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Gerir os riscos que afetam a boa qualidade das despesas é essencial para otimizar a utilização dos 
fundos da UE, afirmam os auditores da UE 
 
No exame panorâmico dos riscos que se colocam à gestão financeira do orçamento da UE, publicado hoje, o Tribunal de 
Contas Europeu (TCE) identifica questões essenciais para a boa gestão financeira das finanças da UE. Todos os 
intervenientes implicados no orçamento da UE, afirmam os auditores, devem concentrar-se em obter resultados e valor 
acrescentado europeu, garantindo simultaneamente que os fundos da UE são devidamente contabilizados e despendidos 
como pretendido. 
 
"Os governos e os contribuintes dos Estados-Membros querem que os fundos com que contribuem para o orçamento da UE 
obtenham uma melhor otimização dos recursos", afirmou Igors Ludboržs, o Membro do TCE responsável pelo exame. 
"Querem ver que os fundos da UE são gastos de forma adequada e bem geridos, que são utilizados para os fins aprovados pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho e que resultam nos efeitos desejados." 
 
Os auditores da UE constataram que a complexidade das regras de elegibilidade e das outras condições pode dar origem a 
uma fraca orientação desses fundos e impedir uma execução ótima do orçamento da UE. Em alguns domínios orçamentais, 
existem demasiados níveis de regras, o que resultar em interpretações divergentes e, assim, numa aplicação incoerente das 
regras e num maior risco de erros. Muitos erros detetados pelos auditores estão relacionados com a aplicação incorreta das 
regras e procedimentos em matéria de adjudicação de contratos públicos – intencionalmente ou devido a uma má 
compreensão das regras. 
 
Por existir uma ênfase em despender o orçamento da UE, afirmam os auditores, os responsáveis pela gestão das atividades e 
dos projetos concentram-se frequentemente na conformidade com as condições de concessão e utilização dos fundos, 
independentemente dos resultados alcançados. O orçamento da UE deve oferecer benefícios claros e visíveis para a UE e para 
os seus cidadãos, que não possam ser alcançados por despesas efetuadas apenas a nível nacional, regional ou local. No 
entanto, em alguns casos, o orçamento da UE pode limitar-se a simplesmente aumentar o montante total dos fundos 
disponíveis, sem adicionar uma dimensão europeia especial. Os fundos da UE são, por vezes, utilizados para atividades que 
seriam, de qualquer forma, realizadas pelos Estados-Membros e outros beneficiários ("efeito de inércia") ou esses fundos 
podem ser insuficientes para alcançar os efeitos pretendidos. 
 
A Comissão coordena os múltiplos intervenientes envolvidos na execução das despesas do orçamento e enfrenta o desafio de 
garantir que são recolhidos os dados corretos dos intermediários, em tempo oportuno, e que esses dados são verificados de 
forma eficaz. Os auditores constataram que o acompanhamento e a gestão financeira e do desempenho realizadas pela 
Comissão baseiam-se muitas vezes em informações limitadas, incompletas ou pouco fiáveis. A Comissão pode aplicar 
correções às despesas declaradas pelos Estados-Membros e financiadas pelo orçamento da UE, rejeitando-as ou 
recuperando-as. Essas correções são de aplicação complexa e proporcionam poucos incentivos para os Estados-Membros 
corrigirem as insuficiências dos seus sistemas, uma vez que, em algumas categorias de despesas, nomeadamente a política de 
coesão, podem substituir as despesas rejeitadas por despesas elegíveis. 
 
Além dos 908 mil milhões de euros (pagamentos) acordados para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2014-2020, os 
Estados-Membros terão no futuro de contribuir com um montante adicional de 326 mil milhões de euros relativos a 
autorizações no âmbito dos QFP anteriores. Esta situação pode afetar a capacidade da Comissão para dar resposta a todos os 
pedidos de pagamento no ano em que forem apresentados. 
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"Otimizar a utilização dos fundos da UE: exame panorâmico dos riscos que se colocam à gestão financeira do orçamento da UE" encontra-se 
em eca.europa.eu. 

Nota aos diretores das publicações: 
 
Os exames panorâmicos são um novo tipo de publicação do Tribunal de Contas Europeu (TCE). Tratam de temas gerais, tendo 
por base as realizações do Tribunal, bem como os seus conhecimentos e experiências acumulados. Destinam-se a servir de 
ponto de partida para a consulta e o diálogo com as partes interessadas nos trabalhos do TCE e permitem-lhe formular 
observações sobre assuntos importantes que podem, normalmente, não ser sujeitos a auditoria. O primeiro exame 
panorâmico, publicado em setembro de 2014, tratava de questões sobre as disposições da UE relativas à prestação de contas 
e à auditoria pública. 
 
Este segundo exame panorâmico, intitulado "Otimizar a utilização dos fundos da UE: riscos que se colocam à gestão financeira 
do orçamento da UE", apresenta uma visão global dos fluxos financeiros da UE e 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. Encontra-se dividido em três partes: 
 
a) uma síntese que apresenta as principais questões; 
b) um relatório pormenorizado que define o contexto e apresenta informações sobre o orçamento da UE, os intervenientes 
implicados na despesa dos fundos da UE e outros fluxos financeiros. Indica ainda as oportunidades e as medidas necessárias 
para resolver as questões salientadas; 
c) fichas informativas individuais sobre cada uma das principais rubricas do QFP, fontes de receitas da UE e adjudicação de 
contratos públicos, que resumem as características e questões mais importantes. 
 
A crise financeira e a crise da dívida soberana levantaram questões problemáticas sobre a função e a evolução da União 
Europeia e o significado de pertencer à UE. As longas discussões que decorreram antes da aprovação do QFP para 2014-2020 
e a relutância dos Estados-Membros em aumentar o orçamento para pagamentos mostraram a falta de entusiasmo pelo 
financiamento da UE, que é visto como uma promoção do "projeto europeu" em detrimento das exigências nacionais. 
 
O orçamento anual da UE é reduzido em comparação com o total das receitas e despesas públicas dos Estados-Membros: 
representa pouco mais de 1% do seu RNB combinado e aproximadamente 2% do total das suas despesas públicas. É 
igualmente uma fração do apoio que foi disponibilizado para a crise financeira e da dívida soberana. 
 
Os governos dos Estados-Membros e o Parlamento Europeu esperam um elevado grau de transparência do orçamento da UE. 
A opinião negativa que o TCE tem apresentado sobre as despesas da UE para cada um dos últimos 20 anos representa um 
problema para a UE. Em especial, essa opinião negativa pode inadvertidamente promover a perceção de que os erros 
comunicados indicam que as despesas do orçamento da UE estão gravemente afetadas por fraude e corrupção, influenciando 
negativamente a confiança do público nas instituições da UE. 
 
Tanto a Comissão como os Estados-Membros devem garantir que os fundos da UE são despendidos de forma correta e 
racional e, nos últimos anos, tomaram já muitas medidas bem-sucedidas nesse sentido. Não obstante, o início do novo quadro 
financeiro em 2014, a introdução de legislação de execução conexa e o novo Regulamento Financeiro, juntamente com o 
empenho da Comissão em garantir que o orçamento é mais orientado para o desempenho, oferecem oportunidades de 
simplificação e melhoria da gestão financeira do orçamento da UE. 

 


