
 

Lista de campos a utilizar para efeitos de notificação 

Identificador do campo Descrição 

1. Titular da posição Pessoas singulares: nome e apelido  

Pessoas coletivas: designação completa, incluindo a forma jurídica prevista no 
registo em que foi constituída, se aplicável 

2. Código de identificação de pessoa 
coletiva 

Código de identificação bancária, se disponível 

3. Endereço do titular da posição Endereço completo (por exemplo, rua e número, código postal, localidade, 
distrito/província) e país 

4. Contactos do titular da posição Número de telefone, número de fax (se disponível), endereço de correio eletrónico 

5. Declarante Pessoas singulares: nome e apelido  

Pessoas coletivas: designação completa, incluindo a forma jurídica prevista no 
registo em que foi constituída, se aplicável 

6. Endereço do declarante Endereço completo (por exemplo, rua e número, código postal, localidade, 
distrito/província) e país, caso seja diferente do do titular da posição 

7. Contactos do declarante Número de telefone, número de fax (se disponível), endereço de correio eletrónico, 
caso sejam diferentes dos do titular da posição 

8. Data de declaração Data em que a notificação é apresentada, em conformidade com a norma ISO 
8601:2004 (aaaa-mm-dd) 

9. Identificação do emitente Ações: designação completa da sociedade que tem as ações admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação  

Títulos de dívida pública: nome completo do emitente  

Swaps de risco de incumprimento de crédito soberano não cobertos: nome 
completo do emitente soberano subjacente 

10. ISIN Unicamente para as ações: ISIN da principal categoria de ações ordinárias do 
emitente. Se não existirem ações ordinárias admitidas à negociação, o ISIN da 
categoria de ações preferenciais (ou da categoria principal de ações preferenciais 
admitidas à negociação, se existirem várias categorias de ações desse tipo) 

11. Código do país Código de duas letras para o país emitente soberano, em conformidade com a 
norma ISO 3166-1 

12. Data da posição Data em que a posição foi constituída, alterada ou deixou de ser detida. Formato 
em conformidade com a norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-dd) 

13. Dimensão da posição líquida 
curta em percentagem 

Unicamente para as ações: percentagem (arredondada para 2 casas decimais) do 
capital social emitido, expressa em valor absoluto, sem sinais de «+» ou «–» 

14. Montante equivalente da posição 
líquida curta 

Ações: número total de ações equivalentes  

Títulos de dívida pública: valor nominal equivalente em euros  

Swaps de risco de incumprimento de crédito soberano não cobertos: valor nominal 
equivalente em euros  

Valores expressos em termos absolutos, sem sinais de «+» ou «–», e moeda 
expressa em conformidade com a norma ISO 4217 

15. Data da notificação anterior Data de notificação da última posição notificada pelo titular da posição em relação 
ao mesmo emitente. Formato em conformidade com a norma ISO 8601:2004 
(aaaa-mm-dd) 

16. Data de anulação Data em que é apresentado um formulário de anulação com o fim de anular uma 
notificação incorreta anteriormente apresentada. Formato em conformidade com a 
norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-dd) 

17. Observações Texto livre – facultativo 

 


