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INTRODUÇÃO 

1. O Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (a seguir designado por "Gabinete de 

Apoio"), sedeado em La Valetta, foi criado pelo Regulamento (UE) nº 439/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

. É seu objetivo apoiar o desenvolvimento do Sistema 

Europeu Comum de Asilo. Além disso, visa reforçar a cooperação prática em matéria de asilo 

e ajudar os Estados-Membros a cumprirem as suas obrigações, a nível europeu e 

internacional, de proteção às pessoas necessitadas. O Gabinete de Apoio atua como um 

centro de conhecimentos especializados em matéria de asilo. Presta igualmente apoio aos 

Estados-Membros cujos sistemas de asilo e acolhimento estejam particularmente sujeitos a 

pressões. 

2. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria 

analíticos, testes diretos das operações e uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de 

supervisão e de controlo do Gabinete de Apoio, completados por provas resultantes dos 

trabalhos de outros auditores e por um exame das tomadas de posição da gestão. 

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

3. Em conformidade com o disposto no artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), o Tribunal auditou: 

a) as contas anuais do Gabinete de Apoio, que são constituídas pelas demonstrações financeiras2 e 

pelos relatórios de execução orçamental3

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas. 

 relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 

de 2014; 

                                                      

1 JO L 132 de 29.5.2010, p. 11. 

2 As demonstrações financeiras incluem o balanço e a demonstração de resultados financeiros, a 
demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração da variação da situação líquida, bem como 
uma síntese das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas. 

3 Os relatórios de execução orçamental incluem a conta de resultados da execução orçamental e 
o seu anexo. 
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Responsabilidade da gestão 

4. A gestão é responsável pela elaboração e adequada apresentação das contas anuais do 

Gabinete de Apoio e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes4

a) a responsabilidade da gestão relativa às contas anuais do Gabinete de Apoio consiste em 

conceber, executar e manter um sistema de controlo interno relevante para a elaboração e 

adequada apresentação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais, devidas 

a fraudes ou erros, selecionar e aplicar políticas contabilísticas adequadas, com base nas regras 

contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão

: 

5

b) a responsabilidade da gestão relativa à legalidade e regularidade das operações subjacentes e à 

conformidade com o princípio da boa gestão financeira consiste em conceber, executar e 

manter um sistema de controlo interno eficaz e eficiente, incluindo uma supervisão e medidas 

adequadas para prevenir irregularidades e fraudes e, se necessário, processos judiciais para 

recuperar fundos pagos ou utilizados indevidamente. 

 e elaborar estimativas contabilísticas 

razoáveis conforme as circunstâncias. O Diretor aprova as contas anuais do Gabinete de Apoio 

após o seu contabilista as ter elaborado com base em todas as informações disponíveis e 

redigido uma nota, que acompanha as contas, na qual declara, entre outros aspetos, ter obtido 

uma garantia razoável de que essas contas dão uma imagem verdadeira e fiel da situação 

financeira do Gabinete de Apoio em todos os aspetos materialmente relevantes; 

Responsabilidade do auditor 

5. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho6

                                                      

4 Artigos 39º e 50º do Regulamento Delegado (UE) nº 1271/2013 da Comissão (JO L 328 
de 7.12.2013, p. 42). 

 uma declaração sobre a fiabilidade das contas anuais, bem como sobre a legalidade e 

regularidade das operações subjacentes. O Tribunal efetua a sua auditoria em conformidade com as 

normas internacionais de auditoria e os códigos deontológicos da IFAC e as Normas Internacionais 

5 As regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão inspiram-se nas Normas 
Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS) emitidas pela Federação Internacional 
de Contabilistas ou, quando pertinente, nas Normas Internacionais de Contabilidade 
(IAS)/Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Conselho das Normas 
Internacionais de Contabilidade. 

6 Artigo 107º do Regulamento (UE) nº 1271/2013. 
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das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI. Estas normas exigem que o Tribunal planeie e 

execute a auditoria de modo a obter uma garantia razoável de que as contas anuais do Gabinete de 

Apoio estão isentas de distorções materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares. 

6. A auditoria implica a execução de procedimentos visando obter provas de auditoria relativas 

aos montantes e às informações das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações 

subjacentes. A escolha dos procedimentos depende do juízo profissional do auditor, que se baseia 

numa avaliação dos riscos de as contas conterem distorções materiais e de não conformidade 

significativa das operações subjacentes com os requisitos do quadro jurídico da União Europeia, 

devidas a fraudes ou erros. Ao avaliar estes riscos, o auditor examina os controlos internos aplicáveis 

à elaboração e adequada apresentação das contas, bem como os sistemas de supervisão e de 

controlo utilizados para garantir a legalidade e regularidade das operações subjacentes e concebe 

procedimentos de auditoria adequados às circunstâncias. A auditoria implica ainda apreciar se as 

políticas contabilísticas são adequadas e as estimativas contabilísticas razoáveis, bem como avaliar a 

apresentação das contas no seu conjunto. Na elaboração do presente relatório e declaração de 

fiabilidade, o Tribunal teve em consideração o trabalho de auditoria realizado pelo auditor externo 

independente sobre as contas do Gabinete de Apoio, como estipulado no nº 4 do artigo 208º do 

Regulamento Financeiro da UE7

7. O Tribunal considera que as provas de auditoria obtidas são suficientes e adequadas para 

constituírem uma base da sua declaração de fiabilidade. 

. 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

8. Na opinião do Tribunal, as contas anuais do Gabinete de Apoio refletem fielmente, em todos os 

aspetos materialmente relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2014, bem como 

os resultados das suas operações e fluxos de caixa relativos ao exercício encerrado nessa data, em 

conformidade com as disposições do seu regulamento financeiro e com as regras contabilísticas 

adotadas pelo contabilista da Comissão. 

                                                      

7 Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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Opinião sobre a legalidade e a regularidade das operações subjacentes às contas 

9. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais do Gabinete de Apoio 

relativas ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014 são, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, legais e regulares. 

10. As observações que se seguem não colocam em questão as opiniões do Tribunal. 

11. No seu sistema de gestão orçamental (ABAC) relativo ao exercício de 2014, o Gabinete 

de Apoio transitou autorizações orçamentais no montante de 1,3 milhões de euros que não 

se encontravam cobertas por um compromisso jurídico. Esta situação é contrária ao 

Regulamento Financeiro. Na sequência da auditoria do Tribunal, o Gabinete de Apoio 

decidiu corrigir as transições irregulares, refletindo essa correção nas suas contas definitivas 

relativas ao exercício de 2014. No entanto, uma vez que o período financeiro de 2014 já se 

encontrava encerrado, não foi possível introduzir a correção no sistema, o que deverá ser 

feito no período financeiro de 2015. 

OBSERVAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES 

OBSERVAÇÕES SOBRE OS CONTROLOS INTERNOS 

12. O Gabinete de Apoio efetuou 1 062 (28,6%) pagamentos após o prazo estipulado pelo 

regulamento financeiro. O atraso médio destes pagamentos foi de 24 dias. 

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL 

13. Dos 689 875 euros de dotações autorizadas não diferenciadas transitados de 2013, 

146 417 euros (21,2%) foram anulados em 2014 (2013: 16,5%). Esta situação revela 

insuficiências no planeamento do orçamento pelo Gabinete de Apoio e não respeita o 

princípio orçamental da anualidade. As anulações dizem essencialmente respeito a serviços 

de trabalho temporário e cursos de formação do pessoal, assim como a custos de apoio 

administrativo e de tradução. 

14. O Gabinete de Apoio executou dotações de autorização num montante de apenas 

12,4 milhões de euros, ou seja, 84,7% do orçamento aprovado (2013: 10,5 milhões de euros, 

ou seja, 87,3%). O nível de dotações autorizadas relativas ao título II (despesas 
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administrativas) transitadas para 2015 foi elevado, tendo correspondido a 608 848 euros, ou 

seja, 27,9% (2013: 540 269 euros, ou seja, 30,7%) e disse essencialmente respeito a serviços 

de aconselhamento e de consultadoria informática prestados em 2014 mas ainda não 

faturados ou por prestar em 2015.  

OUTRAS OBSERVAÇÕES 

15. O Gabinete de Apoio tem uma elevada rotatividade do pessoal. Em 2014, saíram 

14 membros do pessoal, dos quais quatro ocupando funções-chave. Esta elevada 

rotatividade do pessoal representa um risco considerável para a realização dos objetivos 

definidos nos programas de trabalho anual e plurianual. 

16. De acordo com uma decisão do Diretor Executivo, os participantes em reuniões 

organizadas pelo Gabinete de Apoio são classificados numa de três categorias (A, B e C), para 

efeitos de reembolso de despesas. Em 2014, os reembolsos a participantes em reuniões 

ascenderam a 997 506 euros. Os participantes da categoria "A", que desempenham uma 

tarefa específica nas reuniões, recebem um montante fixo para custos de deslocação e 

ajudas de custo diárias, enquanto os participantes da categoria "B" recebem apenas um 

montante fixo para custos de deslocação. Os participantes da categoria "C" não são elegíveis 

para qualquer tipo de reembolso. O número de participantes classificados como 

beneficiários da categoria "A" aumentou de 61% em 2013 para 69% em 2014. Não existe 

documentação que justifique a classificação dos participantes nas três categorias.  

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

17. O anexo I

 

 apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às 

observações do Tribunal relativas aos exercícios anteriores. 



 7 

ADB057210PT04-15PP-CH049-15APCFIN-RAS-EASO_2014-TR.docx 8.9.2015 

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Milan Martin CVIKL, Membro 

do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 8 de setembro de 2015. 

  Pelo Tribunal de Contas 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Presidente 
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Anexo I 

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores 

Ano Observações do Tribunal 
Fase da medida corretiva 

(Concluída / Em curso / Pendente / N/A) 

2012 Dez das 16 normas de controlo interno ainda não tinham sido totalmente aplicadas. Em curso 

2012 

É possível melhorar a transparência dos procedimentos de recrutamento: não existiam provas de 
que as ponderações e os requisitos mínimos para ser convocado para a entrevista e para constar 
da lista de reserva foram definidos antes do exame das candidaturas ou que as questões colocadas 
nas provas escritas e entrevistas foram definidas antes do exame das candidaturas. 

Pendente 

2013 Não foi disponibilizada durante a auditoria a fundamentação para um acréscimo de 40 000 euros 
relativo a despesas e subsídios do pessoal que entrou ao serviço em 2013. N/A 

2013 Do número total de pagamentos, 446 (18%) foram efetuados após o prazo estipulado pelo 
regulamento financeiro. O atraso médio destes pagamentos foi de 21 dias. Pendente 

2013 Seis das 16 normas de controlo interno ainda não tinham sido totalmente aplicadas. Em curso 

2013 

O Gabinete de Apoio sobreavaliou as suas necessidades orçamentais para 2013 em 13% (32% 
em 2012) e apenas foram autorizados 10,4 milhões de euros do orçamento de 12 milhões de 
euros. As dotações transitadas elevaram-se a 2,5 milhões de euros, ou 24% (65% em 2012) do total 
das dotações autorizadas, das quais 337 031 euros não estavam cobertos por um compromisso 
jurídico. Embora seja possível melhorar o planeamento orçamental, tanto a sobreavaliação das 
necessidades orçamentais como as transições de dotações autorizadas foram significativamente 
inferiores às do exercício anterior. 

N/A 
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Ano Observações do Tribunal 
Fase da medida corretiva 

(Concluída / Em curso / Pendente / N/A) 

2013 

As transições de dotações autorizadas verificaram-se sobretudo no Título II (outras despesas 
administrativas), no montante de 540 269 euros (31% das dotações autorizadas) e no Título III 
(atividades operacionais), no montante de 1 841 798 euros (45% das dotações autorizadas). 
Referem-se principalmente a faturas ainda não recebidas e/ou pagas no final do ano ou a serviços 
ainda não prestados. 

N/A 

2013 

É possível melhorar a transparência dos procedimentos de recrutamento: as questões colocadas 
nas provas escritas e entrevistas foram definidas após o exame das candidaturas, o que aumenta o 
risco de as questões serem influenciadas pelas candidaturas individuais; os comités de seleção 
nem sempre atribuíram pontuação a todos os critérios de seleção incluídos no aviso de abertura 
de lugar; a declaração de conflito de interesses assinada pelos membros do comité de seleção 
apenas considera a relação pessoal como um potencial conflito de interesses e exclui 
explicitamente as relações profissionais; no caso de um procedimento de recrutamento específico, 
verificou-se uma discrepância entre um critério de elegibilidade indicado no aviso de abertura de 
lugar e o critério de seleção correspondente, relativo ao número de anos de experiência 
profissional comprovada. 

Em curso 
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Anexo II 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo 

(La Valetta, Malta) 

Competências e atividades 

Domínios de 
competência da 
União segundo 
o Tratado  
(Artigo 3º do 
Tratado da 
União Europeia 
e artigos 67º, 
78º e 80º do 
Tratado sobre o 
Funcionamento 
da União 
Europeia) 

A União proporciona aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança e 
justiça sem fronteiras internas, em que seja assegurada a livre circulação de 
pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matéria de controlos na 
fronteira externa, de asilo e imigração, bem como de prevenção da criminalidade 
e combate a este fenómeno. 
A União desenvolve uma política comum em matéria de asilo, de proteção 
subsidiária e de proteção temporária, destinada a conceder um estatuto 
adequado a qualquer nacional de um país terceiro que necessite de proteção 
internacional e a garantir a observância do princípio da não repulsão. Esta 
política deve estar em conformidade com a Convenção de Genebra, de 28 de 
julho de 1951, e o Protocolo, de 31 de janeiro de 1967, relativos ao Estatuto dos 
Refugiados, e com os outros tratados pertinentes. 
Para o efeito, devem ser adotadas medidas relativas a um sistema europeu 
comum de asilo que inclua: um estatuto uniforme de asilo para os nacionais de 
países terceiros, válido em toda a União; um estatuto uniforme de proteção 
subsidiária para os nacionais de países terceiros que, sem obterem o asilo 
europeu, careçam de proteção internacional; um sistema comum que vise, em 
caso de afluxo maciço, a proteção temporária das pessoas deslocadas; 
procedimentos comuns em matéria de concessão e retirada do estatuto 
uniforme de asilo ou de proteção subsidiária; critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de 
asilo ou de proteção subsidiária; normas relativas às condições de acolhimento 
dos requerentes de asilo ou de proteção subsidiária; a parceria e a cooperação 
com países terceiros, para a gestão dos fluxos de requerentes de asilo ou de 
proteção subsidiária ou temporária. 
No caso de um ou mais Estados-Membros serem confrontados com uma 
situação de emergência, caracterizada por um súbito fluxo de nacionais de países 
terceiros, podem ser adotadas medidas provisórias a favor desse ou desses 
Estados-Membros. 
As políticas da União relativas ao asilo e a sua execução são regidas pelo 
princípio da solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades entre os 
Estados-Membros, inclusive no plano financeiro. 

Competências 
do Gabinete de 
Apoio 
(Regulamento 
(UE) 
nº 439/2010 do 
Parlamento 
Europeu e do 

Objetivos 
O Gabinete de Apoio contribui para a execução de um Sistema Europeu Comum 
de Asilo. Facilita, coordena e reforça a cooperação prática em matéria de asilo 
entre os Estados-Membros nos seus múltiplos aspetos, tais como: prestar apoio 
prático e operacional aos Estados-Membros; prestar apoio operacional efetivo 
aos Estados -Membros com necessidades específicas ou cujos sistemas de asilo e 
acolhimento estejam particularmente sujeitos a pressões; prestar assistência 
científica e técnica no que se refere às políticas e à legislação da União em todos 
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Conselho, que 
cria um 
Gabinete 
Europeu de 
Apoio em 
matéria de 
Asilo) 

os domínios que tenham impacto direto ou indireto sobre o asilo. 
Atribuições 
– Apoio permanente: apoiar e estimular a qualidade comum do processo de 

asilo através de uma formação comum, de um currículo comum em matéria 
de asilo e de informações sobre o país de origem comuns. 

– Apoio especial: assistência especificamente orientada, reforço da capacidade, 
recolocação, apoio específico e processos especiais de controlo de qualidade. 

– Apoio de emergência: organizar a solidariedade com os Estados-Membros 
confrontados com pressões específicas, fornecendo apoio e assistência 
temporários para repararem ou restabelecerem o sistema de asilo. 

–  Apoio informativo e analítico: partilhar e compilar dados e informações, 
bem como análises e avaliações, não apenas comparando e partilhando a 
informação, mas também a análise e a avaliação comuns de tendências. 

– Apoio a países terceiros: apoiar a dimensão externa, apoiar a parceria com 
países terceiros para obter soluções comuns, por exemplo através de 
programas de reforço da capacidade e de proteção regional, e coordenar as 
ações dos Estados-Membros em matéria de reinstalação. 

Governação Conselho de Administração 
Composição 
O Conselho de Administração do Gabinete de Apoio é composto por um membro 
designado por cada Estado-Membro, com exceção da Dinamarca, por dois 
membros designados pela Comissão Europeia e por um membro do ACNUR sem 
direito de voto. Todos os membros são designados com base na sua experiência, 
na sua responsabilidade profissional e nas suas competências de alto nível no 
domínio do asilo. 
A Dinamarca, a Islândia, o Listenstaine, a Noruega e a Suíça são convidados a 
assistir a todas as reuniões do Conselho de Administração e a outras reuniões 
importantes na qualidade de observadores. 
Atribuições 
As principais funções do Conselho de Administração, enquanto órgão 
responsável pela gestão e pela programação do Gabinete de Apoio, estão 
definidas no artigo 29º do regulamento que cria o Gabinete de Apoio e incluem 
nomear o Diretor Executivo e aprovar os programas de trabalho e os relatórios 
anuais do Gabinete de Apoio, bem como o seu orçamento geral. Compete-lhe 
assegurar que o Gabinete de Apoio executa as suas atribuições de forma eficaz.  
Diretor Executivo 
O Diretor Executivo, que exerce as suas funções com total independência, é o 
representante legal do Gabinete de Apoio, sendo responsável nomeadamente 
pela sua gestão administrativa e pela execução do programa de trabalho e das 
decisões aprovados pelo Conselho de Administração. O Diretor Executivo do 
Gabinete de Apoio, Dr. Robert K. Visser, assumiu funções em 1 de fevereiro 
de 2011. Exerce um mandato de cinco anos, renovável uma única vez por mais 
três anos. 
Fórum Consultivo 
O Gabinete de Apoio criou um Fórum Consultivo nos termos do artigo 51º do seu 
regulamento constitutivo. O Fórum Consultivo permite assegurar ao Gabinete de 
Apoio um estreito diálogo com as organizações da sociedade civil e com os 
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organismos competentes pertinentes. Este fórum constitui uma instância de 
intercâmbio de informações e de partilha de conhecimentos entre o Gabinete de 
Apoio, as organizações da sociedade civil e os órgãos pertinentes que exercem 
atividades no domínio da política de asilo. Nos termos do regulamento aplicável, 
o Fórum Consultivo reúne em sessão plenária, no mínimo, uma vez por ano. 
Além disso, o Gabinete de Apoio dispõe de um calendário anual de consultas 
para organizar as suas várias metodologias e atividades de consulta, por exemplo 
reuniões de peritos, workshops, seminários e consultas em linha. 
Auditoria interna 
Serviço de Auditoria Interna (SAI) da Comissão Europeia. 
Auditoria externa 
Tribunal de Contas Europeu. 
Autoridade de quitação 
Parlamento Europeu sob recomendação do Conselho. 

Meios 
colocados à 
disposição do 
Gabinete de 
Apoio em 2014 
(2013) 

Orçamento definitivo 
15 663 975 euros (12 milhões de euros) 
Efetivos em 31 de dezembro de 2014 
Lugares autorizados (agentes temporários): 51 (45). Lugares ocupados: 48 (44) 
Outros lugares (agentes contratuais e PND1): 33 (32). Lugares ocupados: 31 (27) 
Número total de lugares: 84 (77) 
Lugares ocupados: 792 (71), dos quais desempenhando: 
– funções operacionais: 45 (43) 
– administrativas e de apoio: 34 (28) 

Atividades e 
serviços 
fornecidos 
em 2014 

As atividades do Gabinete de Apoio podem ser divididas em cinco áreas 
principais: o apoio permanente, o apoio especial, o apoio de emergência, o apoio 
informativo e analítico e o apoio a países terceiros. 
Apoio permanente: no que respeita à formação, o Gabinete de Apoio ministrou 
13 sessões de formação para formadores, organizou três eventos de formação 
regionais, desenvolveu um novo módulo de formação e atualizou quatro 
módulos já existentes, elaborou dois manuais de formação e um relatório anual 
de formação baseado no sistema de recolha e análise de dados ("training 
cockpit"), organizou o seminário didático anual, uma ação de formação sobre as 
reuniões dos pontos de contacto nacionais e iniciou o processo de certificação 
do sistema de formação do Gabinete de Apoio. 
As atividades do Gabinete de Apoio relativas à qualidade dos procedimentos e 
decisões em matéria de asilo incluíram um levantamento temático do acesso ao 
procedimento, a identificação de pessoas com necessidades especiais e de 
procedimentos especiais, o desenvolvimento de uma publicação sobre 
Instrumentos de Qualidade na Entrevista Individual, a organização de três 
reuniões temáticas, oito reuniões do grupo de trabalho e uma reunião dos 
pontos de contacto nacionais sobre a qualidade. O Gabinete de Apoio reforçou a 
sua cooperação com os membros dos órgãos jurisdicionais e tribunais, através da 
organização de uma conferência anual, três reuniões de peritos e do 
desenvolvimento de um instrumento prático relativo à alínea c) do artigo 15º da 
Diretiva relativa às condições a preencher pelos requerentes de asilo. No que se 
refere ao tráfico de seres humanos, o Gabinete de Apoio coordenou, entre 
outubro de 2012 e outubro de 2014, um relatório sobre "Atividades Conjuntas", 
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desenvolvido pelas Agências no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos (JAI) 
para dar resposta a esta questão, e organizou uma reunião de peritos. 
O Gabinete de Apoio organizou uma conferência sobre cooperação prática em 
matéria de menores não acompanhados e quatro reuniões temáticas; foi iniciada 
uma publicação relativa à procura das famílias e a avaliação do documento 
"EASO age assessment practice in Europe". 
No que se refere às informações sobre o país de origem (COI), o Gabinete de 
Apoio desenvolveu o portal COI, com 580 utilizadores ativos, criou quatro novas 
redes específicas de COI consagradas ao Irão, Iraque, Rússia e Afeganistão, 
organizou duas reuniões e quatro ações de formação para os administradores 
dos portais nacionais comuns, duas reuniões da rede estratégica COI e treze 
workshops e seminários específicos para os países. O Gabinete de Apoio 
elaborou ainda dois relatórios em matéria de COI (sobre a Somália e a 
Chechénia) e uma publicação sobre "Tools and tips for online COI research". 
Apoio especial: o Gabinete de Apoio prestou apoio especial a Itália para a 
conclusão da execução do plano de apoio especial iniciado em 2013 e, a partir de 
junho de 2014, a Chipre. Organizou 6 projetos-piloto de processamento conjunto 
de pedidos de asilo e seis reuniões de cooperação prática sobre instrumentos de 
prestação de apoio, planeamento de contingências, recolocação e receção. O 
Gabinete de Apoio participou no Fórum Anual sobre Reinstalação e Recolocação 
e concluiu o levantamento relativo aos ciclos de reinstalação nos 
Estados-Membros. Além disso, executou, em colaboração com outras partes 
interessadas, oito ações no âmbito do Grupo de Ação para o Mediterrâneo. 
Apoio de emergência: o Gabinete de Apoio prestou apoio de emergência à 
Grécia e à Bulgária para concluir a execução dos respetivos Planos de Gestão. 
Organizou também duas reuniões dos pontos de contacto nacionais da reserva 
de intervenção "asilo". 
Apoio informativo e analítico: o Gabinete de Apoio publicou o seu Relatório 
Anual sobre a situação em matéria de asilo na UE em 2013, com a colaboração 
de aproximadamente 40 partes interessadas. Elaborou 3 relatórios trimestrais e 
12 relatórios mensais sobre o tema do asilo, e 7 relatórios ad hoc. Organizou 
igualmente duas reuniões com o Grupo de Elaboração de Estatísticas, concluiu a 
execução da fase II do seu sistema de alerta rápido e de preparação e 
desenvolveu uma proposta para a fase III do mesmo.  
Apoio a países terceiros: o Gabinete de Apoio iniciou a execução da sua 
estratégia de dimensão externa, especialmente através da execução de um 
projeto com a Jordânia, a Tunísia e Marrocos, no âmbito do Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP). O Gabinete de Apoio criou uma Rede 
para a Dimensão Externa, organizou duas reuniões de cooperação prática e 
traduziu para língua árabe um dos seus módulos de formação. 
No que respeita à sua organização e cooperação com as partes interessadas, o 
Gabinete de Apoio realizou três reuniões e adotou três decisões do Conselho de 
Administração, assinou um protocolo de colaboração com a eu-LISA, organizou a 
quarta reunião do Fórum Consultivo e consultou a sociedade civil sobre diversos 
temas. Em 2014, presidiu à rede de Agências JAI, tendo organizado 3 reuniões do 
grupo de contacto e a reunião dos Diretores das Agências. O Gabinete de Apoio 
reforçou igualmente a sua comunicação interna e externa: aprovou uma 
estratégia de comunicação, publicou regularmente comunicados de imprensa e 
boletins informativos e organizou uma jornada de informação sobre o Gabinete 
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de Apoio nos Estados-Membros e no Parlamento Europeu.  
Em 2014 teve início a avaliação externa do Gabinete de Apoio. 

1 A partir de 31.12.2014, o número de lugares de PND autorizados diminuiu de 14 para 12. 
2 Incluindo as propostas de trabalho enviadas até 31.12.2014. 

Fonte: anexo fornecido pelo Gabinete de Apoio. 
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RESPOSTA DO GABINETE 
 
 

11. O Gabinete aplicou as correções necessárias ao período final de 2015 no sistema de 

gestão orçamental, tal como observado pelo Tribunal. 

12. O EASO reconhece que a percentagem de pagamentos em atraso é demasiado elevada, 

pelo que está a abordar as causas na origem desta situação. No segundo semestre de 2015, 

serão implementadas medidas específicas no sentido de reduzir substancialmente a taxa 

atual de pagamentos em atraso até ao encerramento do exercício financeiro. 

13-14. O EASO irá rever, pelo menos duas vezes por ano, o seu orçamento anual, a partir do 

segundo trimestre de 2015, por forma a melhorar o seu processo de planeamento e 

execução orçamental e reduzir quaisquer transições desproporcionadas no final do exercício 

financeiro. Adicionalmente, o EASO introduziu, em junho de 2015, um novo formato de 

relatório de situação mensal do orçamento, o qual fornece uma análise orientada para 

fatores que afetam a execução do orçamento e sugere medidas corretivas oportunas aos 

gestores orçamentais. Por último, foram planeados para o terceiro e quarto trimestres 

workshops internos sobre execução orçamental e gestão financeira, os quais abordarão 

também a execução orçamental. Através da combinação destas medidas, o EASO espera 

atingir uma melhoria significativa nos resultados da execução orçamental em 2015. 

15. O EASO recrutou substitutos para os membros do pessoal que saíram no ano transato e 

todos os lugares estão ocupados ou com processos de recrutamento em curso. O pessoal é 

reconhecidamente o ativo mais valioso do Gabinete, pelo que serão implementadas 

atividades no âmbito dos recursos humanos para apoiar esta abordagem. 

16. O EASO toma nota destas observações e assegurar-se-á de que as cartas de convite 

enviadas indicam mais claramente a categoria de reembolso aplicável. 

O nível de participação e contribuição esperado pelo EASO nas atividades organizadas 

implica um grande nível de perícia, tal como se indica em pormenor na documentação de 

apoio e no programa de trabalho anual. Por conseguinte, a utilização frequente da categoria 

A de participantes é uma consequência lógica de tais requisitos. 


	Introdução
	Informações em apoio da declaração de fiabilidade
	Declaração de fiabilidade
	Responsabilidade da gestão
	Responsabilidade do auditor
	Opinião sobre a fiabilidade das contas
	Opinião sobre a legalidade e a regularidade das operações subjacentes às contas


	Observações sobre os controlos internos
	Observações sobre a gestão orçamental
	Outras observações
	Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores

		2015-10-07T12:43:17+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




