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I. Introdução 

A presente nota justificativa acompanha o projeto de regulamento da CMVM 

que visa operar a primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 4/2015, 

de 26 de janeiro, sobre a supervisão de auditoria, incluindo, também por 

determinação legal, uma análise de impacto, com ponderação dos custos e 

benefícios das medidas projetadas. 

Este projeto de regulamento insere-se num esforço de aperfeiçoamento 

normativo que é prosseguido pela CMVM de modo a poder diminuir os 

custos de contexto dos supervisionados e, da mesma forma, pretende 

também beneficiar o próprio funcionamento da CMVM. 

Recorde-se que este projeto se insere no contexto do aperfeiçoamento 

regulamentar do regime jurídico de supervisão de auditoria (RJSA), 

aprovado pela Lei n.º 148/2015, 9 de setembro, transpondo parcialmente 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/56/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a Diretiva n.º 

2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas 

(Diretiva de Auditoria), e assegurando a execução parcial do Regulamento 

(UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal das contas das 

entidades de interesse público e que revoga a Decisão n.º 2005/909/CE da 

Comissão (Regulamento (UE) de Auditoria). Este regime jurídico 

compreende ainda o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 

aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro. 
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II. Opções regulatórias 

Para efeitos de análise de impacto, os efeitos qualitativos esperados do 

regime que se propõe introduzir em Regulamento da CMVM são avaliados 

face à alternativa de nada fazer. 

No caso concreto, tem-se em consideração que a aprovação de um 

Regulamento da CMVM é imposta legalmente pelo artigo 44.º do RJSA, que 

determina que a CMVM concretize e desenvolva um conjunto de matérias 

relacionadas com a auditoria. Em particular, este regulamento da CMVM 

permitirá à CMVM o exercício das suas funções em matéria de supervisão 

da auditoria em Portugal de forma mais eficiente e tempestiva e alargar o 

leque de comunicações à CMVM, previstas na Lei, que devem ser efetuadas 

através do domínio de extranet, tornando a receção da informação mais 

expedita, simples e segura. 

III. O regime proposto 

O projetado regulamento assegura a prossecução das seguintes finalidades:  

i. A celeridade, simplificação e segurança na transmissão de informação 

à CMVM, assegurando a integridade da informação; e 

ii. A eficiência na organização e no exercício da supervisão. 

  

IV. Análise de impacto 

Como é sabido a Análise de Impacto Regulatório (“AIR”) visa conferir apoio 

estruturado à tomada de decisões de política regulatória, permitindo a 
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avaliação de cenários alternativos, seja na implementação de novos 

normativos, seja no processo de revisão da regulamentação em vigor.  

A experiência internacional mostra que a AIR contribui para uma mais 

adequada, eficiente e eficaz resposta regulatória às falhas de mercado, 

promovendo um melhor conhecimento do mercado, dos seus agentes e das 

consequências da intervenção regulatória. 

No caso em apreço, espera-se que as alterações propostas não tenham um 

impacto relevante nos supervisionados, dado que apenas se verifica uma 

alteração no meio de envio de alguma informação, sendo que os requisitos 

adicionais de informação que se exige correspondem a informação de que 

os supervisionados já dispõem no exercício da sua atividade.  

A proposta de regulamento em apreço determina uma necessária adaptação 

das estruturas administrativas e também daqueles obrigados a reportar 

informação, mas cujo impacto se estima reduzido. Entende-se também que 

os custos de adaptação implicados serão ultrapassados, em especial, pelos 

benefícios decorrentes do exercício da supervisão de forma mais célere e 

tempestiva. 

Tal adaptação, pela CMVM e pelos supervisionados, ao quadro jurídico que 

se visa agora definir, será simples, nomeadamente devido ao facto de que 

as soluções apresentadas são idênticas às que já vêm sendo por estes 

utilizadas. 

Estima-se que a presente proposta tenha um relevante efeito positivo para 

os supervisionados, assim como para a CMVM.  

Em suma, face às características da regulamentação preparada e do 

espectro sobre o qual se pretende atuar, afigura-se como expectável que 
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este texto venha a determinar relevantes efeitos positivos, em face de efeitos 

negativos que se afiguram não dever vir a superar um nível despiciendo 

(quando existentes). 

 

V. Conclusão 

A proposta de regulamento em apreço, determinando uma necessária 

adaptação das estruturas administrativas e daqueles obrigados a reportar 

informação ao quadro jurídico que se redefine, fá-lo de um modo que implica 

necessariamente, de uma forma global, uma diminuição dos custos 

associados e um aumento da qualidade da supervisão, vantagens que se 

afiguram suscetíveis de superar relevantemente os custos implicados. 

 

 

 


