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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral do relatório encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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"Os edifícios das delegações da UE nem sempre 
proporcionam a melhor relação custo-benefício", afirmam os 
auditores da UE. 

Os edifícios de escritórios e as residências que acolhem os diplomatas da UE em todo o mundo 
nem sempre proporcionam a melhor relação custo-benefício, revelando insuficiências na forma 
como são selecionados e geridos, de acordo com um novo relatório do Tribunal de Contas 
Europeu. 

O Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) coordena a política externa e de segurança da UE. 
Este serviço disponibiliza edifícios de escritórios para pessoal da UE e residências para os Chefes 
de Delegação em cerca de 140 delegações da UE em todo o mundo. As despesas do SEAE com 
edifícios das delegações em 2014 elevaram-se a 165 milhões de euros. 

Os auditores examinaram os processos de seleção relativos aos edifícios de 30 delegações, 
enviaram um inquérito a todas as delegações e visitaram quatro delas (Nepal, Tanzânia, Turquia e 
EUA — Washington). Os auditores constataram que, embora em geral os edifícios satisfaçam as 
necessidades, em alguns casos não proporcionavam a melhor relação custo-benefício, uma vez 
que a área excede os limites máximos da política imobiliária, o SEAE é proprietário de edifícios 
que já não utiliza e alguns encargos cobrados às organizações acolhidas em instalações 
partilhadas não são suficientes para permitir recuperar a totalidade dos custos. 

"A gestão eficaz dos edifícios das delegações contribui para a realização dos objetivos da UE em 
matéria de política externa, comércio e desenvolvimento", declarou Pietro Russo, o Membro do 
Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. "Mas uma gestão eficaz tem de 
pressupor igualmente uma boa relação custo-benefício." 

O SEAE nem sempre seleciona os edifícios apropriados devido a insuficiências em cada uma das 
principais fases do processo de seleção, afirmam os auditores: quando algumas delegações fazem 
prospeções do mercado local, não têm conhecimentos especializados suficientes para identificar 
as opções adequadas e não recebem apoio suficiente por parte da sede; quando apresentam 
opções à sede, a solução proposta nem sempre assenta numa análise técnica e financeira sólida; 
e quando a sede toma a sua decisão final é, por vezes, demasiado tarde para assinar um contrato 
e a decisão tomada nem sempre representa a melhor relação custo-benefício. 
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Depois de o SEAE selecionar os edifícios, avalia regularmente se continuam a satisfazer as 
necessidades das delegações através de visitas ao local, mas não identifica todas as insuficiências. 
Além disso, não regista com fiabilidade os resultados do acompanhamento nos seus sistemas de 
informação. Segundo os auditores, esta falta de informações de base fiáveis constitui um 
obstáculo a um planeamento eficaz. 

O objetivo a longo prazo do SEAE consiste na aquisição de mais instalações para escritórios e, 
em 2015, fixou as condições de contração de empréstimos até ao montante de 200 milhões de 
euros. No entanto, os auditores consideram que o SEAE não tem conhecimentos especializados 
de gestão imobiliária e não criou ainda sistemas eficazes para gerir os imóveis de que é 
proprietário. 

Com base nas suas observações, os auditores recomendam que o SEAE: 

• inclua os fatores ambientais, o acesso para as pessoas com deficiência e a flexibilidade 
como objetivos na política imobiliária relativamente aos edifícios de escritórios; 

• assegure que os encargos pagos por outros organismos acolhidos nos edifícios das 
delegações são coerentes e permitem recuperar a totalidade dos custos; 

• reforce a aplicação do procedimento de seleção de edifícios; 
• utilize uma fonte central de informações para verificar e acompanhar os preços de 

mercado de arrendamento aplicáveis aos edifícios de escritórios; 
• melhore o seu sistema informático de gestão imobiliária, de forma a que este preste 

informações mais fiáveis e pertinentes para sustentar o processo de planeamento; 
• reforce os conhecimentos especializados em matéria de gestão imobiliária na sede para 

desenvolver uma abordagem mais estratégica; 
• estabeleça prioridades a médio prazo para os arrendamentos, aquisições, vendas, 

modificações e manutenção; 
• introduza sistemas que permitam uma gestão eficaz dos imóveis próprios. 

 

Nota aos diretores das publicações 

Quando da sua criação, em janeiro de 2011, o SEAE assumiu a responsabilidade pelo 
funcionamento das delegações da UE em todo o mundo, anteriormente da competência da 
Comissão Europeia. O SEAE disponibiliza área de escritórios para 5 300 efetivos em cerca 
de 140 delegações. É igualmente responsável pelas residências dos Chefes de Delegação e por 
disponibilizar alojamento, ou reembolsar os respetivos custos, a 2 400 efetivos. 

O Relatório Especial nº 7/2016: "Gestão, pelo Serviço Europeu para a Ação Externa, dos seus 
edifícios em todo o mundo" está disponível em 23 línguas da UE. 

Em 2014, o TCE publicou o Relatório Especial nº 11/2014 sobre um tema relacionado, intitulado 
"A criação do Serviço Europeu para a Ação Externa" (disponível em eca.europa.eu). 

 


