
RELATÓRIO

sobre as contas anuais do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia relativas ao exercício de 2015 
acompanhado da resposta do Instituto

(2016/C 449/21)

INTRODUÇÃO

1. O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (a seguir designado por «Instituto»), sediado em Budapeste, foi criado 
pelo Regulamento (CE) no 294/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (1). É seu objetivo contribuir para o 
crescimento económico sustentável e para a competitividade na Europa, reforçando as capacidades de inovação dos 
Estados-Membros e da União Europeia. O Instituto concede subvenções a três «Comunidades de Conhecimento e Inovação» 
(CCI) que relacionam entre si instituições de ensino superior, o setor da investigação e o setor empresarial, procurando 
assim estimular a inovação e o empreendedorismo. As CCI coordenam as atividades de centenas de parceiros. As 
subvenções concedidas pelo Instituto reembolsam os custos dos parceiros, bem como os custos resultantes das atividades 
de coordenação das CCI.

2. O quadro apresenta dados fundamentais sobre o Instituto (2).

Quadro

Dados fundamentais sobre o Instituto

2014 2015

Orçamento (em milhões de euros) (1) 174,9 231,7

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 48 50

(1) Os dados relativos ao orçamento baseiam-se nas dotações de pagamento.
(2) O pessoal inclui funcionários, agentes temporários e contratuais, bem como peritos nacionais destacados.

Fonte: dados fornecidos pelo Instituto.

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

3. 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 Instituto, completados por 
provas resultantes dos trabalhos de outros auditores e por um exame das tomadas de posição da gestão.

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

4. 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 Instituto, que são constituídas pelas demonstrações financeiras (3) e pelos relatórios de execução 
orçamental (4) relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas.
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(1) JO L 97 de 9.4.2008, p. 1.
(2) Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades do Instituto no seu sítio Internet: www.eit.europa.eu
(3) 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.

(4) Os relatórios de execução orçamental incluem a conta de resultados da execução orçamental e o seu anexo.

http://www.eit.europa.eu


Responsabilidade da gestão

5. A gestão é responsável pela elaboração e adequada apresentação das contas anuais do Instituto e pela legalidade e 
regularidade das operações subjacentes (5):

a) a responsabilidade da gestão relativa às contas anuais do Instituto 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 (6) e elaborar estimativas contabilísticas razoáveis 
conforme as circunstâncias. O diretor aprova as contas anuais do Instituto após o seu contabilista as ter elaborado 
com base em todas as informações disponíveis e redigido uma nota, que acompanha as contas consolidadas, 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 Instituto em todos os aspetos materialmente relevantes;

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.

Responsabilidade do auditor

6. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Parlamento Europeu e ao Conselho (7) 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 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 Instituto estão isentas de 
distorções materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares.

7. 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 Instituto, como estipulado no no 4 do artigo 208o do Regulamento Financeiro 
da UE (8).

8. 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

9. Na opinião do Tribunal, as contas anuais do Instituto refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2015, 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.
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(5) Artigos 39o e 50o do Regulamento Delegado (UE) no 1271/2013 da Comissão (JO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
(6) 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.

(7) Artigo 107o do Regulamento Delegado (UE) no 1271/2013.
(8) Regulamento (UE, Euratom) no 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



Elementos em que se baseia a opinião com reservas sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes 
às contas

Taxa fixa irregular para calcular custos indiretos elegíveis relativos às subvenções

10. A contribuição da UE para o orçamento da UE durante o período de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 
de 2020 está prevista na dotação financeira do programa Horizonte 2020, o que implica que o Instituto tem de aplicar as 
regras do programa. O programa Horizonte 2020 é o programa que sucede ao Sétimo Programa-Quadro de atividades 
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (7o PQ), adotado pela Decisão no 1982/2006/
/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (9), que decorreu no período de 2007-2013. O Instituto não participou neste 
programa.

11. O Instituto harmonizou o seu Regulamento Financeiro com as regras do Horizonte 2020, com efeitos a partir de 
1 de janeiro de 2014, e a partir dessa data apenas uma taxa fixa uniforme de 25 % é aplicável ao cálculo dos custos 
indiretos elegíveis relacionados com subvenções (10). Em outubro de 2013, na sequência da avaliação dos planos de 
atividades de 2014, o Instituto informou as CCI sobre essa possibilidade, por carta oficial. Contrariamente a esta 
disposição, as convenções de subvenção de 2014 assinadas em fevereiro de 2014 com as CCI continuam a prever uma 
taxa fixa de 40 % para entidades públicas sem fins lucrativos, instituições de ensino superior e de investigação e PME..

12. A taxa fixa de 40 % estava prevista no artigo 75o, no 8, das disposições financeiras do Instituto (que antecedem o 
seu Regulamento Financeiro), que foram revogadas com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014. Apesar de o 
Regulamento Financeiro do Instituto prever um período transitório para dois artigos das referidas disposições 
financeiras, não contempla esse período relativamente ao artigo 75o, no 8, que permite a utilização de uma taxa fixa de 
40 %. Esse período de transição também não está previsto nas regras do Horizonte 2020. O ponto 2 do artigo 57o das 
regras relativas ao Horizonte 2020, que diz respeito à transição do 7o PQ para o Horizonte 2020 estipula que «o presente 
regulamento (Horizonte 2020) não afeta a continuação ou a alteração (…) das ações em causa (…) até à concessão de 
assistência financeira pela Comissão ou por organismos de financiamento ao abrigo da Decisão no 1982/2006/CE ou de 
outra legislação aplicável a essa assistência em 31 de dezembro de 2013, que continuam a aplicar-se às ações em causa 
até à sua conclusão». No entanto, o Instituto não fazia parte do 7o PQ, pelo que, consequentemente, não prestou 
assistência nesse âmbito. Por conseguinte, as disposições financeiras aplicáveis ao Instituto não são abrangidas pela 
legislação aplicável á assistência (7o PQ). As disposições transitórias previstas no artigo 57o, no 2, das regras relativas ao 
Horizonte 2020 não se aplicam, por conseguinte, às convenções de subvenção de 2014 nem aos respetivos pagamentos.

13. Perante a inexistência de uma base jurídica válida, a taxa fixa de 40 % para o reembolso dos custos indiretos 
elegíveis é irregular. O montante total pago em excesso na sequência da aplicação desta taxa fixa ascende a 5,5 milhões 
de euros, o que corresponde a 3 % das operações relativas às subvenções de 2015 (11).

Resultados da verificação ex post das operações relativas às subvenções de 2014

14. Os erros detetados na verificação ex post de uma amostra de operações relativas às subvenções de 2015, depois de 
corrigido o pagamento excessivo descrito no ponto 13, deram origem a um erro residual de 2 % para as operações 
relativas às subvenções de 2014 (1,46 %, sem essa correção).

Taxa de erro combinada

15. A taxa de erro combinada das questões explanadas nos pontos 10-14 corresponde a 5 % das operações relativas 
às subvenções de 2015 e 4,9 % do total das despesas de 2015.

Opinião com reservas sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas

16. Na opinião do Tribunal, com exceção da possível incidência das questões descritas nos pontos 10-15, referentes 
aos elementos em que se baseia a opinião com reservas, as operações subjacentes às contas anuais relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2015 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

17. As observações que se seguem não colocam em questão as opiniões do Tribunal.
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(9) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
(10) Artigo 90o, no 1 do Regulamento Financeiro do Instituto.
(11) As operações relativas às subvenções de 2015 incluem os pagamentos finais e apuramentos de pré-financiamentos efetuados 

em 2015 relativos a subvenções num montante de 183,3 milhões de euros.



OBSERVAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE E REGULARIDADE DAS OPERAÇÕEs

18. Em 2015, o Instituto informou as CCI de que a sua contribuição financeira, nos primeiros cinco anos (2010-2014), 
não excedeu o limite de 25 % das suas despesas globais respetivas. Contudo, a definição deficiente das atividades 
complementares das CCI não permitiu avaliar de uma forma clara se os custos associados a essas atividades deviam ser 
incluídos ou não na contribuição máxima do Instituto. O Tribunal concluiu no seu Relatório Especial no 4/2016 que esta 
condição de financiamento (que continua a aplicar-se no novo período de 2014-2020) gera pouco ou nenhum valor 
acrescentado, e a sua remoção permitiria atenuar em grande medida os encargos de comunicação de informações 
financeiras e operacionais dos parceiros das CCI (12).

OBSERVAÇÕES SOBRE OS CONTROLOS INTERNOs

19. A certidão das demonstrações financeiras exigida aos parceiros das CCI que solicitam reembolsos num montante 
superior a 325 000 euros deve contribuir para a verificação ex ante das declarações de custos realizada pelo Instituto (13). 
No entanto, a qualidade destas certidões varia de forma significativa, reduzindo a garantia que delas se pode obter, o que 
obriga o Instituto a realizar controlos adicionais.

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL

20. O regulamento que instituiu o Instituto prevê que o Instituto «mobiliza os fundos necessários de fontes públicas e 
privadas e utiliza os seus recursos em conformidade com o disposto no presente regulamento. Procura, em especial, 
financiar uma proporção cada vez maior e mais significativa do seu orçamento a partir de fontes privadas e das receitas 
geradas pelas suas próprias atividades» (14). Apesar dessa disposição, que se refere claramente ao orçamento do Instituto, a 
contribuição da dotação financeira do Horizonte 2020 representou 99 % do seu orçamento de 2015.

21. Ainda que o Instituto esteja autorizado a reintegrar dotações não utilizadas (dotações não autorizadas durante o ano 
ou anuladas no final do exercício) nos orçamentos dos próximos três anos (15), não adaptou o seu processo a tempo de 
reintegrar nos orçamentos de 2015-2017 o montante de 26,6 milhões de euros disponível nas convenções de subvenção 
de 2014. Estas dotações resultam de uma utilização dos fundos inferior à prevista por parte das CCI.

22. No que se refere ao título II, o nível de transição de dotações autorizadas foi elevado, tendo ascendido a 0,4 milhões 
de euros ou 44 % (2014: 0,5 milhões de euros ou 36 %). Estas transições dizem essencialmente respeito a contratos na área 
da informática, que se prolongam para além do final do ano, bem como a reuniões cujas faturas ainda não tinham sido 
recebidas.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

23. O prazo inicialmente definido pela Comissão para o Instituto obter autonomia financeira terminava em 2010. 
Contudo, apenas obteve uma autonomia financeira parcial em junho de 2011, mediante a continuação da aprovação ex ante 
de operações relativas à subvenção e a contratos públicos de montante superior a 60 000 euros pela Direção-Geral de 
Educação e Cultura (entidade de tutela).

24. As convenções de subvenção de 2014 com as três CCI foram assinadas após o início das ações subvencionadas em 
1 de janeiro de 2014. Foram inicialmente assinadas em fevereiro de 2014 e as alterações, que envolveram 38 milhões de 
euros de financiamento adicional, foram assinadas somente no final de março de 2014.

25. O Instituto financiou o Programa de Mestrado da EIT Digital, no qual participaram 16 universidades europeias. O 
modelo de reembolso dos custos suportados pelas universidades conjuga um montante fixo máximo de 8 000 euros por 
estudante (de acordo com as disposições do programa Erasmus Mundus) com os custos reais, incluindo custos indiretos 
baseados numa taxa fixa. Com este fundamento, em 2015 foi pago, em média, um total de 15 000 euros por estudante às 
universidades (incluindo o montante fixo). No entanto, o modelo nunca foi formalmente definido e não permite distinguir 
entre as atividades abrangidas pelo montante fixo e as que são abrangidas pelos custos reais. O Instituto deve promover um 
modelo claro e formalmente definido baseado num único método de declaração de custos, como um único montante fixo 
devidamente fundamentado.
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(12) Relatório especial no 4/2016: O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia deve alterar os seus mecanismos de execução e alguns 
elementos da sua conceção para alcançar o impacto esperado.

(13) Artigo 34o do Regulamento (CE) no 1290/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 81).
(14) Artigo 5o, no 1, do Regulamento (CE) no 294/2008.
(15) Artigo 14o, no 1, do Regulamento Financeiro do Instituto.



26. Com base na decisão do Conselho de Fiscalização das CCI, uma entidade jurídica das CCI procedeu ao pagamento de 
prémios brutos no montante de 646 000 euros a 55 dos seus efetivos (prémios individuais até ao montante de 
100 000 euros) que o Instituto reembolsou a 100 %. O pagamento desses prémios utilizando exclusivamente fundos 
públicos é uma prática inusual que deve ser tida em conta no limite de financiamento do Instituto relativamente aos 
vencimentos individuais, que será aplicado com efeitos a partir da convenção de subvenção de 2016. O princípio da boa 
gestão financeira também não foi respeitado quando um parceiro das CCI contratou serviços de relações públicas através do 
pagamento diário de montantes entre 800 euros e 3 250 euros por pessoa, também reembolsados inteiramente pelo 
Instituto.

27. O Instituto usou um contrato-quadro da Comissão para a organização de conferências sobre inovação em 2015 
e 2016. No âmbito desse contrato-quadro, foram subcontratados serviços cujos preços não se encontravam definidos no 
mesmo. Os preços acordados para esses serviços variam entre 800 euros por dia para um consultor júnior e 2 250 euros 
por dia para um consultor principal (quase quatro vezes o preço acordado no contrato-quadro para os quadros superiores). 
Com esses preços, o custo dos serviços contratados ascende a mais de 100 000 euros por conferência.

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

28. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às observações do Tribunal relativas aos 
exercícios anteriores.

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro do 
Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 13 de setembro de 2016.

Pelo Tribunal de Contas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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ANEXO

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores

Ano Observação do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/
/Pendente/N/A)

2012

Para além da questão descrita nos pontos 9-13, os orçamentos para as 
convenções de subvenção assinadas em 2010 e 2011, que resultaram em 
pagamentos em 2012, não eram suficientemente específicos. Não existia 
qualquer ligação entre os fundos aprovados e as atividades a executar. 
[Convenções de subvenção…] nem incluíam regras aplicáveis à adjudicação de 
contratos de bens e serviços pelas CCI e seus parceiros.

Concluída

As convenções de subvenção não estabeleciam limites individuais para 
categorias de custos específicas (por exemplo, custos com pessoal, subcon-
tratação, serviços jurídicos, etc.

Pendente (1)

2012

O Instituto executou igualmente verificações técnicas para todos os projetos 
financiados integradas nas suas verificações ex ante. Contudo, a falta de metas 
quantificadas dificultou uma avaliação eficaz das atividades e resultados dos 
projetos. Os planos de atividade não definiam em pormenor as atividades a 
executar, nem estabeleciam etapas claras, realizações por atividade ou critérios 
de qualidade.

Concluída

2012

Das dotações autorizadas transitadas de 2011, num montante de cerca 
de 22 milhões de euros, foram anulados cerca de 10 milhões de euros (45 %) 
em 2012. O elevado nível de anulações deve-se sobretudo ao facto de os 
beneficiários terem declarado custos inferiores aos estimados no âmbito das 
convenções de subvenção de 2011 (9,2 milhões de euros, o que representa 92 % 
das transições anuladas).

N/A

2013

Os acordos-quadro de parceria (AQP) com as três CCI estipulam que a 
contribuição financeira do Instituto pode cobrir até 25 % da despesa total das 
CCI durante os primeiros quatro anos, de 1 de janeiro de 2010 a dezembro 
de 2013. De acordo com os valores comunicados pelas CCI, este limite foi 
respeitado pelas três CCI. Contudo, dado que estes valores não serão auditados 
antes de 2015, não existem provas de auditoria suficientes de que o 
financiamento do Instituto não tenha excedido o limite de 25 %.

Concluída

2014

O Instituto tem melhorado gradualmente a sua verificação financeira das 
declarações de custos das CCI. No entanto, a verificação operacional das 
realizações regista atrasos. Os planos de atividades anuais das CCI continuam a 
apresentar uma definição inadequada das realizações e não existe uma relação 
clara entre as realizações previstas e o custo elegível por parceiro e categoria de 
custos. Além disso, o Tribunal constatou casos em que foi pago o montante 
integral da subvenção do Instituto apesar de não terem sido alcançados alguns 
dos objetivos definidos no plano de atividades.

Concluída

2014

O Instituto sobreavaliou as suas necessidades orçamentais para 2014 
em 13,1 milhões de euros ou 5,6 % (2013: 3,4 milhões de euros ou 2,5 %) e 
apenas foram autorizados 220 milhões de euros dos 233,1 milhões de euros 
disponíveis. Esta reduzida taxa de execução deve-se principalmente às dotações 
afetadas às subvenções não utilizadas (11,4 milhões de euros) para financiar as 
atividades das CCI. Os planos de atividades das CCI, com base nos quais foram 
assinadas as convenções de subvenção, não exigem a utilização da totalidade das 
dotações de que o Instituto dispunha em 2014. As dotações não utilizadas serão 
reintegradas nos orçamentos do Instituto para os anos de 2015-2017, como 
prevê o seu regulamento financeiro.

Em curso (2)
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Ano Observação do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/
/Pendente/N/A)

2014
Embora as CCI devam desenvolver estratégias de sustentabilidade financeira, até 
à data, que é já o seu quinto ano de existência, continuam inteiramente 
dependentes do financiamento do Instituto e dos parceiros das CCI.

Em curso (3)

2014

Desde a sua criação em 2009, o Instituto tem registado uma elevada rotação do 
pessoal e instabilidade ao nível da gestão. Em junho de 2014, o Conselho 
Diretivo decidiu destacar o diretor do Instituto numa missão de longa duração 
no Instituto Universitário Europeu em Florença durante os 11 meses restantes 
do seu mandato. O diretor interino assumiu funções em agosto de 2014 (logo 
após o seu recrutamento e nomeação como diretor de operações) e é a quarta 
pessoa a ocupar o lugar de diretor num período de seis anos. Em julho de 2015 
foi publicado o aviso de vaga para recrutamento de um novo diretor.

Em curso (4)

2014

Dois dos três lugares de chefe de unidade estão vagos desde 2013. Um está 
ocupado ad interim desde 2013, o que é contrário ao Estatuto dos Funcionários, 
que prevê um período máximo de um ano. O outro é atualmente ocupado pelo 
diretor de operações, que também desempenha funções de diretor interino, pelo 
que este ocupa assim três lugares simultaneamente.

Em curso (5)

2014
Embora a situação tenha melhorado comparativamente a 2013, 20 % dos 
lugares previstos no quadro do pessoal do Instituto continuavam vagos no final 
de 2014 (em comparação com um terço no final de 2013).

Em curso (6)

2014

Ênfase de matéria

Sem colocar em causa a opinião sem reservas expressa no ponto 9, o Tribunal 
chama a atenção para o facto de a contribuição financeira do Instituto não 
poder exceder 25 % da despesa global das CCI durante os primeiros cinco anos, 
ou seja, entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2014. De acordo com 
os valores comunicados pelas CCI, este limite foi respeitado. Em 31 de março 
de 2015, o Instituto obteve certificados de auditoria sobre os custos das 
atividades complementares das CCI incorridos durante o período de 2010-
-2014. Além de obter certificados de auditoria, em 2015 o Instituto procedeu a 
um exame da carteira de atividades complementares das CCI, a fim de garantir 
que apenas eram aceites as atividades que cumprissem todos os requisitos legais 
e operacionais que lhes são aplicáveis, nomeadamente disporem de uma ligação 
com as atividades de valor acrescentado das CCI financiadas pelo Instituto.

Concluída

(1) O Instituto introduziu limites para a sua contribuição máxima para o conjunto das despesas de gestão e despesas gerais das CCI, bem 
como para as despesas individuais dos quadros superiores das CCI, a partir de 2016. No entanto, não previu quaisquer medidas 
corretivas específicas adicionais em resposta a esta questão, tal como indicado na sua resposta ao Relatório Anual Específico do 
Tribunal relativo ao exercício de 2012

(2) As necessidades orçamentais para 2015 foram sobreavaliadas em 25 milhões de euros (9,4 %); foram autorizados apenas 
241,6 milhões de euros das dotações disponíveis. A razão para a taxa de execução reduzida continuou a ser a mesma. As dotações 
não utilizadas podem ser reintegradas nos orçamentos de 2016 2018.

(3) As receitas declaradas pelos parceiros das CCI, no âmbito das convenções de subvenção de 2014, representaram 0,3 milhões de 
euros.

(4) A taxa de rotação do pessoal, em 2015, foi de 17 % (pessoal contratado no início de 2015). O procedimento de nomeação do novo 
diretor continua em curso.

(5) Um lugar de chefe de unidade foi ocupado; o outro lugar de chefe de unidade permanece vago e está a ser ocupado interinamente 
desde 2013.

(6) 16 % dos lugares no quadro do pessoal do Instituto estavam vagos no final de 2015.
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RESPOSTA DO INSTITUTO

10-13. O EIT não concorda com a conclusão do Tribunal de Contas, uma vez que não foi efetuado qualquer «pagamento 
excessivo» ou pagamento irregular para o reembolso de custos indiretos das Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI) no âmbito das convenções de subvenção de 2014.

O EIT integra o programa-quadro Horizonte 2020 e tem a obrigação de aplicar as regras de participação e difusão relativas 
ao Horizonte 2020 desde 1 de janeiro de 2014. O artigo 57.o, n.o 2, das regras de participação e difusão relativas ao 
Horizonte 2020 prevê explicitamente a seguinte medida transitória: «[…] o presente regulamento não afeta a continuação 
ou a alteração, incluindo a cessação total ou parcial, das ações em causa até à sua conclusão, ou até à concessão de 
assistência financeira pela Comissão ou por organismos de financiamento ao abrigo da Decisão n.o 1982/2006/CE ou de 
outra legislação aplicável a essa assistência em 31 de dezembro de 2013, que continuam a aplicar-se às ações em causa até à 
sua conclusão». O EIT é considerado como «organismo de financiamento» e o Regulamento EIT é considerado como «outra 
legislação aplicável», em conformidade com esta disposição específica. A legislação aplicável à assistência financeira do EIT 
em 31 de dezembro de 2013, o Regulamento Financeiro do EIT, permite explicitamente a utilização de uma taxa fixa de 
40 % para a declaração dos custos indiretos pelas instituições de ensino superior, organizações de investigação, entidades 
públicas sem fins lucrativos e PME. Por conseguinte, a utilização de uma taxa fixa de 40 % por estes organismos era legítima 
e regulamentar no âmbito das convenções de subvenção de 2014. Em consequência, o EIT não aceita a conclusão do 
Tribunal de Contas, uma vez que não foi efetuado qualquer pagamento excessivo. Embora o EIT tenha efetivamente 
notificado as CCI, em outubro de 2013, de eventuais alterações às regras de declaração dos custos indiretos no âmbito do 
programa Horizonte 2020, esta notificação foi feita antes da adoção, em 11 de dezembro de 2013, das regras de 
participação e difusão relativas ao Horizonte 2020 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, nomeadamente as medidas 
transitórias do artigo 57.o acima mencionado. Com base nas medidas transitórias adotadas, o EIT não era obrigado a 
recusar a utilização de uma taxa fixa de 40 % para a declaração dos custos indiretos pelas instituições de ensino superior, 
organizações de investigação, entidades públicas sem fins lucrativos e PME.

Por forma a apresentar o contexto relevante, é importante relembrar o processo pelo qual foram estabelecidas as 
convenções de subvenção em 2014. As convenções de subvenção entre o EIT e as CCI em 2014 foram baseadas nos planos 
de atividades das CCI para 2014, preparados por estas em 2013. O convite anual para apresentação dos planos de 
atividades para 2014 foi lançado pelo EIT, mediante o envio às CCI, em abril de 2013, de orientações relativas ao plano de 
atividades. Em consonância com as orientações fornecidas pelo EIT, as CCI elaboraram, em consulta com os seus parceiros, 
os planos de atividades para 2014 e submeteram-nos à apreciação do EIT em 30 de setembro de 2013. Após a avaliação dos 
planos de atividades para 2014 pelo EIT, com o apoio de peritos externos, o Conselho Diretivo decidiu, em 5 de dezembro 
de 2013, a atribuição de financiamento às CCI para 2014. Com base nesta decisão do Conselho Diretivo, as CCI alteraram 
os seus planos de atividades em janeiro de 2014, de modo a harmonizá-los com os fundos afetados. As subvenções foram 
atribuídas pelo diretor do EIT e as convenções de subvenção foram assinadas em fevereiro de 2014. Em consonância com o 
princípio de segurança jurídica, as regras de financiamento não devem ser alteradas depois de ter sido lançado um convite à 
apresentação de propostas.

Por conseguinte, e em conformidade com as disposições transitórias previstas nas regras de participação e difusão relativas 
ao Horizonte 2020, a entrada em vigor do novo regulamento que estabelece as regras de participação e difusão relativas ao 
Horizonte 2020 não deveria ter afetado a continuação das ações em causa (ou seja, os planos de atividades das CCI para 
2014, que foram elaborados e avaliados pelo EIT em 2013) até à concessão da assistência financeira pelo EIT. Esta 
concessão deveria ser processada no âmbito da legislação aplicável em 31 de dezembro de 2013.

O EIT não fazia efetivamente parte do Sétimo Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (7.o PQ). 
Contudo, o EIT faz parte do programa Horizonte 2020 e a maioria dos parceiros das CCI é também beneficiária ao abrigo 
quer do 7.o PQ, quer de outros programas Horizonte 2020. Por conseguinte, é coerente aplicar a mesma taxa fixa de 40 % 
na transição da assistência financeira do EIT pré-programa Horizonte 2020 para o programa Horizonte 2020, à semelhança 
da transição do 7.o PQ para o programa Horizonte 2020.

Além disso, é importante lembrar que os convites à apresentação de propostas ao abrigo do 7.o PQ foram lançados pela DG 
Investigação e Inovação até dezembro de 2013 e as convenções de subvenção resultantes desses convites foram só assinadas 
em outubro de 2014. Muitas destas convenções de subvenção continuam em vigor em 2016 e seguem as regras do quadro 
jurídico do 7.o PQ, com base nas mesmas disposições transitórias das regras de participação e difusão relativas ao Horizonte 
2020. O EIT não concedeu tratamento preferencial aos seus beneficiários (parceiros das CCI) afetados pela taxa fixa de 40 % 
nas convenções de subvenção de 2014.

14. Tal como declarado pelo EIT no seu relatório de atividades anual consolidado para 2015, a taxa de erro residual para 
as operações relativas às subvenções de 2015, executadas no âmbito das convenções de subvenção de 2014, após os 
controlos ex ante e ex post, foi de 1,46 %.
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15. Pelos motivos expostos nas respostas aos números 10 a 14, a taxa de erro para as operações relativas às subvenções 
de 2015, tal como calculada pelo EIT, é de 1,46 %.

18. O EIT obteve certificados de auditoria de auditores independentes relativos aos custos das atividades complementares 
das CCI até 31 de março de 2015, de modo a garantir que a contribuição financeira do EIT não excedeu o limite de 25 % 
durante os anos de 2010 a 2014. Com base nos valores auditados, as percentagens de financiamento para o período de 
2010-2014 são as seguintes: CCI Clima — 16 %, CCI Inovação e Energia — 19 % e EIT Digital — 21 %.

Uma vez que as percentagens estão bem aquém do limite de 25 % fixado nos acordos quadro de parceria EIT-CCI, o EIT 
obteve garantias quanto ao cumprimento da base jurídica aplicável.

Não obstante, a Comissão e o EIT aceitaram a recomendação do Relatório Especial no 4/2016 do Tribunal de Contas que 
propunha uma alteração à base jurídica do EIT no sentido de remover a condição de financiamento de 25 %, de modo a 
atenuar os encargos de comunicação de informações financeiras e operacionais dos parceiros das CCI. Até esta alteração ser 
adotada, o EIT implementará a atual base jurídica aplicável.

19. O EIT aplica a metodologia de certificado de auditoria concebida pela DG Investigação e Inovação para o programa-
-quadro Horizonte 2020 desde o início das convenções de subvenção para 2014. A metodologia revista inclui instruções 
mais detalhadas e procedimentos acordados, bem como 63 constatações factuais normalizadas que abrangem todas as 
categorias de custos.

Além disso, o EIT elaborou uma estratégia abrangente de garantia das subvenções com base nos controlos ex ante e ex post, 
incluindo a certidão das demonstrações financeiras (CDF), de modo a garantir a legalidade e a regularidade das operações.

20. O EIT tem uma interpretação diferente da base jurídica aplicável. O considerando (16) do regulamento que 
estabelece o EIT prevê uma explicação do artigo 5.o, alínea d), do referido regulamento, do seguinte modo: «Por 
conseguinte, espera-se que os setores industrial, financeiro e dos serviços contribuam significativamente para o orçamento 
do EIT e, em especial, para o orçamento das CCI. As CCI deverão procurar maximizar a parcela das contribuições do setor 
privado».

Nesta perspetiva, o EIT considera que deve mobilizar principalmente fundos de fontes públicas e privadas através das CCI. 
Por conseguinte, o EIT interpreta que o artigo citado inclui o orçamento das CCI quando faz referência ao orçamento do 
EIT. Neste contexto, o EIT tem mobilizado com eficácia financiamento de outras fontes públicas e privadas através das CCI. 
A percentagem de financiamento proveniente de outras fontes que não o EIT para o orçamento das três primeiras vagas de 
CCI diz respeito, na sua maioria, às atividades complementares declaradas pelas CCI e foi de 84 % (a CCI Clima), 81 % (a CCI 
Inovação e Energia) e 79 % (a EIT Digital), respetivamente, para o período de 2010 a 2014.

21. O EIT tomou conhecimento do montante de 26,6 milhões de euros de fundos das convenções de subvenção para 
2014 não utilizados pelas CCI quando estas reclamaram o montante de 187,2 milhões de euros, em março de 2015. Nessa 
altura, já não foi possível cancelar as dotações não utilizadas integradas no orçamento de 2014, as quais só poderiam ser 
reintegradas nos orçamentos durante os três anos seguintes.

Como consequência direta da experiência adquirida no âmbito das convenções de subvenção de 2014, o EIT procedeu a 
uma revisão do orçamento e, em outubro de 2015, solicitou às CCI a revisão dos seus planos de atividades e orçamentos 
para 2015, tendo estas submetido para apreciação os planos de atividades e os orçamentos revistos em novembro de 2015. 
No seguimento da redução dos orçamentos das CCI, o EIT pôde anular os montantes não utilizados, os quais foram então 
cancelados e reintegrados no mapa previsional das receitas e despesas para 2016. Tal demonstra que, em estreita 
colaboração com as CCI, a gestão do orçamento do EIT melhorou significativamente.

Neste contexto, as recomendações do Relatório Especial n.o 4/2016 do Tribunal de Contas são relevantes. As convenções de 
subvenção EIT-CCI assinadas antes do início das atividades e que abrangem um período mais longo do que um ano civil 
devem melhorar a absorção dos fundos disponíveis pelas CCI.

22. O montante total mencionado pelo Tribunal de Contas é constituído por transições planeadas de dotações que eram 
necessárias devido à natureza das atividades, tais como serviços que prosseguiram após o final do ano e reuniões realizadas 
em dezembro de 2015 cujas faturas só foram recebidas em janeiro de 2016. Estas transições planeadas não indicam 
insuficiências na gestão orçamental do EIT, constituindo antes um instrumento de gestão orçamental normalizado.

23. O EIT solicitou à Comissão o relançamento do processo que conduz à plena autonomia financeira. A Comissão 
estabeleceu as etapas e o calendário do processo em maio de 2016. De acordo com o calendário indicativo, a Comissão 
concluirá o seu relatório de avaliação da autonomia financeira em dezembro de 2016-janeiro de 2017.
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24. O caráter anual do orçamento do EIT e o facto de o orçamento da UE só ser normalmente aprovado em meados de 
dezembro impedem que as convenções de subvenção relativas a um determinado ano possam ser assinadas antes de 1 de 
janeiro do ano em causa. O EIT comprometeu-se a diminuir o período de tempo que medeia entre a data de início da ação 
definida nos planos de atividades das CCI e a data da assinatura das convenções de subvenção. Como resultado deste 
esforço, as convenções de subvenção de 2014 foram assinadas com as três CCI em fevereiro de 2014.

No que respeita às alterações às convenções de subvenção assinadas em março de 2014, é importante referir que o 
orçamento anual do EIT para 2014 viu-se rodeado de grande incerteza devido às negociações em curso relativas ao Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020 e ao Horizonte 2020. Assim, o Conselho Diretivo do EIT adotou uma abordagem 
prudente e decidiu, em setembro de 2013, afetar apenas 180 milhões de euros, como primeira parcela, às convenções de 
subvenção relativas a 2014. Depois de confirmado o orçamento anual de 2014, o EIT concedeu mais subvenções no total 
de 38,5 milhões de euros (a segunda parcela) às três CCI, em março de 2014.

25. As atividades educativas abrangidas pelos montantes fixos e pelos custos reais podem ser distinguidas no Programa 
de Mestrado da EIT Digital. As propinas de montante fixo cobrem os custos das universidades relativos à participação dos 
estudantes nos cursos técnicos. Por outro lado, as atividades referidas baseadas nos custos reais dizem respeito aos 
resultados de aprendizagem específicos da EIT Digital e constituem uma mais-valia para os estudantes em comparação com 
os programas de mestrados normalizados oferecidos pelas universidades participantes.

O EIT aceita que deve promover um modelo de montante fixo único para o financiamento dos programas de mestrado das 
CCI, de modo a simplificar a declaração dos custos, assim que estiverem disponíveis dados estatísticos suficientes para 
estabelecer esse montante fixo único, em conformidade com as disposições do artigo 124.o, n.o 2, do Regulamento 
Financeiro da UE

26. O EIT considera que os prémios, enquanto componentes variáveis da remuneração de base dos membros da direção 
das CCI, cumprem todas as regras e os regulamentos relevantes, em particular a secção 1.1.3 do modelo de convenção de 
subvenção anotado do programa Horizonte 2020, o qual define as condições de elegibilidade para as componentes 
variáveis pagas pelos beneficiários. Mais precisamente, as componentes variáveis foram autorizadas pelos contratos de 
trabalho e determinadas com base em condições objetivas, as quais foram documentadas pela entidade jurídica da CCI e 
verificadas pelo EIT. O montante líquido efetivamente pago aos funcionários depende da taxa de retenção na fonte aplicável 
e da sua situação fiscal. Com base numa taxa de imposto de cerca de 40 %-50 % do montante ilíquido referido pelo Tribunal 
de Contas, o montante líquido médio foi de cerca de 6 000 a 7 000 euros por pessoa.

Embora a prática de pagamento de prémios, enquanto componentes variáveis de remuneração com base no desempenho, 
possa não ser habitual, os objetivos prosseguidos pelas CCI enquanto organizações empresariais, por exemplo, a 
sustentabilidade financeira, também são invulgares e não existem noutros programas. A utilização de elementos variáveis 
como parte da remuneração de base pode ser um forte incentivo para o bom desempenho e assegurar uma maior 
rentabilidade. De facto, a remuneração com base no desempenho dos membros da direção das CCI é considerada a mais 
adequada num modelo empresarial. Além disso, é importante referir que a contribuição do EIT para os salários dos 
membros da direção das CCI, incluindo os prémios, será mantida abaixo do limite fixado pelo EIT nas convenções de 
subvenção de 2016.

Por último, o EIT considera que a recomendação n.o 3 do Relatório Especial n.o 4/2016 do Tribunal de Contas é relevante 
neste contexto. De acordo com o Tribunal de Contas, «o EIT deve procurar uma maior autonomia e explorar a flexibilidade 
proporcionada pela base jurídica do programa Horizonte 2020. Concretamente, deve adotar regras específicas adaptadas às 
necessidades dos parceiros das CCI». Foi precisamente esta abordagem que o EIT adotou quando aceitou o sistema de 
remuneração com base no desempenho introduzido pela entidade jurídica da CCI em causa.

No que respeita aos serviços de relações públicas contratados por outro parceiro da CCI, uma universidade pública 
reconhecida internacionalmente, é importante salientar que o subcontratante para a prestação de serviços de relações 
públicas foi selecionado num processo de concurso público realizado em conformidade total com as regras de contratação 
pública do parceiro da CCI. Por conseguinte, o EIT considera que foi assegurada a melhor rentabilidade e que foram 
cumpridos os princípios de boa gestão financeira. A conclusão da auditoria sobre a boa gestão financeira não é clara, uma 
vez que não foram apresentados preços de referência para comparação pelo Tribunal de Contas relativamente aos serviços 
contratados pelo parceiro da CCI.

27. O subcontratante foi identificado e contratado pelo signatário do contrato-quadro, em consonância com as 
disposições do contrato-quadro da Comissão. O subcontratante presta serviços especializados, tais como o 
desenvolvimento de um conceito para a iniciativa INNOVEIT, a conceção de um programa atrativo e coerente e a 
moderação/facilitação do evento de três dias.
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De acordo com a informação recebida do signatário do contrato-quadro, tem havido colaboração com o subcontratante em 
causa na organização de vários eventos para várias direções-gerais da Comissão nos últimos anos. Os preços de referência 
do subcontratante para este tipo de eventos eram de 2 500 euros e de 900 euros para consultores principais e consultores 
júnior, respetivamente. De facto, o subcontratante aplicou uma redução de 10 % no caso da iniciativa INNOVEIT. O 
signatário do contrato-quadro, que coopera também com outros moderadores, garantiu ao EIT que os preços cobrados são 
competitivos, tendo em vista os preços de mercado para serviços deste tipo.

O preço de 2 250 euros para um consultor principal é considerado, assim, um preço de mercado que reflete o elevado nível 
de qualificações e competências necessário para desempenhar os serviços solicitados e o tipo de trabalho prestado, o qual 
foi essencialmente conceptual (e não trabalho logístico relativo à organização da conferência). Por último, é importante 
referir que o memorando de entendimento assinado entre a DG EAC e o EIT relativo à contratação no âmbito deste 
contrato-quadro estipula que o EIT não pode fazer parte do convite à apresentação de propostas interinstitucional e deve, 
assim, contratar os mesmos bens e serviços por outros meios. Por conseguinte, o EIT foi obrigado a utilizar o contrato-
-quadro da Comissão para a organização dos eventos INNOVEIT. 

C 449/122 PT Jornal Oficial da União Europeia 1.12.2016


