
RELATÓRIO

sobre as contas anuais da Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de 
Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça relativas ao exercício de 2016 

acompanhado da resposta da Agência

(2017/C 417/31)

INTRODUÇÃO

1. A Agência Europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de liberdade, 
segurança e justiça (a seguir designada por «Agência»), sediada em Taline, Estrasburgo e Sankt Johann im Pongau, foi criada 
pelo Regulamento (UE) n.o 1077/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho (1). A missão principal desta Agência consiste 
na gestão operacional do Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS II), do Sistema de Informação sobre 
Vistos (VIS) e do Sistema Europeu de comparação de impressões digitais (Eurodac).

2. O quadro apresenta dados fundamentais sobre a Agência (2).

Quadro

Dados fundamentais sobre a Agência

2015 2016

Orçamento (em milhões de euros) (1) 71,7 82,3

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 134 144

(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 pela Agência.

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

OPINIÃO

4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:

a) as contas da Agência, que são constituídas pelas demonstrações financeiras (3) e pelos relatórios de execução 
orçamental (1) relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;

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

como exige o artigo 287.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).
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(1) JO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
(2) É possível encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Agência no seu sítio Internet: www.eulisa.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.

(1) Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as operações orçamentais e as notas explicativas.

http://www.eulisa.europa.eu


Fiabilidade das contas

Opinião sobre a fiabilidade das contas

5. Na opinião do Tribunal, as contas da Agência relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 
refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação financeira nessa data, bem como os 
resultados das suas operações, fluxos de caixa e variação da situação líquida do exercício então encerrado, em 
conformidade com as disposições do seu Regulamento Financeiro e as regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da 
Comissão. Estas baseiam-se nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor público.

Legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas

Receitas

Opinião sobre a legalidade e regularidade das receitas subjacentes às contas

6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

Pagamentos

Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas

7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

Competências da gestão e dos responsáveis pela governação

8. Nos termos dos artigos 310.o a 325.o do TFUE e do Regulamento Financeiro da Agência, a gestão é responsável 
pela elaboração e apresentação das contas, baseadas nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor 
público, e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes. Compete-lhe conceber, executar e manter controlos 
internos relevantes para a elaboração e apresentação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais, 
devidas a fraudes ou erros. A gestão é igualmente responsável por garantir que as atividades, as operações financeiras e as 
informações refletidas nas demonstrações financeiras estão em conformidade com as regras e a regulamentação 
aplicáveis. Cabe em última instância à gestão da Agência a responsabilidade pela legalidade e regularidade das operações 
subjacentes às contas.

9. Ao elaborar as contas, a gestão deve avaliar a capacidade da Agência para dar continuidade ao seu funcionamento, 
divulgando, se for caso disso, as questões relacionadas com essa continuidade e aplicando o princípio contabilístico da 
continuidade das atividades.

10. Cabe aos responsáveis pela governação a supervisão do processo de relato financeiro da entidade.

Responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das contas e das operações subjacentes

11. O Tribunal tem por objetivo obter uma garantia razoável de que as contas da Agência estão isentas de distorções 
materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares, além de, com base na sua auditoria, enviar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou outras autoridades de quitação respetivas uma declaração sobre a fiabilidade das 
contas, bem como a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Uma garantia razoável é um elevado grau de 
garantia, mas não significa que a auditoria irá sempre detetar uma distorção material ou um incumprimento, caso 
existam. Estes podem resultar de fraudes ou de erros e são considerados materiais se, individualmente ou agregados, for 
razoável esperar que influenciem as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nestas contas.
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12. Uma 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. Os procedimentos 
selecionados dependem do juízo profissional do auditor, incluindo uma avaliação dos riscos de distorções materiais das 
contas 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, são examinados os controlos internos aplicáveis à elaboração 
e adequada apresentação das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações subjacentes, a fim de conceber 
procedimentos de auditoria adequados às circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre 
a eficácia dos controlos internos. Uma auditoria implica ainda apreciar se as políticas contabilísticas utilizadas são 
adequadas e se as estimativas contabilísticas efetuadas pelos gestores são razoáveis, bem como avaliar a apresentação das 
contas no seu conjunto.

13. Relativamente às receitas, o Tribunal verifica o subsídio concedido pela Comissão e avalia os procedimentos da 
Agência para cobrança de taxas e outras receitas, caso existam.

14. No que se refere às despesas, o Tribunal examina as operações de pagamento quando as despesas foram efetuadas, 
registadas e aceites. Os adiantamentos são examinados quando o destinatário dos fundos apresenta um justificativo da 
sua devida utilização e a Agência aceita esse justificativo, procedendo ao apuramento do adiantamento, quer no mesmo 
exercício quer posteriormente.

15. 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 da Agência, como estipulado no artigo 208.o, n. 
o 4, do Regulamento Financeiro da UE (1).

16. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.

OBSERVAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES

17. Em 2016, a Agência recebeu e aceitou fornecimentos no montante de 2,8 milhões de euros, sem ter as autorizações 
orçamentais e os compromissos jurídicos (contratos) em vigor, que foram assinados retroativamente para efeitos de 
regularização das aquisições.

OBSERVAÇÕES SOBRE OS CONTROLOS INTERNOS

18. No seu relatório de auditoria de julho de 2016, o Serviço de Auditoria Interna (SAI) da Comissão concluiu que 
a conceção global e a execução prática dos processos garantem que a Agência opera os sistemas informáticos SIS II, VIS 
e Eurodac de uma forma que permite o intercâmbio contínuo e ininterrupto de dados entre as autoridades nacionais que os 
utilizam. Apesar de não ter assinalado nenhuma questão muito importante, o SAI considerou que existe margem para 
melhorar a eficiência dos processos em matéria de gestão de configurações e de alterações, gestão da disponibilização e dos 
testes, gestão de problemas, bem como de gestão de serviços e incidentes. A Agência e o SAI acordaram um plano de 
adoção de medidas corretivas.

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL

19. O nível das dotações autorizadas transitadas relativas ao título II (despesas administrativas) é elevado, tendo 
ascendido a 5 milhões de euros, ou 63 % das dotações autorizadas (2015: 9 milhões de euros, ou 50 %). Dizem 
essencialmente respeito a serviços de manutenção dos edifícios e de consultoria a prestar em 2017. Este elevado nível de 
transições para cobrir as atividades do ano seguinte não respeita o princípio orçamental da anualidade.

OBSERVAÇÕES SOBRE A BOA GESTÃO FINANCEIRA E O DESEMPENHO

20. Em junho de 2015, a Agência assinou um contrato de construção relativo às suas instalações em Estrasburgo, num 
montante de 21,5 milhões de euros. Foi acordado que o pagamento escalonado seria o principal método de pagamento. No 
entanto, para aumentar a execução orçamental, a Agência alterou o contrato em julho de 2015, de forma a tornar os 
adiantamentos o método de pagamento preferido. Em novembro de 2016 a Agência tinha pago o montante total do 
contrato, embora estivessem concluídos menos de metade dos trabalhos.
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(1) Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



21. Numa reunião realizada em 2016, o representante da Comissão no Conselho de Administração da Agência levantou 
a questão do aumento dos custos de manutenção. Apesar de existirem diversos argumentos para explicar esse aumento, tais 
como a continuação do desenvolvimento e ampliação das funcionalidades dos sistemas, o Tribunal detetou contratos em 
que a Agência não examinou a solução mais económica. Por exemplo, a Agência adquiriu uma nova licença de software por 
um montante de 4,6 milhões de euros ao abrigo de um contrato-quadro, sem verificar se o contratante, que agiu como 
intermediário entre a Agência e potenciais fornecedores de software, tinha encontrado o melhor preço.

22. Em maio de 2016, a Agência assinou um contrato-quadro com um consórcio, no montante de 194 milhões de 
euros, para a continuação do desenvolvimento e da manutenção do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e do Sistema 
de Correspondências Biométricas (BMS), por um período máximo de seis anos. O contrato foi adjudicado através de um 
procedimento de contratação pública. Um dos principais requisitos para que os proponentes fossem aceites era o de terem 
acesso comercial à tecnologia BMS. No entanto, uma vez que a empresa que desenvolveu a tecnologia BMS não estava 
contratualmente obrigada a conceder acesso comercial a qualquer proponente interessado, existia um risco potencial 
relativamente à competitividade do procedimento.

23. Entre março e dezembro de 2015 foi realizada uma avaliação externa da Agência em nome da Comissão, tendo os 
resultados sido apresentados no relatório de avaliação final, em março de 2016. A avaliação concluiu que a Agência 
contribui para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça 
e desempenha as suas funções de forma eficaz. Tendo em vista continuar a aperfeiçoar a gestão operacional, os avaliadores 
formularam 64 recomendações, das quais sete são consideradas críticas e 11 muito importantes. A Agência elaborou um 
plano para dar resposta às recomendações, que está a ser executado.

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

24. 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 19 de setembro de 2017.

Pelo Tribunal de Contas

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ANEXO

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores

Ano Observações do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2013

Nos termos do regulamento de criação da Agência, os países 
associados à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo 
de Schengen e às medidas relativas ao Eurodac devem contribuir 
para o orçamento desta. Embora os países associados a Schengen 
tenham utilizado os sistemas geridos pela Agência em 2013, 
prosseguem as negociações da Comissão nesta matéria.

Em curso

2014

Ênfase relativa à fiabilidade das contas

Sem colocar em causa a opinião expressa no ponto 8, o Tribunal 
chama a atenção para a valorização do Sistema de Informação de 
Schengen (SIS II), do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e do 
EURODAC (sistemas) nas contas da Agência. A gestão operacional 
destes sistemas constitui a missão principal da Agência. Perante 
a ausência de informações fiáveis e completas sobre o total dos 
custos de desenvolvimento dos referidos sistemas, estes são 
registados nas contas da Agência pelo seu valor contabilístico 
líquido segundo os livros da Comissão e atualizados no final do 
exercício (aproximadamente 6,6 milhões de euros à data da 
transferência e 2,1 milhões de euros em 31 de dezembro 
de 2014). Estes valores referem-se principalmente a hardware e a 
componentes de software pronto a utilizar e não incluem os custos de 
desenvolvimento do software (ver nota 6.3.1 às contas anuais da 
Agência).

Concluída

2015

A Agência celebrou um contrato-quadro de 2 milhões de euros com 
um contratante para este adquirir (serviços de contratação) serviços 
de formação, orientação e aprendizagem prestados por terceiros 
(serviços de formação). O contratante identifica os serviços de 
formação adequados para pedidos específicos e apresenta um 
orçamento para esses serviços, acrescido dos honorários cobrados 
pelo seu próprio serviço de contratação (majoração). No entanto, 
o contrato-quadro não especifica que este serviço de contratação 
deve estar em conformidade com as regras financeiras da Agência 
em matéria de contratos públicos. Assim, o atual processo de 
apresentação de orçamentos para aprovação por parte da Agência 
não assegura que os serviços estejam a ser adjudicados em 
conformidade com a integralidade dos requisitos das regras 
financeiras.

Pendente

2015

O convite à manifestação de interesse e a pré-seleção dos candidatos 
para participarem no procedimento por negociação com um valor 
estimado de 20 milhões de euros decorreram sem qualquer 
delegação do gestor orçamental.

N/A
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Ano Observações do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2015

As dotações autorizadas transitadas no título II do orçamento 
(despesas administrativas) elevaram-se a 9 milhões de euros, ou seja 
50 % do total das dotações autorizadas (2014: 15 milhões de euros, 
ou 87 %). Estas transições dizem essencialmente respeito a um 
contrato importante para a ampliação do edifício de Estrasburgo 
(4,6 milhões de euros), bem como aos serviços prestados ao abrigo 
de contratos plurianuais.

N/A

2015

Ainda não foram celebrados acordos com os países associados 
a Schengen (Suíça, Listenstaine, Islândia e Noruega) definindo regras 
pormenorizadas para a sua participação no trabalho da Agência, 
nomeadamente disposições relativas aos direitos de voto e às suas 
contribuições para o orçamento desta. Na sua ausência, os países 
associados a Schengen contribuem para o título III (despesas 
operacionais) do orçamento da Agência, em conformidade com uma 
disposição prevista nos acordos de associação assinados com a UE. 
No entanto, ainda não contribuem para atividades relativas aos 
títulos I e II (vencimentos e outras despesas administrativas) do 
orçamento da Agência.

Em curso

2015

Os procedimentos de contratação auditados revelaram que a Agência 
participou em negociações e acordos contratuais com um único 
contratante sem definir precisamente os serviços solicitados. Esta 
atuação limita a concorrência e aumenta a dependência em relação 
ao contratante. A Agência deve, sempre que possível, celebrar 
acordos com múltiplos fornecedores ou definir os serviços exigidos 
de forma mais precisa.

Pendente
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RESPOSTA DA AGÊNCIA

17. Os procedimentos foram escolhidos no sentido de fazer face a necessidades operacionais urgentes e dar resposta ao 
rápido aumento das necessidades de armazenamento de certos Estados-Membros.

18. A Agência toma nota das observações do Tribunal. Um plano de ação para corrigir as questões identificadas foi 
acordado entre a eu-Lisa e o SAI, estando em curso de implementação.

20. As transições de dotações dos títulos I e II são constantemente revistas e planeadas com o objetivo de as reduzir, com 
o tempo, ao estritamente necessário e de realizar tais operações apenas quando justificado.

Como indicador de desempenho, dos 19 551 594,31 euros de dotações não diferenciadas transitadas para 2016, apenas 
474 015,04 euros foram anulados (2,42 %).

21. O mecanismo previsto para o pagamento respondeu às restrições orçamentais e permitiu a utilização integral das 
dotações C1 e C2 no quadro das regras do exercício n+1 que regem as dotações não diferenciadas.

Os pagamentos de pré-financiamento estiveram associados a uma garantia financeira correspondente, libertada em função 
do adiantamento das obras, minimizando o risco para a Agência. Para além das garantias financeiras, foi emitida pelo 
contratante uma garantia de boa execução de 5 %. A garantia de boa execução está especificamente ligada à execução das 
obrigações contratuais.

22. No que diz respeito à extensão da manutenção dos componentes do sistema VIS, considerou-se que as alterações 
previstas não podiam ser técnica ou economicamente separados do contrato principal. A este respeito, convém notar que 
a WCC é a titular dos direitos de propriedade intelectual do motor de pesquisa Elise. Por conseguinte, qualquer outro 
fornecer seria, de facto, um subcontratante da WCC, não estando, portanto, em posição de oferecer uma melhor relação 
qualidade-preço. Além disso, o contrato de serviço 14 era referente não só às licenças permanentes do Elise da WCC, mas 
também à sua posterior manutenção; essa manutenção não podia ser atribuída a um terceiro fornecedor sem comprometer 
a responsabilidade geral do contratante MWO contratante para a manutenção do sistema VIS.

Além disso, cabe notar que a aquisição de licenças permanentes do Elise da WCC permitiu que a Agência realizasse, a longo 
prazo, economias significativas, estimadas em 402 243,22 euros num período de quatro anos.

Por último, assinala-se que o artigo I.19.1 das condições especiais do contrato-quadro prevê uma cláusula de «cliente 
privilegiado», que protege adicionalmente os interesses financeiros da Agência quando esta adquire material informático ou 
programas informáticos ao contratante.

23. A Agência reconhece o potencial risco identificado pelo Tribunal, considerando, no entanto, que tal risco não se 
concretizou, uma vez que nenhum operador económico levantou objeções sobre o seu acesso à tecnologia. Por 
conseguinte, dispomos de garantias razoáveis de que o acordo foi respeitado.

24. A Agência toma nota da observação do Tribunal e confirma que o plano de ação está a em curso de implementação. 
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