
RELATÓRIO

sobre as contas anuais da Agência Europeia para a gestão operacional dos sistemas informáticos de 
grande escala no domínio da liberdade, da segurança e da justiça (eu-LISA) relativas ao exercício de 

2015 acompanhado da resposta da Agência

(2016/C 449/32)

INTRODUÇÃO

1. A Agência Europeia para a gestão operacional dos sistemas informáticos de grande escala no domínio da liberdade, da 
segurança e da 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 Eurodac.

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

Quadro

Dados fundamentais sobre a Agência

2014 2015

Orçamento (em milhões de euros) (1) 64,9 71,7

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 129 134

(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.

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

4. Em conformidade com o disposto no artigo 287.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o 
Tribunal auditou:

a) as contas anuais da Agência, que são constituídas pelas demonstrações financeiras (3) e pelos relatórios de execução 
orçamental (4) relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;

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

Responsabilidade da gestão

5. A gestão é responsável pela elaboração e adequada apresentação das contas anuais da Agência e pela legalidade e 
regularidade das operações subjacentes (5):
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(1) JO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
(2) Podem 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.

(4) Os relatórios de execução orçamental incluem a conta de resultados da execução orçamental e o seu anexo.
(5) Artigos 39.o e 50.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 da Comissão (JO L 328 de 7.12.2013, p. 42).

http://www.eulisa.europa.eu


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) e elaborar estimativas contabilísticas razoáveis 
conforme as circunstâncias. O diretor-executivo 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;

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.

Responsabilidade do auditor

6. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Parlamento Europeu e ao Conselho (7) 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 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.

7. 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. 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 n.o 4 do artigo 208.o do Regulamento Financeiro 
da UE (8).

8. 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

9. 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 2015, 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 regularidade das operações subjacentes às contas

10. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais relativas ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2015 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

11. As observações que se seguem não colocam em questão as opiniões do Tribunal.
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(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 107.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 1271/2013.
(8) Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



OBSERVAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE E REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES

12. 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.

13. 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.

OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL

14. 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.

15. 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.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

16. 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.

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

17. 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 13 de setembro de 2016.

Pelo Tribunal de Contas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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ANEXO

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores

Ano Observação do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2013 Não existe cobertura de seguro para ativos fixos tangíveis, à exceção 
do seguro de incêndio multirriscos das instalações em Taline. Concluída

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 (1)

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 (aproximada-
mente 6,6 milhões de euros à data da transferência e 2,1 milhões de 
euros em 31 de dezembro de 2014) (2). 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).

Em curso

2014

Em 2014, foram anulados 1,7 milhões de euros (26 %) dos 
6,6 milhões de euros de dotações autorizadas para o título I 
(despesas de pessoal) e o título II (despesas administrativas) 
transitadas de 2013 para 2014, o que revela que as necessidades 
orçamentais estavam sobreavaliadas no final de 2013.

N/A
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Ano Observação do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2014

O montante de dotações autorizadas transitadas para 2015 relativas 
ao título II (despesas administrativas) foi muito elevado, tendo 
ascendido a 15 milhões de euros ou 87 % (2013: 6 milhões de euros 
ou 79 %). Estas transições derivaram principalmente de atrasos na 
celebração de contratos relativos à ampliação e renovação das 
instalações da Agência em Estrasburgo. As transições de dotações 
autorizadas também foram elevadas no que se refere ao título III 
(despesas operacionais), tendo ascendido a 24,5 milhões de euros ou 
85 % (2013: não existem valores comparativos disponíveis), em 
particular para os contratos plurianuais relativos à manutenção de 
sistemas informáticos. Os elevados níveis de transições anuladas de 
2013 e o montante das transições efetuadas de 2014 para 2015 não 
respeitam o princípio orçamental da anualidade. É necessário 
implantar procedimentos fiáveis de planeamento, execução e 
acompanhamento orçamentais.

N/A

(1) Para mais informações, consultar o ponto 15 e a resposta da Agência.
(2) 0,2 milhões de euros em dezembro de 2015, montante inferior ao limiar de materialidade.
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RESPOSTA DA AGÊNCIA

14. O contrato-quadro em questão foi adjudicado através de um concurso público ao abrigo das disposições previstas no 
Regulamento Financeiro da Agência. Embora não existisse nenhuma disposição que estipulasse de forma explícita o efeito 
vinculativo, para o contratante, das regras de contratação pública da UE, as especificações incluem um requisito obrigatório 
que consiste na apresentação do preço mais baixo existente no mercado. Caso seja possível encontrar um preço mais baixo, 
a Agência tem o direito de impor uma revisão de preços.

A Agência não tem conhecimento da existência de uma obrigação jurídica que imponha aos contratantes um conjunto 
específico de regras em matérias de contratação.

15. Antes do lançamento do processo por negociação, a Agência considera não ter havido nenhuma pré-seleção, na 
aceção do disposto no Regulamento Financeiro e nas respetivas normas de execução (ou seja, a aplicação dos critérios de 
seleção pré-definidos). O convite à manifestação de interesse foi utilizado como um elemento da prospeção do mercado e 
não como um processo de concurso. O resultado da prospeção de mercado fazia parte dos documentos aprovados pelo 
gestor orçamental antes do lançamento do concurso.

16. Tal como o Tribunal referiu no caso da transição das dotações no âmbito do projeto de reconstrução em 
Estrasburgo, sabia-se que o calendário de pagamentos iria requerer transições substanciais das dotações C1 e C2, tendo estas 
operações sido planificadas e autorizadas pelo Conselho de Administração.

A Agência dedicou um esforço considerável à planificação e coordenação no intuito de verificar que todos os estudos 
económicos relacionados com a transição de dotações não diferenciadas se justificavam efetivamente, como o demonstrou 
a diminuição acentuada das anulações, de 1 690 194,29 euros (25,53 % das dotações transitadas em 2014) para 
457 590,48 euros (8,75 % em 2015).

17. A Agência toma nota da observação e assinala que foram tomadas todas as medidas legalmente possíveis com o 
objetivo de integrar as contribuições financeiras dos países associados no orçamento da Agência, considerando que as 
negociações com os países associados são conduzidas pela Comissão Europeia e não pela Agência. Os acordos estão sujeitos 
a ratificação pelos parlamentos nacionais destes países.

18. Quando os concursos são lançados ou quando as negociações com um contratante já existente são inevitáveis, a 
Agência utiliza os seus melhores conhecimentos na especificação dos requisitos técnicos.

Especialmente no que diz respeito aos sistemas que já são geridos pela Agência, existem fatores fora do controlo da Agência 
que limitam sistematicamente a possibilidade de reabrir concursos. Estes fatores incluem a evolução dos requisitos técnicos 
e jurídicos dos sistemas em comparação com o lançamento do concurso; o número limitado de pessoal para a realização 
das tarefas relacionadas com os concursos; e o período de tempo limitado para reunir os requisitos contratuais impostos 
pelas atividades operacionais. 
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