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Subvenções das agências da UE: "subsistem insuficiências", 
afirmam os auditores 
Um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu assinala insuficiências na forma como as agências 
da UE gerem as subvenções que atribuem. Durante vários anos, os auditores criticaram os sistemas 
de controlo das agências. Se bem que, atualmente, as agências auditadas cumpram geralmente as 
regras aplicáveis, registaram-se insuficiências específicas nos domínios do acompanhamento do 
desempenho e da avaliação. Em determinados casos, os procedimentos de seleção e de atribuição 
não respeitaram integralmente os princípios básicos da transparência e da igualdade de tratamento. 
Além disso, subsistem potenciais conflitos de interesse, avisam os auditores.  

Os auditores examinaram os sistemas e controlos aplicados em cinco agências: o Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia, a FRONTEX - a agência responsável pelas fronteiras externas, a Agência 
Europeia do Ambiente, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e o Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças. Em conjunto, estas cinco agências representam pouco mais de 90% 
do total das subvenções concedidas entre 2013 e 2015, que se elevou a 740 milhões de euros. 

Os auditores concluíram que, embora, de forma geral, as agências auditadas tenham atribuído e pago 
as subvenções em conformidade com as regras, a maioria não considerou adequadamente as opções 
de financiamento alternativas e, em alguns casos, as subvenções não eram o instrumento mais eficaz. 
No que se refere à maioria das agências auditadas, os procedimentos de atribuição, os sistemas de 
controlo e a avaliação do desempenho podem ser melhorados. As agências não avaliaram devidamente 
a eficácia das suas subvenções, afirmam os auditores.  

"As subvenções contribuíram geralmente para a execução das políticas destas agências", declarou o 
Dr. Louis Galea, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. "Porém, as 
agências não criaram sistemas de acompanhamento e de avaliação adequados para as suas atividades 
subvencionadas."  
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Os auditores recomendam que todas as agências que utilizam subvenções devem: 

• antes de iniciarem o procedimento de subvenção, devem examinar se as subvenções são o 
instrumento de financiamento mais eficaz. As opções de custos simplificados e a atribuição 
direta devem ser utilizadas sempre que tal se justifique;  

• indicar nos seus programas de trabalho as atividades que serão executadas através das 
subvenções, dando especial atenção aos objetivos específicos e aos resultados esperados, bem 
como os recursos financeiros e humanos previstos necessários para executar as ações 
subvencionadas; 

• definir procedimentos internos formais que salvaguardem contra potenciais conflitos de 
interesses e respeitar os princípios da transparência e da igualdade de tratamento quando 
aplicam procedimentos específicos de subvenção; 

• continuar a reforçar os seus sistemas de verificação relativamente à execução dos projetos 
subvencionados; 

• criar sistemas de acompanhamento do desempenho e de comunicação de informações com 
base em indicadores-chave de desempenho orientados para os resultados e para o impacto, 
bem como nos resultados das avaliações ex post. 

 

O Relatório Especial nº 12/2016 “Utilização das subvenções pelas agências: nem sempre é adequada ou 
comprovadamente eficaz” está disponível em 23 línguas da UE em eca.europa.eu. 

 


