
PT 

 

ECA Press 
Damijan Fišer – Adido de imprensa 
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
Tel.: (+352) 4398 45410   Telemóvel: (+352) 621 55 22 24 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA www.eca.europa.eu 

ECA/14/53 
Para divulgação imediata 

Luxemburgo, 19 de novembro de 2014 
 

CONVITE – SESSÃO DE INFORMAÇÃO À IMPRENSA 
 

Otimizar a utilização dos fundos da UE: 
exame panorâmico dos riscos que se colocam à gestão financeira do orçamento 

da UE 
 

Os exames panorâmicos constituem um novo tipo de publicação do TCE. Tratam de temas abrangentes, com base 
na investigação e na experiência do Tribunal, permitindo-lhe formular observações sobre questões que não são 
necessariamente suscetíveis de auditoria, mas que não deixam de ser importantes para a prestação de contas 
pública e a gestão financeira da UE.. 

Tendo por base 35 anos de experiência do TCE na auditoria das receitas e despesas da UE, este exame 
panorâmico apresenta uma visão global dos fluxos financeiros da UE. Analisa os problemas e as suas causas e 
apresenta uma síntese de questões a resolver para garantir que, entre outros aspetos, os contribuintes da UE obtêm 
uma melhor otimização dos recursos a partir do orçamento da UE, que este é utilizado corretamente e que é bem 
gerido. 
 
O exame panorâmico será apresentado à imprensa por Igors Ludboržs (LV), o Membro do TCE responsável 
pelo exame. 
 
 
DATA E HORA Terça-feira, 25 de novembro de 2014 às 10h30 

LOCAL  Edifício RESIDENCE PALACE - Centro de Imprensa Internacional 
 SALA MAELBEEK 
 155, rue de la Loi, 1040 Bruxelas – Bélgica 
 

Um KIT DE IMPRENSA, composto pelo exame panorâmico e pelo comunicado de imprensa, será disponibilizado para a sessão de 
informação. O exame panorâmico será publicado no sítio Internet do Tribunal, www.eca.europa.eu, em 23 línguas oficiais da UE, à medida 
que forem ficando disponíveis. 
 
INTERPRETAÇÃO disponível em francês e inglês. 

 

http://www.eca.europa.eu/�
http://www.eca.europa.eu/�

