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1. Agência de Execução para a Inovação e as Redes (a seguir designada por "Agência"), 

sedeada em Bruxelas, foi criada pela Decisão 2013/801/UE

INTRODUÇÃO 

1 da Comissão para substituir e 

suceder à Agência de Execução da Rede Transeuropeia de Transportes. A Agência foi 

instituída por um período que começou em 1 de janeiro de 2014 e termina em 31 de 

dezembro de 2024 para gerir as ações da UE relativas ao Mecanismo Interligar a Europa, ao 

programa de financiamento Horizonte 2020 para a investigação e a inovação, à Rede 

Transeuropeia de Transportes2 e ao programa Marco Polo. 

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 da Agência, completados por provas resultantes dos trabalhos de 

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

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

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

Europeia (TFUE), o Tribunal auditou: 

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

a) as contas anuais da Agência, que são constituídas pelas demonstrações financeiras3 e pelos 

relatórios de execução orçamental4

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

 relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 

de 2014; 

                                                      

1 JO L 352 de 24.12.2013, p. 65. 

2 O anexo II indica sucintamente as competências e atividades da Agência, sendo apresentado a 
título informativo. 

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. 
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Responsabilidade da gestão 

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

e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes5

a) a responsabilidade da gestão relativa às contas anuais da Agência 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

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 da Agência 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 da 

Agência em todos os aspetos materialmente relevantes; 

Responsabilidade do auditor 

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

Conselho7

                                                      

5 Artigos 62º e 68º em articulação com os artigos 53º e 58º do Regulamento (UE, Euratom) 
nº 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

 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 

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 162º do Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012. 
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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 da Agência 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. 

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 da Agência 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. 

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

9. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais relativas ao exercício 

encerrado em 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. 
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11. O nível de transição de dotações autorizadas foi elevado, tendo ascendido a 0,8 milhões 

de euros ou 25% (2013: 0,7 milhões de euros ou 27%) no que se refere ao título II e 

a 0,4 milhões de euros ou 56% (2013: 0,1 milhões de euros ou 22%) no que se refere ao 

título III. Esta situação deve-se principalmente à compra de equipamento para as novas 

instalações arrendadas para acolher os efetivos suplementares da Agência, aos contratos na 

área da informática celebrados como previsto no segundo semestre de 2014 mas faturados 

em 2015, bem como a despesas relativas aos acordos de nível de serviço celebrados com a 

Comissão cujas faturas só foram recebidas em 2015.  

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL 

12. O 

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

anexo I

 

 apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às 

observações do Tribunal relativas ao exercício anterior. 

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 

Ano 

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores 

Observações do Tribunal 
Fase da medida corretiva 

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

2013 A Agência não procede a verificações ex ante satisfatórias dos encargos relativos às suas instalações 
faturadas pelo gestor do imóvel, nem dispunha da maioria dos contratos, faturas e recibos 
subjacentes. 

Concluída 

2013 
A Agência está isenta do pagamento de impostos indiretos, em conformidade com o Protocolo 
relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia1 e com a Diretiva da UE relativa ao IVA2. 
Contudo, no final de 2013 tinha pago e não reclamado a devolução do IVA relativo ao período de 
2011-2013, num montante de 113 513 euros, relativos a encargos com as instalações. 

Concluída 

2013 

Embora a execução orçamental relativa aos Títulos I e III tenha sido satisfatória, a taxa de dotações 
autorizadas transitadas foi elevada no que se refere ao Título II, atingindo 27% (666 119 euros). 
Estas transições dizem sobretudo respeito a bens e serviços informáticos contratados e/ou 
encomendados no final do exercício que serão fornecidos, como previsto, no final de 2013 ou 
em 2014 (296 486 euros) e a faturas relativas a despesas de 2013 não recebidas até ao final do 
exercício (286 197 euros). 

N/A 

 
  

1 Protocolo (nº 7) relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia (JO C 115 de 9.5.2008, p. 266). 
2 Diretiva 2006/112/CE do Conselho (JO L 347 de 11.12.2006, p. 1). 
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Agência de Execução para a Inovação e as Redes 

(Bruxelas) 

Anexo II 

Competências e atividades 

Domínios de 
competência da 
União segundo o 
Tratado 
(Artigos 26º, 
170º,171º, 172º, 
174º, 179º e 180º 
do Tratado sobre 
o Funcionamento 
da União 
Europeia) 

A União adota as medidas destinadas a estabelecer o mercado interno ou a 
assegurar o seu funcionamento. O mercado interno compreende um espaço no 
qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais 
é assegurada. A União tem por objetivo reforçar as suas bases científicas e 
tecnológicas, através da realização de um espaço europeu de investigação no 
qual os investigadores, os conhecimentos científicos e as tecnologias circulem 
livremente, e fomentar o desenvolvimento da sua competitividade, incluindo a 
da sua indústria. 
A fim de promover um desenvolvimento harmonioso no conjunto da União, 
esta desenvolverá e prosseguirá a sua ação no sentido de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial.  
A fim de contribuir para a realização desses objetivos e de permitir que os 
cidadãos da União, os operadores económicos e as coletividades regionais e 
locais beneficiem plenamente das vantagens decorrentes da criação de um 
espaço sem fronteiras internas, a União contribuirá para a criação e o 
desenvolvimento de redes transeuropeias nos setores das infraestruturas dos 
transportes, das telecomunicações e da energia. A ação da União terá por 
objetivo fomentar a interconexão e a interoperabilidade das redes nacionais, 
bem como o acesso a essas redes. 
A fim de realizar esses objetivos, a União estabelecerá um conjunto de 
orientações que englobem os objetivos, as prioridades e as grandes linhas das 
ações previstas no domínio das redes transeuropeias (RTE). 
A União incentivará as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, os 
centros de investigação e as universidades nas suas atividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico de elevada qualidade; apoiará os seus esforços de 
cooperação, tendo especialmente por objetivo dar aos investigadores a 
possibilidade de cooperarem livremente além-fronteiras e às empresas a 
possibilidade de explorarem plenamente as potencialidades do mercado 
interno, através, nomeadamente, […] da definição de normas comuns e da 
eliminação dos obstáculos jurídicos e fiscais a essa cooperação. 

Competências da 
Agência 
Decisão 
2013/801/UE da 
Comissão, de 
23 de dezembro 
de 2013, que 
institui a Agência 
de Execução para 
a Inovação e as 

Objetivos 
O Regulamento (CE) nº 58/2003 do Conselho habilita a Comissão a criar 
agências de execução para desempenhar funções relacionadas com programas 
da União. Nos termos da nova Decisão C(2013) 9235 que delega poderes na 
Agência, esta gere o legado dos programas RTE-T e Marco Polo, bem como as 
três vertentes do Mecanismo Interligar a Europa (transportes, energia e 
telecomunicações) que visa promover o crescimento, o emprego e a 
competitividade através de um investimento orientado para infraestruturas ao 
nível europeu. A Agência gere igualmente partes do programa Horizonte 2020 
nas áreas de investigação "Transportes inteligentes, ecológicos e integrados" e 
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Redes 
Decisão C(2013) 
9235 da 
Comissão, de 
23 de dezembro 
de 2013, que 
delega poderes 
na Agência de 
Execução para a 
Inovação e as 
Redes 

"Energia segura, não poluente e eficiente" a fim de favorecer o crescimento 
apoiando a investigação e a inovação. 
Por conseguinte, a Agência foi criada para gerir as ações da União nos domínios 
do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e do programa Horizonte 2020, com 
base no regulamento financeiro e nas suas normas de execução, no 
regulamento RTE-T, no regulamento Marco Polo, no regulamento MIE, nas 
orientações da RTE-T e da RTE-E e nos regulamentos do programa 
Horizonte 2020, bem como para continuar a gerir os programas RTE-T e Marco 
Polo. Atualmente é supervisionada pelas suas Direções-Gerais de tutela, ou seja 
a DG Mobilidade e Transportes, a DG Energia, a DG Redes de Comunicação, 
Conteúdos e Tecnologias e a DG Investigação e Inovação que são responsáveis 
pelas respetivas questões de política. 
A Agência é responsável pela gestão da execução técnica e financeira destes 
programas, acompanhando a totalidade do ciclo de vida do projeto. No seu 
trabalho quotidiano, procura melhorar a eficácia e a flexibilidade da execução 
com menos custos, mobilizando simultaneamente competências de alto nível 
mediante o recrutamento de pessoal mais especializado. Procura igualmente 
reforçar as ligações entre as principais partes interessadas, assegurar uma 
melhor coordenação dos financiamentos com outros instrumentos da UE, 
melhorar a visibilidade e os benefícios do financiamento da UE e prestar 
apoio/informações à Comissão. 

Governação Comité de Direção 
As atividades da Agência são geridas por um Comité de Direção composto por 
cinco membros (um de cada uma das DG de tutela e um da DG Recursos 
Humanos e Segurança) e por quatro observadores nomeados pela Comissão 
Europeia. O Comité adota o organigrama da Agência e o seu programa anual de 
trabalho após aprovação pela Comissão, bem como o orçamento de 
funcionamento, o relatório anual de atividades e as contas anuais da Agência. 
Diretor 
Nomeado pela Comissão Europeia. Gere a Agência em conjunto com o Comité 
de Direção, define os sistemas de gestão e de controlo interno adaptados às 
atribuições confiadas à Agência e elabora os relatórios a apresentar à Comissão. 
Auditoria interna 
Serviço de Auditoria Interna (SAI) da Comissão Europeia e Estrutura de 
Auditoria Interna da Agência (EAI). 
Auditoria externa 
Tribunal de Contas Europeu. 
Autoridade de quitação 
Parlamento Europeu sob recomendação do Conselho. Relativamente à 
execução, pela Agência, do orçamento de funcionamento, a decisão de 
quitação é dirigida ao Diretor. A Comissão continua a ser responsável pela 
execução do orçamento operacional que delegou na Agência. 
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Meios colocados 
à disposição da 
Agência em 2014 

Orçamento operacional 2014 
Foram transferidas para a Agência dotações de autorização num montante total 
de 3 059 milhões de euros para a gestão de dois programas-quadro integrados 
no Quadro Financeiro Plurianual para 2014-2020, a saber o MIE (2 692 milhões 
de euros) e o programa Horizonte 2020 (367 milhões de euros). 
O montante total dos pagamentos efetuados pela Agência em 2014 elevou-se a 
606 milhões de euros, dos quais 590 milhões de euros foram pagos para o 
programa RTE-T e 16 milhões de euros para a conclusão do programa Marco 
Polo.  
A Agência executa o orçamento operacional da Comissão ao abrigo de uma 
decisão de delegação. 
Orçamento de funcionamento 2014 
13,4 milhões de euros sob a forma de uma subvenção da UE a 100%, cuja 
gestão é efetuada pela Agência de forma autónoma. 
Efetivos em 31 de dezembro de 2014 
Agentes temporários: 49 lugares previstos no quadro do pessoal, dos quais 
44 ocupados. 
Agentes contratuais: 113 lugares previstos, dos quais 107 ocupados. 
Total dos efetivos: 162 (151 ocupados) 
Desempenhando funções:  
a) operacionais: 121 (113 ocupados) 
b) administrativas: 41 (38 ocupados) 

Atividades e 
serviços 
fornecidos em 
2014 

Além do legado do programa RTE-T, a Agência assumiu em fevereiro de 2014 a 
gestão do programa Marco Polo II anteriormente efetuada por uma outra 
agência de execução (Agência de Execução para as Pequenas e Médias 
Empresas). Durante o segundo semestre de 2014, a Agência assumiu 
gradualmente as atividades delegadas recentemente relativas ao Mecanismo 
Interligar a Europa (vertentes dos Transportes e Energia), bem como os desafios 
sociais 3 (Energia segura, não poluente e eficiente) e 4 (Transportes 
inteligentes, ecológicos e integrados) do programa Horizonte 2020. A 
transferência das atividades delegadas da vertente relativa às 
telecomunicações do Mecanismo Interligar a Europa deveria ter sido efetuada 
no final de janeiro de 2015. 
Programa RTE-T para o período de 2007-2013 
A Agência avaliou as propostas apresentadas no âmbito dos convites à 
apresentação de propostas anual e plurianual de 2013 e selecionou 
106 propostas num montante de 320,7 milhões de euros para financiamento. 
Posteriormente, foram adotadas 104 novas decisões de financiamento (duas 
decisões foram anuladas antes da sua adoção). No final de 2014, a Agência 
geria 439 projetos em curso. Além disso, uma ação do programa RTE-T para o 
período de 2000-2006 estava ainda em curso. A Agência utilizou integralmente 
as dotações de pagamento, com um período médio de pagamento de 17 dias. 
Programa Marco Polo II 
Após a avaliação, pela Agência de Execução para as Pequenas e Médias 
Empresas, dos convites à apresentação de propostas de 2013 para o programa 
Marco Polo e da sua posterior transferência para a Agência, esta elaborou e 
assinou 26 novas convenções de subvenção. No final de 2014, 80 projetos 
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estavam ainda em curso. A Agência utilizou integralmente as dotações de 
pagamento, com um período médio de pagamento de 27 dias. 
Mecanismo "Interligar a Europa" - Transportes 
Em estreita colaboração com a DG Mobilidade e Transportes, a Agência 
preparou os convites à apresentação de propostas plurianual e anual de 2014 
para um financiamento total de 11 mil milhões de euros e de 930 milhões de 
euros respetivamente (os convites foram publicados em setembro de 2014 e o 
prazo para apresentação das propostas terminava em fevereiro de 2015). 
Mecanismo "Interligar a Europa" - Energia 
Em estreita colaboração com a DG Energia, a Agência preparou o convite à 
apresentação de propostas plurianual de 2014 para um financiamento total de 
750 milhões de euros (encerrado em agosto de 2014). Posteriormente, avaliou 
as propostas recebidas no âmbito deste convite e 34 propostas, no valor de 
647,3 milhões de euros, foram selecionadas para financiamento. A Agência está 
atualmente a elaborar as respetivas convenções de subvenção.  
Mecanismo "Interligar a Europa" - Telecomunicações 
As disposições relativas à transferência de competências foram acordadas em 
estreita colaboração com a DG Redes de Comunicação, Conteúdos e 
Tecnologias. Antes do final de janeiro de 2015, a Agência devia ter assumido a 
elaboração das convenções de subvenção decorrentes do convite de 2014 
relativo ao programa "Internet mais segura", o lançamento do convite de 2014 
relativo à identificação eletrónica, bem como a preparação de outros convites a 
lançar em 2015. 
Horizonte 2020 - Energia 
A Agência apoiou as DG de tutela na avaliação de três convites à apresentação 
de propostas referentes à parte do programa Horizonte 2020 dedicada à 
energia, bem dos subconvites correspondentes. Depois de concluída a 
classificação, foram enviadas à Agência 28 propostas e a fase de elaboração das 
convenções de subvenção ficou concluída com êxito no prazo previsto de oito 
meses. 
Horizonte 2020 - Transportes  
A Agência apoiou as DG de tutela durante a fase de avaliação dos convites 
abertos à apresentação de propostas no âmbito da parte do programa 
Horizonte 2020 dedicada aos transportes. A transferência desses convites 
deveria ter lugar no início da fase de elaboração das convenções de subvenção, 
ou seja no início de 2015. Acresce que a fase de elaboração das convenções de 
subvenção foi concluída com êxito no caso de uma proposta entregue à Agência 
em agosto. Em novembro, foram transferidos para a Agência três projetos no 
âmbito do convite "Crescimento azul", cujas convenções de subvenção estão a 
ser elaboradas sob a responsabilidade da Agência. 

Fonte:  anexo fornecido pela Agência. 
 



Innovation and Networks Executive Agency 
 

INEA reply_PT 

 
 

RESPOSTAS DA AGÊNCIA 
 

 
11. A Agência confirma que as transições se ficaram a dever principalmente aos três tipos de despesas a 

que o Tribunal faz referência. Trata-se de despesas que não podiam ser faturadas em 2014 por dizerem 

respeito a serviços prestados até ao fim do exercício, ou que não podiam ser adiadas até 2015; por 

conseguinte, as transições relacionadas com estas despesas são inteiramente justificadas. 
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