para submeter o relatório financeiro anual em duas (ou mais) 

línguas distintas?   

Quanto um emitente elabora o relatório financeiro anual em duas (ou mais) línguas, os relatórios 

devem ser submetidos em dois (ou mais) ficheiros ZIP separados, com a mesma nomenclatura 

(“NNNNNN-YYYY-MM-DD”), correspondentes por exemplo a uma versão do relatório em 

português e a outra versão em inglês, que não irá gerar qualquer conflito na submissão.  

O procedimento é similar ao efetuado até à data, devendo ser preenchido o campo relativo ao 

título do documento a divulgar, com o título na língua da versão do documento, como se 

exemplifica de seguida: 

 
 

I. DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE 

I.1. CMVM 

 Regulamento da CMVM n.º 1/2022 sobre os deveres de informação dos emitentes, 

disponível em CMVM - Regulamento da CMVM n.º 1/20222. 

I.2. ESMA   

 Página de internet da ESMA dedicada ao ESEF, que inclui o manual de reporte, que 

integra um guia de implementação do ESEF, tutoriais em vídeo, ficheiros relativos à taxonomia 

e outras informações relevantes. De destacar o conjunto de documentos denominado ESEF 

Conformance Suite cujo objetivo foi o de providenciar ao emitente mecanismos de validação 

dos relatórios antes de serem submetidos para divulgação, disponível aqui [atualizado a 

24/01/2023]. 

 Orientações da ESMA [ESMA32-60-254rev] sobre a apresentação de relatórios anuais 

em formato ESEF, podem ser acedidas aqui 

 
2 Não obstante a Instrução n.º 1/2010 ter sido revogada pelo Regulamento da CMVM n.º 1/2022, mantêm-se válidas as indicações de 

preenchimento contidas no documento “Questões frequentes relativas à Instrução da CMVM n.º 1/2010 – Deveres de Informação dos 

Emitentes” disponível: aqui. 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg_1_2022.aspx?v=
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2022-esef-xbrl-taxonomy-files-and-esef-conformance-suite
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-254_esef_reporting_manual.pdf
https://web3.cmvm.pt/SDI/emitentes/FAQ_I1_2010.pdf
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I.3. Comissão Europeia 

 Regulamento Delegado (UE) 2019/815 da Comissão, de 17 de dezembro de 2018, que 

especifica as normas técnicas de regulamentação sobre a especificação do formato eletrónico 

único de comunicação de informações, a ser utilizado para a elaboração dos relatórios 

financeiros anuais pelos emitentes. A versão consolidada mais recente encontra-se disponível 

aqui e o Regulamento que introduz as últimas alterações aqui [atualizado a 24/01/2023]. 

 Documento de perguntas e respostas sobre a aplicação do Regulamento Delegado em 

RTS, divulgado a 29 de maio de 2019, aquando da publicação inicial do Regulamento 

Delegado, que pode ser consultado aqui . 

 Comunicação interpretativa da Comissão Europeia sobre a preparação, auditoria e 

publicação das demonstrações financeiras em formato ESEF disponível aqui. 

I.4. Outros 

 Página da XBRL Europe dedicada ao ESEF, que contem informação relativa à aplicação 

do XBRL ao ESEF, designadamente uma lista ferramentas e webinars, que pode ser consultada 

aqui . 

 Informação disponibilizada pela IFRS Foundation sobre a taxonomia IFRS (pode ser 

consultada aqui) e ainda um guia de preparação de relatórios aplicando a taxonomia IFRS 

(versão relativa à taxonomia de 2022 pode ser consultada aqui) [atualizado a 24/01/2023]. 

 

 

**** 

 

Para a prestação de qualquer esclarecimento adicional sobre este tema, contacte-nos através 

do endereço eletrónico: emitentes@cmvm.pt ou telefonicamente para o número 213 177 079. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0352&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2553&qid=1674586525097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2553&qid=1674586525097&from=EN
https://ec.europa.eu/info/files/190529-faq-rts-esfs_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN
https://www.xbrleurope.org/?page_id=1235
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-accounting-taxonomy-2022/#:~:text=The%20IFRS%20Accounting%20Taxonomy%202022%20reflects%20the%20presentation,as%20issued%20by%20the%20IASB%20in%20December%202010.
mailto:emitentes@cmvm.pt

