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I
Os exames panorâmicos são um novo produto do 
Tribunal de Contas Europeu (a seguir designado por 
«Tribunal»). Tratam de temas gerais, tendo por base as 
realizações do Tribunal, bem como os seus conheci‑
mentos e experiências acumulados. Destinam‑se a ser‑
vir de ponto de partida para a consulta e o diálogo 
com as partes interessadas nos trabalhos do Tribunal. 
Permitem ao Tribunal formular observações sobre 
assuntos importantes que podem, normalmente, não 
ser sujeitos a auditoria. O primeiro exame panorâmico 
trata de questões sobre as disposições da União rela‑
tivas à prestação de contas e à auditoria pública. Este 
segundo exame panorâmico analisa os riscos  
que se colocam à gestão financeira do orçamento  
da União Europeia (UE).

II
Uma boa execução das despesas públicas exige que 
o dinheiro dos contribuintes seja despendido em prio‑
ridades consideradas úteis e desejáveis pela sociedade 
(através dos seus representantes eleitos), que alcance 
os seus objetivos definidos de forma eficiente, eficaz 
e económica, e que um sistema de equilíbrio de pode‑
res garanta uma prestação de contas democrática 
adequada e uma governação eficaz.

III
Durante demasiado tempo, a ênfase foi essencialmente 
colocada em despender o orçamento da União de 
acordo com as regras estabelecidas para a sua utiliza‑
ção, sem prestar atenção suficiente ao facto de propor‑
cionar ou não uma otimização dos recursos e de dar 
origem a valor acrescentado europeu, através do qual 
surgem benefícios claros e tangíveis para a UE e para 
os seus cidadãos que não seria possível alcançar ape‑
nas com despesas ao nível nacional, regional ou local.

IV
Esta síntese decorre de um relatório mais pormenori‑
zado, que analisa em maior profundidade as questões 
levantadas. Subjacentes aos dois documentos estão 
uma série de fichas informativas individuais, com 
informações mais pormenorizadas sobre as fontes de 
receitas da UE, as diferentes categorias de despesas 
orçamentais (conhecidas como rubricas do Quadro 
Financeiro Plurianual — QFP) e o processo de adjudi‑
cação de contratos públicos.

V
Os riscos que se colocam à boa gestão financeira são 
os seguintes:

a) que o orçamento da União não seja despendi‑
do como pretendido, para os fins e segundo as 
regras definidas pela autoridade orçamental 
(legalidade e regularidade das despesas);

b) que não seja devidamente contabilizado nas con‑
tas financeiras anuais (fiabilidade das contas)1;

c) que não seja despendido de forma racional, de 
acordo com os princípios de boa gestão financei‑
ra (economia, eficiência e eficácia);

d) que as despesas da União não proporcionem 
valor acrescentado e os benefícios esperados não 
se concretizem (valor acrescentado europeu).

VI
Uma boa gestão destes riscos deverá dar origem 
a despesas de boa qualidade, ou seja, eficazes e eco‑
nómicas, despendidas de forma eficiente e de acordo 
com as regras. Contudo, o Tribunal identificou vários 
assuntos essenciais que justificam uma menção espe‑
cífica e são desenvolvidos nos pontos seguintes.

Regras de elegibilidade e outras 
condições de concessão do apoio da UE

VII
A maioria dos fundos da União Europeia é concedida 
a empresas ou cidadãos que se candidatam a subven‑
ções e subsídios. As regras relativas ao desembolso 
dos fundos do orçamento da União e as condições 
de concessão desses fundos estão estabelecidas na 
legislação, sendo frequentemente complementadas 
por outros critérios e condições de elegibilidade 
definidos pelas autoridades responsáveis pela gestão 
dos fundos da UE nos Estados‑Membros. Estes requi‑
sitos adicionais podem ser desnecessários e impõem 
encargos administrativos. Os sistemas de controlo aos 
vários níveis podem não ser suficientes para verificar 
a conformidade com todas as condições.

1 Uma vez que o Tribunal formula uma opinião positiva sobre 
a fiabilidade das contas desde 2007, o exame panorâmico sobre 
os riscos para a gestão financeira não trata deste assunto.
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VIII
A complexidade das regras de elegibilidade e das 
outras condições pode dar origem a uma fraca orien‑
tação dos fundos da União Europeia e impedir uma 
execução ótima do orçamento da União pois é suscetí‑
vel de dissuadir os potenciais beneficiários de se can‑
didatarem ao apoio do orçamento da UE e torna mais 
difícil e dispendioso as administrações garantirem 
a correção dos pedidos e dos pagamentos, bem como 
o cumprimento de todas as condições de concessão 
do apoio.

IX
Embora a Comissão esteja a tomar medidas para 
reduzir e simplificar a legislação, as autoridades dos 
Estados‑Membros e outros beneficiários continuam 
a enfrentar dificuldades. Em alguns domínios orçamen‑
tais, existem demasiados níveis de regras, o que pode 
dar origem a interpretações divergentes e, por conse‑
guinte, a uma aplicação incoerente dessas regras.

Aplicação de regras e procedimentos  
em matéria de adjudicação  
de contratos públicos

X
A adjudicação de contratos públicos é a aquisição de 
bens, serviços e obras por organismos públicos. As 
diretivas da União Europeia nesta matéria têm por 
objetivo promover a integração da economia da União 
(«mercado interno»), facilitando a contratação e a aqui‑
sição transfronteiriças e tornando esses processos 
transparentes. Geralmente, as administrações públicas 
que recebem apoio do orçamento da UE devem seguir 
as regras e procedimentos em matéria de adjudicação 
de contratos públicos e aplicar as regras gerais de 
transparência (abertura) e igualdade de tratamento dos 
potenciais fornecedores nas suas aquisições. A inobser‑
vância dessas regras e procedimentos pode acarretar 
custos mais elevados para o erário público, limitação 
da concorrência, rejeição de proponentes legítimos  
ou custos adicionais e atrasos devido à anulação  
de contratos.

XI
Os resultados dos trabalhos de auditoria do Tribunal 
mostram que muitos dos erros detetados dizem res‑
peito à má aplicação das regras e dos procedimentos 
em matéria de adjudicação de contratos públicos. Esta 

situação pode ocorrer intencionalmente, para favo‑
recer alguns fornecedores em detrimento de outros, 
ou inadvertidamente, devido a uma má compreensão 
das regras.

Capacidade das autoridades dos 
Estados‑Membros para gerir e despender 
os fundos da União Europeia

XII
As autoridades dos Estados‑Membros são responsá‑
veis por garantir que os subsídios e as subvenções são 
pagos a beneficiários elegíveis e que os pagamentos 
indevidos são devidamente recuperados. Os custos da 
criação dos organismos e sistemas que administram 
os fundos da União são partilhados entre os Esta‑
dos‑Membros e a União Europeia, dispondo os primei‑
ros de algum poder discricionário quanto à forma  
de se organizarem.

XIII
Os fundos da União Europeia são despendidos através 
de 28 administrações nacionais e muitas autoridades 
regionais e locais com capacidades administrativas 
diversas (competências e recursos), o que aumenta 
o risco de ocorrência de erros, bem como de má 
qualidade das despesas. Pode igualmente atrasar 
a execução das atividades e projetos financiados pela 
União, afetar a qualidade das atividades regulamen‑
tares e prejudicar o intercâmbio de informações entre 
a Comissão e os Estados‑Membros.

Coordenação dos orçamentos da União 
Europeia e nacionais, pressionados para 
despender os fundos da União

XIV
O caráter anual do orçamento da União Europeia não 
facilita o financiamento de medidas que são realiza‑
das ao longo de vários anos. É necessário tempo para 
transpor decisões de financiamento em prioridades 
e medidas concretas. Além disso, os processos orça‑
mentais da UE e nacionais são distintos: são realizados 
por diferentes intervenientes, com prioridades diver‑
sas e seguem ciclos diferentes. Esta situação pode dar 
origem a duplicações, lacunas ou contradições entre 
os orçamentos nacionais e da União.



Síntese 05

XV
Muitas atividades e projetos são financiados tanto pelo 
orçamento da União como pelos nacionais («despe‑
sas cofinanciadas»), na condição de ambos estarem 
disponíveis. As medidas de austeridade aplicadas 
nos Estados‑Membros podem provocar uma redução 
significativa dos fundos nacionais ou até a indisponi‑
bilidade desses fundos para a realização das medidas. 
Além disso, a sustentabilidade das medidas financiadas 
pela UE pode igualmente ser problemática quando os 
fundos da União deixarem de estar disponíveis.

XVI
Por existir uma ênfase tão forte em despender o orça‑
mento da União Europeia («método orientado para os 
recursos»), 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.

Impacto dos orçamentos anuais da UE 
nas atividades e na gestão de tesouraria

XVII
As autoridades dos Estados‑Membros, outros interme‑
diários e beneficiários podem receber adiantamentos 
de tesouraria («pré‑financiamento») para dar início às 
suas atividades. Estes pré‑financiamentos que per‑
duram durante períodos desnecessariamente longos 
podem aumentar a possibilidade de ocorrência de 
erros e perdas, tornando especialmente difícil uma 
reorientação das atividades para alcançar os objetivos. 
Uma vez que os prazos para apresentação dos pedi‑
dos de pagamento são longos, os problemas apenas 
são notórios nos anos posteriores, quando pode já ser 
demasiado tarde para os corrigir.

XVIII
Os Estados‑Membros terão de contribuir com 
1 234 mil milhões de euros no futuro para cobrir 
o pagamento das autorizações. Este montante é com‑
posto por 908 mil milhões de euros acordados para 
o QFP 2014‑2020 (pagamentos) e por um montante 
adicional de 326 mil milhões de euros de pagamentos 
das autorizações no âmbito dos QFP anteriores, que 
podem afetar a capacidade da Comissão para dar 
resposta a todos os pedidos de pagamento no ano em 
que esses pedidos forem apresentados.

Benefícios das despesas do orçamento 
da UE: «valor acrescentado europeu»

XIX
As despesas financiadas pelo orçamento da União 
dentro da União devem oferecer benefícios claros 
e tangíveis para a União Europeia e para os seus cida‑
dãos, que não possam ser alcançados por despesas 
efetuadas apenas a nível nacional, regional ou local.

XX
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 União podem ser utili‑
zados para atividades que seriam, de qualquer forma, 
realizadas pelos Estados‑Membros e outros beneficiá‑
rios («efeito de inércia»); ou esses fundos podem ser 
insuficientes para alcançar os efeitos pretendidos.

Qualidade dos dados e informações

XXI
A Comissão coordena muitos intervenientes envol‑
vidos na execução das despesas do orçamento, nem 
sempre podendo impor processos e sistemas de ges‑
tão normalizados. O desafio consiste em garantir que 
são recolhidos os dados corretos dos intermediários, 
em tempo oportuno, e que podem ser verificados de 
forma eficaz.

XXII
Além disso, o acompanhamento e a gestão finan‑
ceira e do desempenho realizados pela Comissão 
baseiam‑se muitas vezes em informações limitadas, 
incompletas ou pouco fiáveis.
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Despesas não imputáveis ao orçamento 
da União Europeia e auditorias

XXIII
As despesas que não sejam imputáveis ao orçamento 
da União devem, em geral, ser reavidas («recupera‑
das») dos beneficiários. A Comissão pode igualmente 
aplicar «correções» às despesas declaradas pelos 
Estados‑Membros e financiadas pelo orçamento da 
UE, rejeitando, na verdade, essas despesas como 
imputáveis ao orçamento da União Europeia, devendo 
antes ser suportadas pelo orçamento nacional.  
Contudo, essas correções são de aplicação  
complexa e proporcionam poucos incentivos para os 
Estados‑Membros corrigirem as insuficiências dos seus 
sistemas. Em algumas categorias de despesas, nomea‑
damente a política de coesão, os Estados‑Membros 
podem substituir as despesas rejeitadas  
por despesas elegíveis.

XXIV
A Comissão não consegue verificar, direta e sistema‑
ticamente, todas as partes do orçamento da União 
despendidas pelos Estados‑Membros, países terceiros 
e organizações internacionais, nem as despesas decla‑
radas pelos beneficiários. Confia em auditores inde‑
pendentes para certificarem as despesas em causa 
e nos controlos e inspeções limitados efetuados pelo 
seu próprio pessoal operacional e auditores.

XXV
No entanto, a certificação das despesas por audito‑
res independentes pode ser afetada pela qualidade 
e a oportunidade dos seus trabalhos ou pela sua inde‑
pendência. As verificações da Comissão podem  
ser afetadas por insuficiências da sua estratégia  
de controlo.

Quais são as oportunidades 
e as medidas necessárias?

XXVI
Tanto a Comissão como os Estados‑Membros devem 
garantir que os fundos daUnião Europeia são despen‑
didos de forma correta e racional e, nos últimos anos, 
tomaram já muitas medidas bem‑sucedidas  
nesse sentido.

XXVII
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 orça‑
mento é mais orientado para o desempenho, ofere‑
cem oportunidades de simplificação e melhoria da 
gestão financeira do orçamento da União.

XXVIII
Para beneficiar das oportunidades anteriormente 
mencionadas, todos os intervenientes implicados no 
orçamento da União Europeia nos seus respetivos 
domínios devem concentrar‑se:

 — nos resultados e valor acrescentado europeu;

 — na gestão do desempenho;

 — na gestão orçamental;

 — nas disposições de controlo e nos trabalhos 
de terceiros;

 — na revisão intercalar do QFP.
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01 
As contribuições dos Estados‑Membros para o orçamento geral da União Eu‑
ropeia (a seguir designado por «orçamento da UE») são reunidas e utilizadas 
para promover programas e medidas que apoiam e favorecem os objetivos das 
políticas da UE. O orçamento complementa as medidas legislativas tomadas pela 
Comissão Europeia (a seguir designada por «Comissão») e outras instituições 
europeias no sentido de promover os objetivos do Tratado e da União Europeia. 
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 
rendimento nacional bruto (RNB) combinado e aproximadamente 2% do total das 
suas despesas públicas (ver diagrama 1). É igualmente uma fração do apoio que 
foi disponibilizado para a crise financeira e da dívida soberana.

O orçamento da União Europeia é uma pequena parte dos recursos e despesas 
públicas dos Estados‑Membros (2012)

Fonte: Eurostat.

D
ia

gr
am

a 
1

RNB
dos Estados-Membros da UE  (2012)

≈ 13 000 mil milhões de euros

Despesas públicas
dos Estados-Membros

da UE (2012)
≈ 6 400 mil milhões de euros

Orçamento da UE (2012)
142 mil milhões de euros
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02 
A crise financeira e a crise da dívida soberana levantaram questões problemáti‑
cas sobre a função e a evolução da União Europeia e o significado de pertencer 
à União Europeia. As longas discussões que decorreram antes da aprovação do 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2014‑2020 (ver caixa 1)1 e a relutância 
dos Estados‑Membros em aumentar o orçamento para pagamentos2 mostraram 
a falta de entusiasmo pelo financiamento da União, que é visto como uma pro‑
moção do «projeto europeu» em detrimento das exigências nacionais.

03 
Os governos dos Estados‑Membros e o Parlamento Europeu esperam um elevado 
grau de transparência do orçamento da UE. A opinião negativa que o Tribunal 
de Contas Europeu (a seguir designado por «Tribunal») tem apresentado na sua 
declaração de fiabilidade (DAS) (ver caixa 2) sobre as despesas da União Europeia 
para cada um dos últimos 19 anos representa um problema para a União. 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 União Europeia 3.

04 
Os governos e os contribuintes dos Estados‑Membros querem que os fundos  
com que contribuem para o orçamento da UE obtenham melhores resultados: 
querem ver que 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.

05 
Tendo por base 35 anos de experiência na auditoria das receitas e despesas da 
União Europeia, este exame panorâmico sobre os riscos que se colocam à gestão 
financeira do orçamento da UE apresenta uma visão global dos fluxos financeiros 
da União e uma síntese de questões a resolver para garantir que, entre outros 
aspetos, os contribuintes da União Europeia 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) este relatório pormenorizado que define o contexto e apresenta informações 
sobre o orçamento da UE, os intervenientes implicados na despesa dos fun‑
dos da União Europeia e outros fluxos financeiros;

c) fichas informativas individuais sobre cada uma das principais rubricas do QFP, 
fontes de receitas da União Europeia e adjudicação de contratos públicos, 
que resumem as características e questões mais importantes.

1 O acordo do QFP 
para 2014‑2020 demorou 
dois anos e meio a atingir. 
Foi aprovado pelo 
Parlamento Europeu em 
19 de novembro de 2013 
e adotado pelo Conselho 
em 2 de dezembro de 2013.

2 Ver Relatório Anual relativo 
ao exercício de 2012, 
pontos 1.51‑1.53 (JO C 331 
de 14.11.2013).

3 Ver o Parecer n.º 1/2010, 
Melhorar a gestão financeira 
do orçamento da União 
Europeia: riscos e desafios 
(http://eca.europa.eu) 
e a Resposta do Tribunal 
à Comunicação da Comissão 
«Reformar o orçamento, 
mudar a Europa».
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Quadro Financeiro Plurianual

O Quadro Financeiro Plurianual (QFP) traduz as prioridades políticas da União em termos financeiros por um pe‑
ríodo de pelo menos cinco anos (artigo 312.º do Tratado de Lisboa). O QFP define os montantes máximos anuais 
(limites) das despesas da União no seu conjunto e das principais categorias de despesas (rubricas). Não é tão 
pormenorizado como um orçamento anual. Ao especificar os limites para cada categoria de despesas, o QFP 
impõe disciplina orçamental e garante que as despesas da UE seguem uma evolução dentro dos limites dos 
recursos próprios do orçamento da UE e em conformidade com os objetivos de política da UE. Além disso, este 
sistema garante uma entrada previsível de recursos para as prioridades da UE a longo prazo e oferece mais cer‑
tezas aos beneficiários de fundos da UE. O QFP 2014‑2020 define o limite máximo das autorizações orçamentais 
para o período em 960 mil milhões de euros e dos pagamentos em 908 mil milhões de euros (a preços de 2011).

Declaração de fiabilidade (DAS)

DAS ‑ declaração sobre a fiabilidade das contas financeiras da União Europeia, bem como sobre a legalidade 
e a regularidade das operações subjacentes. O TFUE (artigo 287.º) exige que o Tribunal verifique a legalidade 
da totalidade das receitas e despesas, bem como a boa gestão financeira.

É raro que uma opinião de auditoria do tipo da DAS incida simultaneamente sobre a fiabilidade das contas 
e a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Poucos países exigem que os seus auditores nacionais 
elaborem uma opinião desse tipo e, muito provavelmente, os auditores dos próprios Estados‑Membros não 
teriam condições para emitir uma opinião positiva do tipo da DAS relativa ao orçamento do seu próprio Estado. 
Por exemplo, o Tribunal de Contas do Reino Unido apresenta reservas na sua opinião de auditoria sobre a fia‑
bilidade da totalidade das contas financeiras da administração pública, mas não apresenta uma opinião sobre 
a legalidade e a regularidade. Da mesma forma, a instituição superior de auditoria dos EUA afirma não estar em 
posição de formular uma opinião sobre as demonstrações financeiras da administração pública desse país.
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O que são as finanças da União Europeia e como  
são administradas?

Orçamento da UE

06 
Os orçamentos anuais da UE são baseados no QFP, que define as prioridades de 
despesas da União Europeia em cinco grandes categorias de política («rubricas») 
para um determinado período (ver o quadro 1 e o diagrama 2):

a) para cada ano do período em causa, o QFP define o montante máximo anual 
para cada rubrica, fixando um limite global anual dos montantes que a Co‑
missão pode autorizar e pagar (dotações de autorização e de pagamento). 
O orçamento para pagamentos estipula de facto o montante máximo que 
a Comissão pode solicitar aos Estados‑Membros para cumprir os seus desem‑
bolsos de tesouraria;

b) conforme acordado durante as negociações do QFP, o orçamento anual da 
UE reserva dotações nacionais para cada Estado‑Membro nos domínios de 
despesas do desenvolvimento rural, das pescas e da política de coesão («do‑
tações pré‑afetadas»). Da mesma forma, os limites máximos do orçamento 
da UE para as despesas com a agricultura reservam o total das subvenções 
anuais que podem ser pagas a cada Estado‑Membro. Desta forma, 80% do 
QFP disponível para utilização pelos Estados‑Membros e o orçamento anual 
da UE estão já previamente afetados aos Estados‑Membros.

QFP 2014‑2020

(mil milhões de euros)

Rubrica QFP Autorizações
Dotações 

pré‑afetadas 
e limites nacionais

%

1 Crescimento inteligente e inclusivo 450,8 322,3 71

2 Crescimento sustentável: recursos naturais 373,2 353,2 95

3 Segurança e cidadania 15,7

4 Europa global 58,7

5 Administração 61,6

Total QFP 960,0 675,5 70

Dos quais disponíveis para os Estados‑Membros 839,7 675,5 80

Reservas 10,0

FED 30,5

Total fora do QFP 40,5

Total dentro e fora do QFP 1 000,5 675,5 68

Q
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Orçamento plurianual (QFP) para 2014‑2020

Fonte: Valores do TCE com base em informações da Comissão.
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07 
No âmbito de acordos, no contexto da crise financeira e do QFP 2014‑2020, o or‑
çamento da UE deverá ser harmonizado com as prioridades políticas da União 
Europeia de aumento do crescimento e criação de emprego4. A estratégia Euro‑
pa 2020 define cinco grandes objetivos para a União alcançar até 2020, utilizando 
os fundos do orçamento da UE e dos orçamentos nacionais, a saber:

a) aumentar o emprego: taxa de emprego de 75% da população na faixa etária 
de 20‑64 anos;

b) melhorar os níveis de educação: reduzir a taxa de abandono escolar para me‑
nos de 10% e aumentar para, pelo menos, 40% a percentagem da população 
na faixa etária de 30‑34 anos que conclui o ensino superior ou equivalente;

c) melhorar as condições para a investigação e a inovação: investimento de 3% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em I&D;

4 Estratégia europeia 
para o emprego 
e o crescimento, acordada 
pelo Conselho Europeu de 
17 de junho de 2010.
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5 O BEI é propriedade dos 
Estados‑Membros e financia 
projetos de investimento 
que favorecem os objetivos 
da UE. Aproximadamente 
90% dos seus empréstimos 
são concedidos aos 
Estados‑Membros, sendo 
os restantes 10% concedidos 
a 150 países terceiros. 
Os empréstimos do BEI 
podem ser combinados com 
subvenções concedidas 
pelo orçamental geral e os 
FED. O Fundo Europeu de 
Investimento pertence à família 
do BEI, oferecendo capital 
de risco e garantias às PME.

6 Ver as contas anuais 
consolidadas provisórias 
da União Europeia, 
exercício de 2013, nota 7.1 
— mecanismos de apoio 
financeiro, atividades de 
contração e concessão 
de empréstimos geridas 
pela Comissão.

d) promover a inclusão social, através da redução da pobreza: retirar pelo menos 
20 milhões de pessoas de situações de risco de pobreza e de exclusão social;

e) reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (clima/energia): reduzir em 
20% (ou mesmo 30%, se as condições o permitirem) relativamente aos níveis 
de 1990, 20% de energias renováveis no consumo energético e aumento de 
20% da eficiência energética.

08 
Além do orçamento geral da UE, a Comissão gere:

a) os fundos europeus de desenvolvimento (FED) (aproximadamente 3 mil mi‑
lhões de euros para 2013, 27 mil milhões de euros para 2014‑2020). Embora as 
contribuições dos Estados‑Membros para o orçamento dos FED sejam acorda‑
das em negociações intergovernamentais fora do âmbito do procedimento do 
orçamento geral da UE, os FED podem vir a ser incorporados no orçamento da 
UE no próximo QFP (ver a ficha informativa sobre a Europa global). A Comis‑
são gere as operações financiadas pelos FED utilizando recursos afetados sob 
a forma de ajuda não reembolsável. O Banco Europeu de Investimento (BEI)5 
gere a Facilidade de Investimento e as bonificações da taxa de juro;

b) operações de contração e concessão de empréstimos de aproximadamente 
57,2 mil milhões de euros no final de 20136. Em determinadas circunstâncias 
específicas e autorizadas, a União Europeia (representada pela Comissão) 
pode contrair empréstimos de fundos para os conceder a países, com o obje‑
tivo de cumprir o mandato que lhe é conferido pelo Tratado;

i) os fundos dos empréstimos contraídos são garantidos pelos 28 Esta‑
dos‑Membros. São concedidos de forma recíproca (back to back) ao país 
beneficiário, exatamente nas mesmas condições em que foram contraí‑
dos, pelo que a Comissão não incorre em qualquer taxa de juro  
ou risco cambial;

ii) existem três instrumentos principais: o mecanismo de apoio às balan‑
ças de pagamentos (que presta assistência financeira a países fora da 
zona euro, tendo concedido empréstimos de 11,6 mil milhões de euros 
à Hungria, Letónia e Roménia em 31 de dezembro de 2013); o Mecanismo 
Europeu de Estabilização Financeira (MEEF, que prestou apoio financeiro 
a todos os Estados‑Membros, tendo concedido empréstimos de 44,5 mil 
milhões de euros à Irlanda e a Portugal em 31 de dezembro de 2013. 
Atualmente, não concede novos empréstimos, sendo as suas atividades de 
apoio substituídas pelo apoio do FEEF e, posteriormente, do MEE — ver 
o ponto 10); e a assistência macrofinanceira (AMF, que apoia os países par‑
ceiros fora da Europa mas geograficamente próximos, tendo concedido 
empréstimos de 0,6 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2013);

iii) além disso, existem ainda os empréstimos concedidos pela Euratom 
a Estados‑Membros e não membros para financiar projetos relativos 
a instalações de energia [0,4 mil milhões de euros em 31 de dezembro 
de 2013) e as notas promissórias da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço (CECA) de 0,2 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2013];
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c) passivos a longo prazo principalmente relacionados com pensões e outros 
benefícios do pessoal (45,7 mil milhões de euros no final de 2013). Embora 
o pessoal contribua com um terço dos custos esperados desses benefícios 
a partir dos seus vencimentos, os Estados‑Membros garantem coletivamente 
o respetivo pagamento, sendo solicitados a financiá‑los no futuro;

d) o Fundo de Garantia para as Ações Externas, para cobrir o incumprimento 
dos empréstimos concedidos a países terceiros pelo BEI;

e) instrumentos especiais fora do âmbito do orçamento, para utilização em 
emergências e circunstâncias excecionais até 1,4 mil milhões de euros por 
ano (Reserva para Ajudas de Emergência, Fundo de Solidariedade da União 
Europeia, Instrumento de Flexibilidade e Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização).

Medidas específicas em resposta à crise financeira  
e da dívida soberana

09 
Os Estados‑Membros reforçaram a coordenação das políticas económicas no 
âmbito do Semestre Europeu (ver caixa 3) e têm de traduzir as orientações e as 
regras da União Europeia nas suas escolhas políticas e orçamentais anuais.

10 
Tendo em conta a crise da dívida soberana, os países da zona euro instituíram 
mecanismos intergovernamentais de estabilidade financeira [o Fundo Euro‑
peu de Estabilidade Financeira (FEEF)7 e o seu sucessor, o Mecanismo Europeu 
de Estabilidade (MEE8)]. A Comissão é responsável por negociar e acompanhar 
o cumprimento das condições políticas definidas para a assistência financeira no 
âmbito destes mecanismos. Contudo, estes empréstimos não são garantidos pelo 
orçamento da UE, nem estão incluídos nas suas contas9.

7 No âmbito do FEEF, foram 
concedidos empréstimos 
no montante de 
152,8 mil milhões de euros 
a três países: Irlanda, 
Portugal e Grécia. O FEEF 
deixou de conceder novos 
empréstimos a partir de 
1 de julho de 2013. Os países 
da zona euro que necessitem 
de assistência poderão contrair 
empréstimos junto do MEE, 
que tem uma capacidade de 
concessão de empréstimos de 
500 mil milhões de euros.

8 O MEE foi instituído pelos 
países da zona euro 
e é propriedade destes. 
Os países da zona euro que 
necessitem de assistência 
poderão contrair empréstimos 
junto do MEE, que tem uma 
capacidade de concessão 
de empréstimos de 
500 mil milhões de euros.

9 Além disso, a Comissão gere 
os empréstimos bilaterais 
conjuntos concedidos pelos 
países da zona euro à Grécia. 
Estes não têm impacto no 
orçamento da UE, nem são 
incluídos ou mencionados 
nas suas demonstrações 
financeiras.

Ca
ix

a 
3 Semestre Europeu

Todos os Estados‑Membros devem refletir o seu compromisso em alcançar os objetivos da estratégia «Euro‑
pa 2020» nos seus objetivos nacionais e nas políticas de crescimento. O Semestre Europeu é um ciclo anual de 
coordenação das políticas económicas para garantir que os esforços de cada Estado‑Membro são coordena‑
dos e concentrados de forma a terem o impacto desejado no crescimento. Todos os anos, a Comissão realiza 
uma análise pormenorizada dos programas de reforma económica e estrutural de cada país, fornecendo 
recomendações específicas por país para os 12‑18 meses seguintes. O Conselho discute e adota formalmente 
essas recomendações, que são aprovadas pelo Conselho Europeu. É assim prestado aconselhamento político 
aos Estados‑Membros antes de finalizarem os seus orçamentos nacionais para o ano seguinte. Poderão ser 
emitidas advertências políticas, caso as recomendações não sejam executadas num determinado período.
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10 As quotas dos BCN no capital 
do BCE são calculadas através 
de uma chave que reflete 
a quota do respetivo país na 
população total e no produto 
interno bruto da UE. Estes 
dois fatores têm a mesma 
ponderação. O BCE ajusta as 
quotas de cinco em cinco anos 
e sempre que um novo país 
adere à União. O ajustamento 
é realizado com base em dados 
fornecidos pela Comissão.

11 O BERD foi criado 
em 1991 para promover 
o empreendedorismo 
e favorecer a transição para 
economias de mercado 
abertas e democráticas. 
Desenvolve atividades em 
34 países da Europa Central, 
da Ásia Central e do sul 
e leste do Mediterrâneo. Os 
acionistas incluem 64 países, 
a União Europeia e o Banco 
Europeu de Investimento. 
Os Estados‑Membros da UE, 
o BEI e a Comissão detêm 
aproximadamente 63% 
das ações do BERD.

12 Regulamento Financeiro 
(aplicável a partir de 1 de 
janeiro de 2013), capítulo 2, 
Modalidades de execução 
(JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 
Existem três modalidades de 
gestão (antes de 2013 existiam 
cinco). No âmbito da gestão 
direta, os serviços da Comissão, 
as agências de execução e os 
chefes das delegações da UE 
supervisionam a utilização 
dos fundos; a gestão indireta 
diz respeito principalmente 
a agências, países terceiros 
e organizações internacionais; 
na gestão partilhada, os fundos 
são geridos através de agências 
nacionais de execução, que 
são auditadas separadamente 
por organismos de certificação. 
O Regulamento Financeiro 
define as disposições de 
auditoria e controlo para cada 
uma destas modalidades 
de execução.

11 
O Banco Central Europeu (BCE) está fora do orçamento da UE:

a) o BCE é propriedade dos bancos centrais nacionais (BCN) de todos os Esta‑
dos‑Membros, sendo as respetivas quotas baseadas em dados fornecidos 
pela Comissão10;

b) durante 2014, o BCE assumirá a responsabilidade pelo mecanismo único de 
supervisão e terá poderes para supervisionar e intervir em qualquer institui‑
ção de crédito dos Estados‑Membros participantes (os 18 países da zona euro 
e países não participantes na zona euro que têm o direito de aderir).  
Na prática, o BCE irá supervisionar diretamente os cerca de 130 maiores  
bancos da zona euro, enquanto outros continuarão sob a alçada das autorida‑
des nacionais.

O complexo sistema orçamental da União Europeia

12 
O orçamento da UE é despendido num ambiente complexo (ver diagrama 4):

a) existem mais de 30 domínios de intervenção, uma vasta gama de objetivos 
e muitas atividades. Milhares de projetos são financiados utilizando um 
leque de instrumentos (subvenções, subsídios, empréstimos, garantias, apoio 
orçamental direto a países terceiros e instrumentos financeiros inovadores 
e outros mecanismos para alavancar os fundos da União Europeia). Os bene‑
ficiários finais incluem pessoas singulares, empresas, universidades, parcerias 
público‑privadas e organismos públicos;

b) envolve intervenientes dos Estados‑Membros (ao nível nacional, regional 
e local), países terceiros e organizações internacionais, bem como vários 
serviços da Comissão (conhecidos por «direções‑gerais»), agências e outros 
organismos da União Europeia [outras instituições da UE, o Banco Europeu de 
Investimento (BEI), o Fundo Europeu de Investimento (FEI)] e organizações em 
que a União Europeia participa [por exemplo, o Banco Europeu para a Re‑
construção e o Desenvolvimento (BERD)11 e empresas comuns];

c) os Estados‑Membros são responsáveis pelas despesas de aproximadamente 
80% do orçamento da UE no âmbito de disposições de gestão partilhada. 
A maior parte destes 80% está reservada para cada país em dotações nacio‑
nais pré‑afetadas (ver alínea b) do ponto 6 e o quadro 1). Exceto no caso das 
despesas agrícolas, os Estados‑Membros devem financiar parte das despesas 
das atividades em gestão partilhada (cofinanciamento);

d) a modalidade de gestão12 e o facto de ser ou não o único financiador das me‑
didas realizadas influencia não só até que ponto a Comissão pode moldar as 
atividades realizadas, mas determina igualmente as disposições de controlo, 
auditoria e prestação de contas existentes, bem como as informações a que 
tem acesso;
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e) existem muitos programas, projetos e medidas diversos com objetivos 
semelhantes ou complementares, a que se aplicam diferentes regras de 
gestão e de controlo. Podem ocorrer múltiplas fontes de financiamento nos 
vários domínios de intervenção (por exemplo, os projetos de investigação 
e inovação podem ser financiados a partir de três fontes distintas de finan‑
ciamento da União Europeia, cada uma com regras de gestão e elegibilidade 
diferentes; para as ações externas, algumas medidas podem ser financiadas 
tanto a partir do orçamento da UE como do orçamento do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento, FED). Este financiamento múltiplo existe igualmente 
dentro do mesmo domínio de intervenção13. Por conseguinte, quando os 
programas, projetos e medidas beneficiam de uma gama de financiamento 
proveniente de várias fontes (orçamentos nacionais e da União Europeia, BEI 
e outros), os custos totais podem não ser evidentes. Além disso, cada fonte de 
financiamento tem as suas próprias disposições de governação e elaboração 
de relatórios14. Esta situação tem implicações na boa gestão financeira para 
os Estados‑Membros que prestam financiamento através de vários canais;

f) o orçamento da UE é elaborado anualmente, mas muitas das atividades finan‑
ciadas são realizadas ao longo de vários anos. Em consequência:

i) são pagos adiantamentos de tesouraria («pré‑financiamento») aos 
Estados‑Membros, a outros intermediários e aos beneficiários quando 
começam a executar os programas financiados pela União Europeia. No 
final de 2013, o montante desembolsado a título de pré‑financiamento 
era de 79,4 mil milhões de euros, a maioria dos quais se destinava a ativi‑
dades de gestão partilhada dos Estados‑Membros (ver ponto 40);

ii) existe um desfasamento substancial entre os orçamentos para autori‑
zações e para pagamentos, que se tem vindo a acumular ao longo do 
tempo, afetando a capacidade da Comissão em satisfazer todos os pedi‑
dos de pagamento no ano em que são apresentados15. Os compromissos 
jurídicos de financiamento que só são desembolsados mais tarde (co‑
nhecidos por «reste à liquider» — RAL) representavam 222,4 mil milhões 
de euros no final de 2013, sendo a maioria referentes a autorizações para 
despesas da política de coesão no período de 2010‑2014 (ver diagra-
ma 3). Juntamente com outros passivos (a maioria relativos a aquisições 
e pensões do pessoal) de 103,4 mil milhões de euros excluindo emprés‑
timos, será necessário um desembolso futuro do orçamento da UE de 
cerca de 326 mil milhões de euros além dos montantes acordados para 
o QFP 2014‑2020 (no final de 2013) (ver diagrama 2);

g) ao despenderem o orçamento, os Estados‑Membros devem cumprir as regras 
e os regulamentos acordados para a sua utilização ao nível da UE — o que 
significa que devem existir mecanismos eficazes para essas regras serem 
conhecidas ou integradas ao nível do governo nacional, regional e local;

h) para as despesas geridas de forma indireta através de países terceiros, organi‑
zações internacionais ou o BEI, existem acordos sobre a forma de despender 
o orçamento da UE, bem como sobre elaboração de relatórios e direitos  
de verificação.

13 Documento de trabalho 
da Comissão «A Budget for 
Europe 2020: the current 
system of funding, the 
challenges ahead, the results of 
stakeholders consultation and 
different options on the main 
horizontal and sectoral issues», 
pp. 9 e 17, secção «A simpler 
and more transparent 
budget» (SEC(2011) 868 final, 
de 29.6.2011).

14 Implicação do cofinanciamento 
do BEI e do BERD no orçamento 
da UE, estudo de seguimento 
de 2013, conclusões 3.3, 3.4 
e 5 (relatório da Direção‑Geral 
das políticas internas do 
Parlamento Europeu, 
serviço de política, assuntos 
orçamentais D).

15 Ver Relatório Anual relativo 
ao exercício de 2012, 
pontos 1.51‑1.53 e 1.58‑1.59 
(JO C 331 de 14.11.2013).
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13 
A Comissão é responsável, em última instância, pela supervisão e execução do 
orçamento da UE. Pode reaver fundos dos Estados‑Membros e outras entidades, 
caso não sejam despendidos para os fins acordados e de forma adequada.

14 
Todos estes elementos em conjunto exigem que as funções e responsabilidades 
sejam claras, que exista uma boa coordenação e comunicação entre os vários in‑
tervenientes e que estejam em vigor mecanismos sólidos de prestação de contas 
e de controlo para garantir que o orçamento é despendido de forma adequada 
e com eficácia.

Autorizações a pagar («RAL») por rubrica do QFP e por ano

Fonte: Valores do TCE com base em informações da Comissão.
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Despesas do orçamento da União Europeia
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Os 28 Estados-Membros reunem as suas contribuições para o orçamento anual em conformidade com o acordo do QFP (2014: 143 mil milhões de euros).
É despendido nas prioridades propostas pela Comissão e acordadas pelo Conselho e o Parlamento Europeu.

UE: 28 Estados-Membros

F
E
D

F
E
D

≈20% do orçamento 
é gerido pela Comissão (investigação,
despesas administrativas, ações globais,
proteção dos consumidores...)

Orçamento da UE

O orçamento é repartido entre 30 políticas.

≈80% do orçamento 
é gerido pelos 28 Estados-Membros e >200 administrações
regionais ou locais... (agricultura, pescas, desenvolvimento
rural, despesas de coesão, infraestruturas...)

≈ 80%≈ 20%

Comissão
Europeia

Medidas e projetos são selecionados
e os fundos são pagos aos beneficiários. UE: 28 Estados-Membros

>200 administrações
regionais ou locais

Fonte: TCE.
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15 
O diagrama 5 apresenta o modelo de prestação de contas para a execução do 
orçamento da UE:

a) o Conselho e o Parlamento Europeu elaboram o orçamento anual da União, 
em conformidade com as disposições do Tratado16;

b) o Tratado da União Europeia confere à Comissão a responsabilidade pela exe‑
cução desse orçamento17. Embora a maioria desse orçamento seja utilizada 
pelos Estados‑Membros, a Comissão é responsável, em última instância, pela 
execução orçamental, informando o Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
a forma como o orçamento foi despendido;

c) o Tribunal envia uma declaração de fiabilidade («DAS») e apresenta as suas 
auditorias de resultados ao Parlamento Europeu e ao Conselho18, que utilizam 
esses elementos como base para a quitação a dar à Comissão pela cobrança 
das receitas e a realização das despesas do orçamento19;

d) utiliza‑se um procedimento semelhante para dar quitação às outras institui‑
ções e organismos da União Europeia pelo orçamento que executam.

16 Artigo 314.º do TFUE: 
«O Parlamento Europeu 
e o Conselho, deliberando 
de acordo com um processo 
legislativo especial, elaboram 
o orçamento anual da União 
de acordo com as disposições 
a seguir estabelecidas». 
O n.º 2 do artigo 314.º 
dispõe que a «Comissão 
deve submeter [...] uma 
proposta...» e os n.os 3 a 10 
do mesmo artigo definem 
o procedimento de adoção.

17 Artigo 17.º do Tratado da 
União Europeia; artigo 317.º 
do TFUE: «A Comissão executa 
o orçamento em cooperação 
com os Estados‑Membros...».

18 Artigos 285.º e 287.º do TFUE.

19 Artigo 319.º do TFUE: «O 
Parlamento Europeu, sob 
recomendação do Conselho, 
dá quitação à Comissão quanto 
à execução do orçamento».

Modelo de prestação de contas para a utilização 
do orçamento da União Europeia
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20Que riscos se colocam 
à boa gestão financeira?

16 
Os fundos da União Europeia têm um contributo valioso e essencial para a reali‑
zação dos objetivos do Tratado. Consolidam a legislação que promove as liber‑
dades consagradas no Tratado, o mercado interno, a saúde e defesa do consu‑
midor e dão visibilidade à União no palco mundial. É legítimo que os cidadãos 
e contribuintes da UE, os governos dos Estados‑Membros e a autoridade orça‑
mental queiram que os fundos da União Europeia sejam despendidos de forma 
adequada e racional e que tenham valor acrescentado europeu. No entanto, as 
realizações da UE ultrapassam o financiamento. Nas últimas duas décadas, a UE 
enfrentou os desafios inerentes à integração de 16 novos países, à introdução do 
euro e à resposta concertada à crise financeira global e à crise da dívida sobe‑
rana na Europa. Embora seja ainda necessário envidar esforços para aprofundar 
o mercado interno, este foi conseguido com reduzidas despesas orçamentais. Os 
fundos da UE contribuíram igualmente para a criação e consolidação de estrutu‑
ras e redes que aproximam os cidadãos e as organizações da União, tanto física 
como culturalmente, promovendo assim a integração europeia.

17 
Os riscos que se colocam à boa gestão financeira são os seguintes:

a) que o orçamento da UE não seja despendido como pretendido, para os fins 
e segundo as regras definidas pela autoridade orçamental (legalidade e regu‑
laridade das despesas);

b) que não seja devidamente contabilizado nas contas financeiras anuais (fiabili‑
dade das contas)20;

c) que não seja despendido de forma racional, de acordo com os princípios de 
boa gestão financeira (economia, eficiência e eficácia);

d) que as despesas da União Europeia não proporcionem valor acrescentado 
e os benefícios esperados não se concretizem (valor acrescentado europeu).

20 Uma vez que o Tribunal 
formula uma opinião positiva 
sobre a fiabilidade das 
contas desde 2007, o exame 
panorâmico sobre os riscos 
para a gestão financeira 
não trata deste assunto.
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18 
Uma boa gestão destes riscos deverá dar origem a despesas de boa qualidade, ou 
seja, eficazes e económicas, despendidas de forma eficiente e de acordo com as 
regras. O anexo I apresenta uma lista pormenorizada dos tipos de riscos exter‑
nos, financeiros e de atividades que podem ocorrer na execução do orçamento 
da UE. Caso se concretizem, podem resultar em:

a) incapacidade de concretizar uma política ou de alcançar os efeitos pretendi‑
dos devido à utilização de processos errados ou inadequados para obter os 
resultados e o impacto desejados;

b) incapacidade de acrescentar valor, especialmente ao nível europeu. Os fun‑
dos da União Europeia podem trazer benefícios aos cidadãos da UE ou outros 
destinatários, mas essas despesas não têm uma dimensão europeia distintiva. 
Ou então os mesmos resultados poderiam ter sido obtidos utilizando outros 
fundos ou menos fundos da União Europeia;

c) ação ou inação prejudicial à reputação da União Europeia ou da Comissão;

d) incapacidade de utilizar os métodos operacionais e de gestão adequados 
para concretizar os objetivos da política, ou seja, os resultados poderiam ter 
sido mais bem obtidos, ou poderiam ter‑se obtido melhores resultados utili‑
zando outros métodos;

e) incapacidade de aplicar sistemas de controlo interno adequados para alcan‑
çar os objetivos (que tenham em conta os riscos relacionados com a gestão, 
as operações, a legalidade e a regularidade das despesas, as finanças,  
a adjudicação de contratos, a fraude e outras irregularidades, a utilização  
da informática, os recursos humanos, os ativos, a saúde e a segurança, etc.) 
ou de definir sistemas de gestão do desempenho para acompanhar os pro‑
gressos realizados.

19 
O presente exame panorâmico não abrange os seguintes aspetos devido à sua 
natureza excecional:

a) fraude e corrupção, que implicam frequentemente esquemas complexos 
e conluio entre os infratores atraídos pelos elevados fluxos financeiros. O Tri‑
bunal considera o risco de fraude ao planear e realizar as suas auditorias, mas 
não procura detetar fraudes de forma sistemática e ativa. Esse é o mandato 
do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)21;

b) ação ou inação que possa prejudicar a reputação da União ou da Comissão;

c) medidas específicas em resposta à crise financeira e da dívida soberana, 
uma vez que as iniciativas intergovernamentais inovadoras tomadas pelos 
Estados‑Membros (ver pontos 9‑11) levantam questões acerca das disposições 
relativas à prestação de contas e à auditoria pública, que são o tema de outro 
exame panorâmico elaborado pelo Tribunal22.

21 Carta do presidente do 
Tribunal ao presidente 
do Parlamento Europeu, 
«Opinião do Tribunal 
de Contas Europeu 
sobre o relatório da 
Comissão relativo 
a medidas anticorrupção» 
(http://eca.europa.eu).

22 Ver o relatório do TCE 
«Exame panorâmico das 
disposições da UE relativas 
à prestação de contas 
e à auditoria pública: lacunas, 
sobreposições e desafios» 
(http://eca.europa.eu).



22Quais são os problemas 
e a sua causa?

Legalidade e regularidade das despesas da União 
Europeia: utilização dos fundos em conformidade  
com as regras

20 
Esta secção trata principalmente das despesas orçamentais. Os pormenores so‑
bre as receitas, que devem pautar‑se pelos objetivos globais da simplicidade, da 
transparência e da equidade segundo o Conselho Europeu de fevereiro de 2013, 
encontram‑se na ficha informativa sobre as receitas. As principais questões relati‑
vas às receitas são a forma de financiamento do orçamento (fontes) e o montante 
da contribuição de cada Estado‑Membro para o mesmo.

21 
O Tribunal formula uma opinião negativa sobre a regularidade das despesas do 
orçamento (operações) porque os erros que deteta em todos os domínios, exceto 
nas receitas e nas despesas administrativas, são materiais, ou seja, o nível de 
erros é superior a um nível aceitável23.

22 
Os erros surgem quando os pagamentos não são legais nem regulares, por exem‑
plo, quando são pedidos por beneficiários inelegíveis, relativamente a despe‑
sas que não deveriam ser financiadas pela União Europeia, ou quando não são 
cumpridas as condições de concessão da ajuda. Estes problemas (designados por 
«erros») ocorrem porque:

a) os beneficiários fazem declarações incorretas;

b) os beneficiários não cumprem as condições para obter e utilizar o apoio da 
União Europeia. A existência de condições complexas e abrangentes pode di‑
ficultar tanto o cumprimento por parte dos beneficiários como a verificação 
da conformidade por parte dos gestores. Se não forem claras, as condições 
podem ser interpretadas de várias formas e dar origem a que as despesas 
sejam aceites numa cultura orientada para a utilização do orçamento (ou seja, 
em que existe pressão para despender o orçamento disponível, sem ponde‑
rar se dá resposta a necessidades genuínas);

c) as verificações e os controlos realizados pela Comissão, os organismos de 
gestão dos Estados‑Membros e outros auditores que certificam as despesas 
não conseguem evitar, detetar e corrigir declarações incorretas de despesas;

d) os Estados‑Membros e outros intervenientes encarregados da execução do 
orçamento concentram‑se em utilizá‑lo (absorção das despesas) dentro do 
período de tempo exigido para não o perderem, em detrimento da adequa‑
ção ou eficácia dessa utilização. A afetação prévia de dotações anuais a cada 
Estado‑Membro (ver alínea b) do ponto 6) reforça uma cultura que se con‑
centra em saldos líquidos e na redistribuição do orçamento da UE, em vez de 
procurar a melhor forma de investir e utilizar os recursos comuns da União 
Europeia para o bem comum.

23 A materialidade é definida 
utilizando o juízo profissional. 
Os erros superiores a 2% 
da categoria de despesas 
são considerados materiais, 
tal como os factos 
e acontecimentos que, caso 
sejam divulgados, possam 
alterar a perceção que o leitor 
tem das contas. No período 
de 2009‑2012, a taxa de erro 
mais provável estimada que 
afetou o orçamento da UE 
variou entre 3,3% e 4,8% 
do total das despesas.
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Boa gestão financeira: obter resultados do orçamento 
da União Europeia

23 
O bom desempenho pode ser definido como «fazer as coisas certas (eficácia) da 
forma correta (eficiência)». Uma administração eficaz e eficiente exige que as 
atividades financiadas pela União Europeia sejam devidamente concebidas para 
dar resposta a necessidades reais e que sejam executadas utilizando métodos 
adequados. Essas atividades devem incidir em objetivos bem definidos, devendo 
o seu desempenho ser devidamente acompanhado para permitir à Comissão 
e outros organismos de gestão avaliar a concretização desses objetivos.

24 
As auditorias de resultados realizadas pelo Tribunal24 examinam a forma como os 
fundos foram utilizados e a respetiva eficácia.

25 
A pressão para gastar sem ter suficientemente em conta a concretização dos 
resultados esperados pode comprometer a otimização dos recursos dos fundos 
da UE. O diagrama 6 apresenta os problemas mais comuns mencionados nos 
nossos relatórios especiais. A falta de otimização dos recursos pode resultar de 
insuficiências na elaboração, execução e acompanhamento das medidas financia‑
das se:

a) o objetivo do financiamento não for claro ou não existir uma avaliação preli‑
minar (ex ante) ou uma apreciação do financiamento realmente necessário;

b) existirem demasiados objetivos ou estes não forem claros e puderem ser 
interpretados de formas diferentes, dificultando o estabelecimento  
de prioridades;

c) as necessidades dos potenciais beneficiários não forem devidamente avalia‑
das ou o possível impacto do financiamento da UE não for devidamente tido 
em conta;

d) a ajuda não for orientada para os beneficiários, domínios e projetos que  
mais necessitam ou os critérios de seleção dos projetos individuais  
forem insuficientes;

e) os critérios de elegibilidade não forem claros ou forem aplicados de forma 
incoerente pelos organismos que aprovam o apoio da União Europeia (sub‑
venções, empréstimos, etc.);

f) os fundos da União Europeia proporcionarem alguns benefícios aos benefi‑
ciários, mas não existir uma dimensão especial da União nas medidas para 
além do que já é financiado pelos Estados‑Membros aos níveis nacional, 
regional e local. O valor acrescentado europeu pode assim ser questionável;

g) não existir uma apreciação da razoabilidade dos custos imputados às medi‑
das da União Europeia;

24 O capítulo 7, artigo 30.º, do 
Regulamento Financeiro prevê 
que o orçamento da UE seja 
utilizado em conformidade 
com o princípio da boa 
gestão financeira (economia, 
eficiência e eficácia). 
As auditorias de resultados 
do Tribunal são publicadas 
em relatórios especiais, sendo 
apresentada uma síntese no 
capítulo 10 do Relatório Anual, 
intitulado «Orçamento da UE: 
obter resultados».
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h) os fundos da União Europeia forem utilizados para adquirir bens e serviços de 
qualidade desnecessariamente elevada;

i) as regras aplicáveis à adjudicação de contratos não forem observadas na 
aquisição de bens e serviços;

j) a execução das medidas demorar demasiado tempo;

k) o orçamento da UE puder ser utilizado para financiar medidas e projetos que 
não sejam autossuficientes ou mantidos quando os fundos da União Europeia 
deixarem de estar disponíveis. Os fundos originalmente despendidos podem, 
então, acrescentar pouco valor;

l) existir uma falta de informações sobre o que foi realmente concretizado 
e os benefícios daí decorrentes. Estão, por vezes, disponíveis informações 
parciais, por exemplo, quando diferentes países elaboram relatórios sobre 
as atividades realizadas no seu território (metas de desempenho, avaliações, 
etc.). Porém, essas informações não permitem obter uma imagem global 
do desempenho na UE nem estabelecer comparações no conjunto da UE. 
Por conseguinte, os únicos dados coerentes e comparáveis disponíveis para 
a totalidade do orçamento da UE dizem respeito aos níveis de financiamento, 
o que pode reforçar a cultura orientada para a utilização do orçamento.

Problemas mais frequentes mencionados nos relatórios especiais do Tribunal

D
ia

gr
am

a 
6

Fonte: Tribunal de Contas Europeu.
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Alguns fatores de risco específicos

26 
Os pontos 12‑15 apresentam pormenores sobre a complexidade inerente às des‑
pesas do orçamento da UE. A complexidade e multiplicidade de estruturas dos 
programas (com diferentes procedimentos) prejudicam o impacto das despesas da 
União e criam um peso administrativo para os candidatos. A existência de regras ex‑
cessivamente complicadas relativas às despesas ou às disposições de controlo pode 
atrasar a execução e contribuir para uma imagem negativa da UE. Algumas ques‑
tões essenciais merecem uma atenção específica e são desenvolvidas nesta secção.

Regras de elegibilidade e outras condições de concessão do apoio da UE

27 
A complexidade das regras de elegibilidade e das outras condições de utilização 
dos fundos pode dar origem a uma fraca orientação desses fundos e impedir uma 
execução ótima do orçamento da UE.

28 
A Comissão está a tomar medidas no sentido de reduzir e simplificar a legislação. 
No entanto, o número de regras e a respetiva complexidade continuam a criar 
dificuldades para as autoridades de gestão dos Estados‑Membros, outros inter‑
mediários e beneficiários:

a) em alguns domínios orçamentais, existem até sete níveis de regras, com 
condições dispersas em muitos textos jurídicos. Esta prática pode dar origem 
a interpretações divergentes e, assim, a uma aplicação incoerente;

b) as regras e a perceção da complexidade podem dissuadir os participantes de 
se candidatarem ao apoio da União Europeia, bem como dificultar o respeti‑
vo cumprimento;

c) as regras podem não ser do conhecimento de todos os intervenientes impli‑
cados na cobrança das receitas ou na realização das despesas dos fundos da 
União Europeia, especialmente nos casos em que as despesas são cofinancia‑
das pelos orçamentos nacionais dos Estados‑Membros;

d) as autoridades dos Estados‑Membros podem não conseguir tomar medidas 
em tempo oportuno para garantir que as alterações às regras da UE são co‑
nhecidas e aplicadas nos seus territórios;

e) os Estados‑Membros podem também aumentar a complexidade, acrescentando 
outras condições através das suas regras nacionais (por exemplo, relativas à ad‑
judicação de contratos) ou outras orientações, ou definindo os seus próprios 
critérios de elegibilidade (por exemplo, nas despesas da política de coesão). 
Estes requisitos adicionais podem ser desnecessários e impõem inutilmente 
encargos administrativos e complexidade à utilização do orçamento da UE;

f) os sistemas de controlo de qualquer um dos níveis podem não ser suficientes 
para verificar a conformidade com todas as condições.
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Aplicação de regras e procedimentos em matéria de adjudicação 
de contratos públicos

29 
As aquisições realizadas com fundos públicos apresentam dificuldades espe‑
cíficas para os gestores responsáveis pelas despesas: esses fundos devem ser 
utilizados de forma transparente, imparcial e adequada, bem como representar 
uma otimização dos recursos. As diretivas da União Europeia referentes à adju‑
dicação de contratos públicos destinam‑se a abrir o mercado interno, facilitando 
a contratação e aquisição transfronteiriças e constituindo um enquadramento 
jurídico para aquisições abertas e transparentes. A inobservância dessas regras 
pode acarretar custos mais elevados para o erário público (por exemplo, obras 
públicas excessivamente caras), limitação da concorrência, rejeição de proponen‑
tes legítimos ou custos adicionais e atrasos devido à anulação de contratos.

30 
Muitos erros de legalidade e regularidade detetados pelo Tribunal estão rela‑
cionados com a aplicação incorreta das regras e procedimentos em matéria de 
adjudicação de contratos públicos (ver a ficha informativa sobre a adjudicação de 
contratos públicos). Esta situação pode ocorrer intencionalmente, para favore‑
cer alguns fornecedores em detrimento de outros, ou inadvertidamente, devido 
à complexidade das regras e respetiva má compreensão.

Capacidade das autoridades dos Estados-Membros para gerir e despender 
os fundos da União Europeia

31 
As autoridades competentes dos Estados‑Membros e os seus auditores são os 
principais responsáveis por garantir que os subsídios e as subvenções são pagos 
a beneficiários elegíveis que cumprem as condições exigidas e que os pagamen‑
tos indevidos são devidamente recuperados25. Os custos da criação dos organis‑
mos e sistemas que administram os fundos da UE são partilhados entre os Esta‑
dos‑Membros e a UE, dispondo os primeiros de algum poder discricionário quanto 
à forma de organizarem os sistemas e controlos ao nível nacional, regional e local.

25 O novo Regulamento 
Financeiro [Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União 
e que revoga o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 
(JO L 298 de 26.10.2012, p. 1)] 
aumenta a apropriação 
e a prestação de contas 
dos Estados‑Membros 
relativamente ao orçamento 
da UE que executam.
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32 
Intrinsecamente, o facto de os fundos da UE serem despendidos através de 28 ad‑
ministrações nacionais e muitas autoridades regionais e locais com capacidades 
administrativas diversas aumenta o risco de ocorrência de erros de legalidade 
e regularidade, bem como de má qualidade das despesas. As incoerências dos 
sistemas e dos controlos relativos à aplicação dos critérios de elegibilidade, a ava‑
liação da razoabilidade dos custos, a conformidade com as regras de aquisição 
pública, a aplicação de multas e as recuperações dos fundos junto de quem os 
recebeu indevidamente, os controlos no local das subvenções e subsídios, os 
controlos à aplicação da legislação ambiental, sanitária e de segurança alimentar, 
a aplicação das regras relativas à ajuda pública e a emissão de autorizações de 
importação ou os controlos às importações podem todos ser afetados por uma 
capacidade administrativa insuficiente das autoridades dos Estados‑Membros.

33 
As desigualdades em termos de absorção e de capacidade administrativa podem 
igualmente atrasar a execução das medidas, as atividades regulamentares e o in‑
tercâmbio de informações entre a Comissão e os Estados‑Membros.

34 
Estes podem igualmente sentir dificuldades em dar uma resposta eficaz e em 
tempo oportuno às insuficiências detetadas pelo Tribunal e pela Comissão.

Coordenação dos orçamentos da UE e nacionais, pressionados para 
despender os fundos da União Europeia

35 
O caráter anual do orçamento da UE não facilita o financiamento de medidas 
que são realizadas ao longo de vários anos. É necessário tempo para transpor 
decisões de financiamento em prioridades e medidas concretas ao nível nacional, 
regional e local. Pode existir um desfasamento considerável entre o compromisso 
político e os recursos afetados, as medidas previstas e as executadas. Além disso, 
os processos orçamentais da UE e nacionais são distintos: são realizados por dife‑
rentes intervenientes, com prioridades diversas e seguem ciclos diferentes.

36 
Por conseguinte, podem ocorrer duplicações, desfasamentos ou contradições 
entre as despesas do orçamento da UE e as despesas nacionais, dando origem 
a ineficiência e desperdício de recursos. A maior coordenação das políticas eco‑
nómicas no âmbito do Semestre Europeu (ver caixa 3) pode contribuir de forma 
positiva para combater estas questões.
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37 
Este aspeto é importante, especialmente no momento atual devido ao estado das 
finanças públicas dos Estados‑Membros e principalmente naqueles em que os 
fundos do orçamento da UE têm um impacto significativo nas finanças públicas. 
No caso das despesas cofinanciadas, as medidas de austeridade aplicadas nos Es‑
tados‑Membros podem provocar uma redução significativa dos fundos nacionais 
ou até a indisponibilidade desses fundos para a realização das medidas. Os cortes 
nas despesas administrativas e os reduzidos recursos humanos afetam igualmen‑
te a sua capacidade de despender corretamente o orçamento da UE. Além disso, 
a sustentabilidade das medidas financiadas pela UE pode igualmente ser proble‑
mática quando os fundos da União Europeia deixarem de estar disponíveis.

38 
Contudo, o método de execução do orçamento da UE orientado para os recursos 
significa que as autoridades de gestão e controlo se concentram na conformi‑
dade, independentemente dos resultados obtidos. A gestão financeira pode 
concentrar‑se em grande medida na utilização do orçamento disponível. Por 
exemplo, muitas das medidas destinadas a simplificar a aplicação dos progra‑
mas e acelerar os pagamentos visavam as despesas dos programas de 2007‑2013 
(reprogramação, adiantamentos (aplicação antecipada), alargamento da dispo‑
nibilidade do orçamento (prazos de encerramento) ou do âmbito das despesas 
elegíveis, simplificação dos reembolsos através de um maior recurso aos paga‑
mentos por taxa fixa ou montante fixo, em vez do reembolso dos custos reais).

39 
Os Estados‑Membros podem igualmente sentir pressão para utilizarem o orça‑
mento da UE sem aplicarem controlos rigorosos. Podem ser feitos esforços insufi‑
cientes para garantir que os fundos serão despendidos nos programas e projetos 
corretos desde o início. Dada a disponibilidade de dotações nacionais afetadas, 
a Comissão pode não estar disposta a impedir propostas apresentadas pelos 
Estados‑Membros. Por exemplo, no início dos novos períodos de programação, 
a Comissão pode não utilizar todas as suas prerrogativas para garantir que as 
propostas dos Estados‑Membros são coerentes com os objetivos da UE e que 
as medidas propostas dão uma resposta suficiente às necessidades específicas 
identificadas pelos Estados‑Membros.
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Impacto dos orçamentos anuais da União Europeia nas atividades e na 
gestão de tesouraria

40 
Uma vez que muitas das atividades financiadas pelo orçamento anual da União 
Europeia são realizadas ao longo de vários anos, os Estados‑Membros, outros 
intermediários e os beneficiários podem receber adiantamentos de tesouraria 
(pré‑financiamento) para darem início às suas atividades26. A utilização dada a es‑
ses adiantamentos só é conhecida muito mais tarde, quando as despesas («decla‑
rações de custos») são apresentadas e verificadas. As contas orçamentais apre‑
sentam uma melhor taxa de execução nos primeiros anos, porque os montantes 
pagos a título de pré‑financiamento são indicados como despesas. Porém, estes 
pré‑financiamentos que perduram durante períodos desnecessariamente longos 
podem aumentar a possibilidade de ocorrência de erros e perdas, tornando espe‑
cialmente difícil uma reorientação das atividades para alcançar os objetivos. Uma 
vez que os prazos para apresentação dos pedidos de pagamento são longos, os 
problemas apenas são notórios nos anos posteriores, quando pode já ser dema‑
siado tarde para os corrigir e pode ser problemático encontrar documentação 
e informações subjacentes. Por conseguinte, as taxas de erro são mais elevadas 
nos últimos anos, quando as declarações de custos são apuradas27.

41 
As autorizações que só são pagas mais tarde (RAL — «reste à liquider») podem es‑
conder montantes orçamentais que não podem ser despendidos (ver diagrama 2).

42 
Como mencionado na alínea f), subalínea ii, do ponto 12 e no diagrama 2, no 
futuro os Estados‑Membros serão obrigados a contribuir com 1 234 mil milhões 
de euros para cobrir o desembolso das autorizações.

Benefícios das despesas do orçamento da UE:  
«valor acrescentado europeu»

43 
Existe valor acrescentado europeu quando as despesas ao nível da UE têm van‑
tagens adicionais em comparação com o que é possível alcançar através dos pro‑
gramas nacionais. Este conceito tem tido maior visibilidade desde que as nego‑
ciações do QFP levantaram questões sobre os custos e os benefícios de pertencer 
à UE e as implicações políticas e económicas da integração europeia. O conceito 
oferece um ponto de referência útil para ajudar a garantir que a UE atua quando 
os Estados‑Membros não podem ou nos casos em que pode assegurar melhores 
resultados. Além disso, pode ajudar a mudar o cerne da discussão da forma como 
o orçamento da UE é repartido entre os Estados‑Membros para a melhor forma 
de investir os recursos comuns para as finalidades partilhadas.

26 Os adiantamentos 
correspondem normalmente 
a 4%‑12% dos custos 
esperados da atividade. 
No final de 2013, o montante 
desembolsado a título 
de pré‑financiamento 
era de 79,4 mil milhões de 
euros, a maioria dos quais 
se destinava a atividades 
de gestão partilhada dos 
Estados‑Membros.

27 Por este motivo, o Tribunal 
exclui os pagamentos a título 
de pré‑financiamento 
das despesas que verifica 
em termos de legalidade 
e regularidade.
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44 
O orçamento proporciona valor acrescentado europeu quando as despesas se 
justificam, contribuem de forma eficaz para a concretização eficiente dos obje‑
tivos de política da UE e contribuem para o reforço das capacidades e a prospe‑
ridade nos Estados‑Membros. Além de prestar financiamento em domínios da 
competência exclusiva da UE, o orçamento da UE pode acrescentar valor através 
da criação de redes (tanto físicas como profissionais) que aproximam os cidadãos 
da UE e os Estados‑Membros. Financia medidas inovadoras e a disponibilidade 
dos fundos da UE pode induzir os governos a empreender medidas que, de outra 
forma, poderiam não considerar.

45 
No entanto, existem incertezas: a UE pode limitar‑se a oferecer fundos adicionais 
e aumentar o montante total dos fundos disponíveis, sem uma dimensão europeia 
especial das despesas orçamentais; os fundos da UE podem ser utilizados para 
atividades que seriam, de qualquer forma, realizadas pelos Estados‑Membros 
e outros beneficiários («efeito de inércia»); ou os fundos podem ser insuficientes 
e não ter a necessária massa crítica para alcançar os efeitos pretendidos. Além dis‑
so, a fragmentação e a multiplicidade dos programas de despesas (com diferentes 
procedimentos) reduzem o valor acrescentado europeu e podem contribuir para 
uma perceção de generosidade excessiva, desperdício e burocracia da UE.

46 
O nível de envolvimento da Comissão nas despesas do orçamento da UE varia 
consoante as três modalidades de gestão (direta, partilhada e indireta — ver nota 
de rodapé 12). Por seu turno, estas afetam a sua capacidade de determinar e ace‑
der a informações de gestão e desempenho em tempo oportuno, de acompanhar 
diretamente os sistemas e controlos em vigor para alcançar os objetivos, de dar 
uma resposta rápida às insuficiências e de elaborar disposições normalizadas de 
controlo e auditoria.

Qualidade dos dados e informações

47 
A Comissão coordena múltiplos intervenientes envolvidos na execução das des‑
pesas do orçamento, não podendo impor processos e sistemas de gestão norma‑
lizados. O desafio consiste em garantir que são recolhidos os dados corretos dos 
intermediários, em tempo oportuno, e que podem ser verificados de forma eficaz.
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48 
Além disso, o acompanhamento e a gestão financeira e do desempenho realiza‑
das pela Comissão baseiam‑se muitas vezes em informações limitadas, incomple‑
tas ou pouco fiáveis. Por exemplo:

a) as informações subjacentes e os documentos justificativos estão muitas vezes 
dispersos, geograficamente e em vários sistemas;

b) os sistemas de informação de gestão não fornecem informações suficien‑
tes sobre a forma como os fundos foram utilizados, o seu impacto e valor 
acrescentado;

c) os sistemas de comunicação e prestação de contas não estão concebidos 
para medir as realizações ou para acompanhar o desempenho em relação aos 
planos;

d) os programas plurianuais não têm metas intercalares que permitam à Comis‑
são acompanhar os progressos realizados e a orientação das medidas para 
garantir que os objetivos estão a ser alcançados;

e) podem faltar indicadores para medir a concretização da boa gestão financei‑
ra (economia, eficiência e eficácia) ou os indicadores podem não ser adequa‑
dos e incentivar comportamentos incorretos;

f) as avaliações podem ser deficientes ou inexistentes.

Despesas não imputáveis ao orçamento da UE e auditorias

49 
Nas despesas em gestão partilhada, são utilizados «procedimentos de apuramen‑
to»28 para decidir o montante imputável ao orçamento da UE. Embora os custos 
das correções financeiras das despesas agrícolas sejam suportados pelo orçamen‑
to do Estado‑Membro em questão, nos fundos estruturais, se o Estado‑Membro 
estiver de acordo com a correção, ajusta a sua declaração de despesas, ficando os 
montantes disponíveis para reafetação no mesmo país. Se o Estado‑Membro não 
estiver de acordo com a correção, a Comissão pode tomar uma decisão formal de 
a aplicar, dando origem a uma redução do financiamento da UE disponível para 
o país em causa. Por conseguinte, não existe qualquer incentivo para os Esta‑
dos‑Membros em causa corrigirem as insuficiências dos seus sistemas.

28 Apuramento significa que 
as contas das despesas 
apresentadas à Comissão para 
financiamento estão corretas 
e que as despesas nelas 
registadas são utilizadas em 
conformidade com as regras.
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50 
A Comissão não consegue verificar, direta e sistematicamente, as partes do 
orçamento da UE despendidas pelos intermediários (Estados‑Membros, países 
terceiros, organizações internacionais...), nem as despesas apresentadas para 
reembolso (declaradas) pelos beneficiários. Confia em auditores independentes 
para certificarem as despesas em causa e nos controlos e inspeções limitados 
efetuados pelo seu próprio pessoal operacional e auditores. Esta situação revela 
determinadas dificuldades:

a) a certificação das despesas por auditores independentes pode ser problemá‑
tica devido a questões de qualidade e oportunidade dos seus trabalhos29 ou 
da sua independência;

b) as verificações da Comissão podem ser afetadas por insuficiências da sua 
estratégia de controlo;

c) o facto de a Comissão não dispor dos recursos necessários para a realização 
de auditorias abrangentes e de grande escala pode conduzir a atrasos no pro‑
cesso de encerramento e à aceitação da conformidade das despesas apenas 
através de correções financeiras alargadas e morosas.

29 O Tribunal constatou que 
a qualidade dos trabalhos 
desses auditores nem sempre 
é suficientemente fiável.
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51 
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 plurianual em 2014, a introdução de legislação de execu‑
ção 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.

Incidência nos resultados e no valor acrescentado 
europeu

52 
As alterações propostas às disposições da modalidade de gestão partilhada no 
QFP 2014‑2020 continuam fundamentalmente a incidir nas despesas e não nos 
resultados alcançados. Além disso, o seu sucesso dependerá da forma como são 
executadas pela Comissão e pelos Estados‑Membros.

53 
A Comissão, com o apoio do Parlamento Europeu e do Conselho, deve dar priori‑
dade às despesas em atividades que proporcionam valor acrescentado europeu, 
como os domínios da competência exclusiva da Comissão, as ações transfron‑
teiriças, os projetos que promovem o interesse comum e as redes europeias. 
Os domínios orçamentais caracterizados pela multiplicidade e fragmentação das 
despesas ou em que as autorizações e dotações nacionais são utilizadas lenta‑
mente ou subutilizadas merecem um controlo adicional, na perspetiva de uma 
eventual anulação do financiamento.

Incidência na gestão do desempenho

54 
Para promover a gestão do desempenho, os objetivos do orçamento da UE de‑
vem ser formulados de forma clara, com indicadores sólidos e metas intercalares, 
bem como disposições de acompanhamento sistemático e avaliação, de forma 
a que seja possível medir os progressos realizados no sentido de alcançar esses 
objetivos. Para tal, será necessário:

a) uma justificação clara dos motivos pelos quais a medida é desejável e neces‑
sária ao nível da UE (avaliação do impacto);

b) uma visão clara do que a política da UE, as medidas regulamentares e o or‑
çamento pretendem alcançar, uma descrição clara da lógica do programa (as 
causas e as razões) e o procedimento para avaliar os seus resultados e impac‑
tos. É igualmente necessário uma clarificação explícita das funções e respon‑
sabilidades de todos os intervenientes na execução do orçamento;



34Quais são as oportunidades e as medidas necessárias?

c) a criação de um sistema sólido de gestão e informação sobre o desempenho, 
com indicadores de desempenho claramente definidos que sejam univer‑
salmente aplicados pela Comissão, pelos Estados‑Membros, pelas regiões 
e por outros intervenientes. Esta prática permitirá estabelecer comparações 
e agregações em toda a UE. Os progressos devem ser periodicamente acom‑
panhados relativamente a uma base de referência específica e os indicadores 
devem incidir em realizações, efeitos e impactos. Os esforços recentes da 
Comissão para criar um sistema de gestão e informação sobre o desempenho 
devem continuar a ser prioritários;

d) avaliações em tempo oportuno para determinar se os objetivos foram alcan‑
çados de forma eficiente e eficaz.

Incidência na gestão orçamental

55 
Para efeitos de gestão orçamental, a Comissão deve melhorar e publicar as suas 
previsões de tesouraria a longo prazo, de forma a antecipar os fundos necessários 
dos Estados‑Membros e garantir que é possível cumprir os pagamentos neces‑
sários a partir dos orçamentos anuais (de pagamento) aprovados. Esta análise 
deverá considerar o volume de adiantamentos de pré‑financiamento que a UE 
necessitará de efetuar, bem como as necessidades de desembolso decorrentes 
do passivo já registado no balanço da União.

56 
A Comissão deverá ser mais proativa em identificar casos de sobrerregulamenta‑
ção30 e devem envidar‑se esforços continuados no sentido de simplificar a legis‑
lação, de definir condições de elegibilidade realistas e claras (especialmente ao 
nível nacional) e de utilizar mais os pagamentos por montante fixo e taxa fixa 
com base nos resultados e não nos custos dos fatores de produção.

57 
Nos seus próprios serviços, a Comissão deve identificar as melhores práticas 
e atividades pertinentes que acrescentem valor. Deve também determinar os 
domínios orçamentais em que serviços diferentes gerem programas e atividades 
semelhantes, cujos intermediários potenciais são os mesmos, e tomar medidas 
para garantir que os requisitos em matéria de procedimentos e comunicação são 
coerentes.

58 
A Comissão deve ainda utilizar custos unitários de referência para as atividades 
e programas que cofinancia nos Estados‑Membros, permitindo aos organismos 
públicos uma melhor comparação e acompanhamento da otimização dos recur‑
sos dos seus programas de despesas.

30 Ver o estudo do Parlamento 
Europeu intitulado 
«Gold‑Plating in the EAFRD: 
to what extent do national 
rules unnecessarily add to 
complexity and, as a result, 
increase the risk of errors?» 
(Sobrerregulamentação no 
FEADER: Em que medida as 
regras nacionais aumentam 
desnecessariamente 
a complexidade e, 
consequentemente, o risco 
de erro?) (fevereiro de 2014).
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59 
A Comissão encontra‑se também num lugar privilegiado para identificar as 
melhores práticas nos Estados‑Membros e para promover essas melhores práti‑
cas e os ensinamentos adquiridos além‑fronteiras e entre os Estados‑Membros, 
através do apoio prestado às redes transfronteiriças. Pode reforçar a capacidade 
institucional das administrações e de outros intermediários, prestando melhores 
orientações, informações explicativas e listas de verificação para as despesas do 
orçamento da UE e aplicando a legislação conexa (por exemplo, entre outros as‑
petos, sobre as melhores práticas de adjudicação de contratos, as declarações da 
gestão, a certificação de despesas por auditores independentes e a metodologia 
das inspeções).

Disposições de controlo e trabalhos de terceiros

60 
A Comissão e os Estados‑Membros devem garantir que as disposições de contro‑
lo são bem aplicadas e eficazes:

a) a acreditação dos organismos de gestão e controlo nacionais pelos Esta‑
dos‑Membros deve garantir que todos os organismos envolvidos nas despe‑
sas e no controlo dos fundos da UE dispõem da capacidade administrativa 
e dos recursos necessários e que desempenham as suas funções de forma 
eficaz;

b) a Comissão deve conseguir obter garantias a partir das declarações de gestão 
nacionais sobre o funcionamento dos sistemas de gestão e de controlo, 
a legalidade e a regularidade das operações subjacentes e a conformidade 
com os princípios de boa gestão financeira, garantindo que essas declarações 
estão bem fundamentadas.

Revisão intercalar

61 
A revisão intercalar do QFP 2014‑2020 pode oferecer oportunidades para refletir 
sobre as prioridades das despesas do orçamento da UE e a conceção dos instru‑
mentos para as alcançar. Em primeiro lugar, como aproveitar as oportunidades 
oferecidas pelo TFUE (terceiro parágrafo do artigo 311.º) que prevê a criação de 
novas fontes de receitas da UE e como garantir que a parte do orçamento da UE 
financiada pelos Estados‑Membros é repartida de forma equitativa, transparente, 
eficaz em termos de custos e simples, com base na capacidade de contribuição 
de cada Estado‑Membro. Em segundo lugar, enquanto o atual sistema for orien‑
tado por dotações nacionais reservadas em vez dos resultados a alcançar, não 
é possível assegurar a eficácia das despesas da UE. Com base nos resultados da 
revisão intercalar, a Comissão deverá considerar estas duas questões importan‑
tes no âmbito de futuros quadros plurianuais, o que exigirá o acordo político de 
todos os intervenientes pertinentes.
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 I Riscos que se colocam à execução do orçamento da UE1

Riscos Externos

Políticos

 ο Decisões e prioridades políticas definidas pelos Estados‑Membros fora do contexto da UE

 ο Conflito de prioridades entre Estados‑Membros

 ο Objetivos da Comissão confrontados com reduzido apoio político nos Estados‑Membros

 ο Imposição de responsabilidades não desejadas a organizações, administrações ou beneficiários

 ο Países parceiros externos à UE — Questões de governação/outros fatores políticos

Jurídicos e regulamentares

 ο Base jurídica incerta/fragmentada/complicada ou sujeita a alterações significativas

Riscos financeiros

Orçamentais

 ο Fundos / recursos insuficientes para realizar as medidas desejáveis/fundos indisponíveis para efetuar pagamentos

 ο Estado‑Membro não pode cofinanciar devido às suas próprias restrições orçamentais

 ο Pagamentos afetados por erros (erros de legalidade e regularidade/DAS, despesas não estão em conformidade 
com as regras)

 ο Questões de gestão orçamental (elevada proporção de autorizações e pagamentos no final do exercício, autori‑
zações não utilizadas — RAL e maior recurso ao pré‑financiamento)

 ο Atividades financiadas por outras fontes, outros instrumentos da UE ou cofinanciamento (sobreposição 
de programas)

 ο Pagamento de custos inelegíveis

1  Inspirado no quadro de identificação dos riscos da iniciativa conjunta da OCDE e da UE, SIGMA — Support for Improvement in Governance 
and Management (Apoio à Melhoria da Governação e da Gestão).
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 I Fraude, irregularidades e corrupção

 ο Atribuída prioridade baixa à prevenção, deteção e correção da fraude

 ο Falta de recursos para proteger o orçamento contra a fraude

 ο Atividades implicam elevados montantes de fundos ou bens de valor elevado

 ο Perdas de ativos

 ο Dificuldade em identificar o beneficiário final

Adjudicação de contratos

 ο Regras de adjudicação de contratos ou contratuais complexas

 ο Não são seguidos os procedimentos da UE aplicáveis à adjudicação de contratos (divisão para evitar os limiares 
dos requisitos do concurso, publicidade, critérios de adjudicação, termos contratuais e assinatura dos contratos...)

 ο Utilização de procedimentos inadequados para adjudicação de contratos (contratos frequentemente adjudicados 
sem concurso, contratos relativos a trabalhos adicionais...)

Riscos de atividade

Política

 ο Grau significativo de alterações no ambiente da política

 ο Gestão incoerente nos serviços da Comissão — diferentes objetivos de política (e consequentes execução do 
programa e medidas de desempenho)
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Conceção/operações dos programas

 ο Complexidade do método de realização/das atividades do programa

 ο Mecanismo de execução inadequado

 ο Novas iniciativas organizadas à pressa/operações urgentes

 ο Rápida execução do programa após a decisão relativa à base jurídica

 ο Atividades em que a entidade auditada tem pouca ou nenhuma experiência (por exemplo, novos instrumentos 
para lidar com a crise financeira e da dívida soberana)

 ο Execução lenta do programa

 ο Operações que implicam um grande número de transações

 ο Procedimentos operacionais complexos

Estrutura organizativa

 ο Organização complexa (por exemplo, operações transfronteiriças, que impliquem questões linguísticas, políticas 
ou geográficas, vários níveis administrativos, etc.)

 ο Organização geograficamente dispersa

Responsabilidades da organização

 ο Imposição de responsabilidades e custos não desejados a organizações, administrações ou beneficiários

 ο Repartição puco clara das responsabilidades entre a Comissão e os Estados‑Membros

 ο Deficiente coordenação das atividades, especialmente em sistemas de gestão descentralizada ou partilhada

 ο Repartição pouco clara das responsabilidades/sobreposição das responsabilidades nas instituições/organismos da UE

A
ne

xo
 I
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 I Recursos organizativos

 ο Ausência de uma estrutura administrativa de apoio comum

 ο Tecnologias da informação obsoletas, demasiado complexas ou que incluem muitos sistemas informáticos dife‑
rentes e/ou incompatíveis

Definição dos objetivos operacionais

 ο Avaliação inadequada das necessidades

 ο Objetivos não existentes/obscuros/inadequados ou não quantificados em relação à economia, eficiência e eficácia

 ο Objetivos que não incluem a legalidade, regularidade, exatidão e fiabilidade das contas, salvaguarda dos ativos

 ο Objetivos contraditórios ou incompatíveis, na política ou programa da UE ou entre a UE e as prioridades nacionais

 ο Prioridades pouco claras ou prioridade dos objetivos não definida

 ο Procedimentos inadequados para atribuir prioridades e selecionar programas e projetos para garantir o máximo 
impacto dos fundos comunitários

Operacionalização dos objetivos

 ο Ausência de ligação clara entre os objetivos e as atividades

 ο Critérios de elegibilidade/seleção pouco claros ou demasiado incoerentes com os objetivos (demasiado vastos, 
demasiado restritivos ou não relevantes)

 ο Falta de avaliação regular de fatores críticos suscetíveis de prejudicar a realização dos objetivos
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Sistemas de controlo

 ο Ausência de sistemas de controlo interno para acompanhar os três E (economia, eficiência e eficácia)

 ο Insuficiências na conceção ou no desempenho dos sistemas de controlo, inexistência ou inadequação dos sistemas 
de supervisão e de controlo

 ο Sistemas de controlo complexos (ineficazes ou dispendiosos)

 ο Diferenças nos sistemas de controlo entre beneficiários/ stados‑Membros

 ο Operações não completamente sujeitas aos controlos habituais

 ο Direito de efetuar controlos no local ou verificações não ou raramente exercido

Sistemas de controlo financeiro

 ο Sistemas contabilísticos dos beneficiários incompatíveis com os sistemas da União

 ο Custos excessivos do programa ou que ultrapassam as expetativas ou grau significativo de incumprimento das 
metas do orçamento

 ο Dificuldade em determinar os custos dos recursos

 ο Inexistência de sistema contabilístico/pista de auditoria fraca

Auditoria e avaliação

 ο Sistema de auditoria inadequado (cobertura, qualidade, informação, seguimento dado)

 ο Anteriores constatações de auditoria ignoradas

 ο Avaliações fracas/falta de seguimento dos resultados das avaliações

Informações

 ο Sistema de informação de gestão inexistente ou deficiente

 ο Informação de gestão e financeira deficiente, não utilizada devidamente ou mal utilizada

A
ne

xo
 I
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Medição do desempenho

 ο Os sistemas de comunicação e prestação de contas não estão concebidos para medir os efeitos ou falta de sistema 
para acompanhar o desempenho real em relação aos planos

 ο Ausência de indicadores para medição da economia, eficiência e eficácia alcançadas

 ο Indicadores utilizados são inadequados ou incentivam o comportamento incorreto

 ο Comissão e Estados‑Membros utilizam indicadores‑chave de desempenho diferentes

Desempenho

 ο Resultados/impactos não alcançados

 ο Atrasos na execução devido a fraco desempenho dos intermediários/contratantes

 ο Provas de fraco desempenho (nível elevado de queixas, baixo nível de satisfação dos utilizadores, disparidades 
no desempenho em comparação com organizações semelhantes, fraco desempenho dos serviços contratados)

Valor acrescentado

 ο Falta de valor acrescentado europeu — programas substituem despesas públicas nacionais ou nenhum valor 
acrescentado (NB: adicionalidade e subsidiariedade)

 ο Fraca sustentabilidade — falta de apropriação; projetos criados sem um diálogo adequado com os beneficiários; 
beneficiário altamente dependente da UE; projeto não continua/não se mantém depois de terminar o apoio da UE

 ο Efeito de inércia (medida seria realizada independentemente do apoio da UE)

 ο Sobrerregulamentação (apoio da UE utilizado para executar medidas e projetos dispendiosos e além do que 
é necessário)

Reputação

 ο Ações/inações que prejudicam o nome da UE/da Comissão

A
ne

xo
 I
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Gestão

 ο Determinação insuficiente dos valores/integridade éticos (tolerância a irregularidades, ausência de código de conduta)

 ο Forte pressão sobre a gestão no sentido de alcançar objetivos irrealistas ou cumprir prazos irrealistas (por exemplo, 
nível elevado de autorizações)

 ο Pressões políticas e outras no sentido de agir de determinada maneira

 ο Provas de fraco desempenho da gestão (por exemplo, má gestão no passado em domínios/países, ultrapassagens 
significativas dos custos e prazos, planeamento inadequado, falta de supervisão e acompanhamento)

Pessoal

 ο Pessoal insuficiente, subqualificado, inexperiente ou pouco motivado e/ou procedimentos de recrutamento 
inadequados

 ο Grande número de subcontratantes

 ο Ausência de descrição de funções

 ο Ausência de política de rotação de pessoal

A
ne

xo
 I
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do orçamento da UE

Fichas informativas individuais
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01 
O orçamento geral da UE (a seguir designado por «orçamento da UE») é um or‑
çamento equilibrado. A Comissão Europeia (a seguir designada por «Comissão») 
não pode contrair empréstimos para financiar as despesas da UE, devendo assim 
as despesas corresponder às receitas. Em conformidade com o Conselho Europeu 
de fevereiro de 2013, as receitas devem pautar‑se pelos objetivos da simplicidade, 
da transparência e da equidade.

02 
A Comissão propõe simplificar as contribuições dos Estados‑Membros1 (suprimin‑
do o atual recurso baseado no imposto sobre o valor acrescentado (IVA), introdu‑
zindo novos recursos próprios (um imposto sobre as transações financeiras e um 
novo recurso IVA simplificado) e substituindo o mecanismo de correção existente 
por uma taxa uniforme de correção). Globalmente, a proposta teria o efeito de 
alterar a composição dos recursos, bem como a participação financeira de cada 
Estado‑Membro no orçamento da UE. O sistema atual mantém‑se em vigor até os 
Estados‑Membros aprovarem a proposta por unanimidade. Estes podem igual‑
mente decidir aplicar o novo sistema com efeitos retroativos.

Contexto

03 
As receitas são constituídas principalmente por recursos próprios (aproxima‑
damente 92%), cujo montante total não pode exceder 1,23% do rendimento 
nacional bruto (RNB) dos Estados‑Membros da UE. As outras receitas consistem 
em sanções, recuperação de despesas, juros de mora e coimas, receitas prove‑
nientes de operações administrativas (contribuições do pessoal para o sistema de 
pensões e impostos sobre o rendimento) e ajustamentos orçamentais.

04 
Os recursos próprios são constituídos por:

a) recursos próprios tradicionais (RPT, aproximadamente 12%), que englobam 
os direitos aduaneiros com base na Pauta Aduaneira Comum e as quotizações 
sobre o açúcar pagas pelos produtores de açúcar. Os Estados‑Membros retêm 
25% dos RPT cobrados como uma contribuição para as suas despesas de 
cobrança;

b) os recursos baseados no IVA (aproximadamente 10%), que resultam da aplica‑
ção de uma taxa à matéria coletável harmonizada do IVA dos Estados‑Mem‑
bros. Essa matéria coletável é nivelada em 50% do RNB de cada Estado‑Mem‑
bro. Todos os Estados‑Membros2 pagam uma taxa uniforme de 0,3% sobre 
a referida matéria coletável harmonizada do IVA;

1 COM(2011) 739 final, de 
9 de novembro de 2011 — 
Proposta alterada de Decisão 
do Conselho relativa ao 
sistema de recursos próprios 
da União Europeia.

2 À exceção da Alemanha, 
dos Países Baixos, da Áustria 
e da Suécia, que pagam 
uma taxa reduzida.



48Receitas

c) os recursos baseados no RNB (aproximadamente 70%) asseguram o equilíbrio 
e assentam numa compilação dos dados do RNB pelos Estados‑Membros:

i) o Reino Unido beneficia de uma redução da sua contribuição baseada 
no RNB, por aplicação do mecanismo de correção dos desequilíbrios 
orçamentais. Esta correção é financiada pelos outros Estados‑Membros, 
dos quais quatro (Alemanha, Países Baixos, Áustria e Suécia) pagam uma 
contribuição limitada a 25% da sua parcela da correção,

ii) até 2013, dois Estados‑Membros (Países Baixos e Suécia) beneficiavam 
cada um de uma redução bruta de150 milhões de euros3 da sua contribui‑
ção anual baseada no RNB,

iii) é possível compensar os desequilíbrios e efetuar ajustamentos das maté‑
rias coletáveis do IVA e do RNB (e portanto das contribuições) de um de‑
terminado ano durante um período de quatro anos, após os quais já não 
podem ser alteradas a menos que a Comissão tenha emitido uma reserva.

Constatações

05 
O atual sistema de financiamento do orçamento é complexo e pouco transparente:

a) a cobrança dos recursos próprios tradicionais é complexa. Este domínio 
é propício a irregularidades (instabilidade das regras, existência de milhões 
de importadores com operações de valores diferentes, propensão para eva‑
são fiscal e importações não declaradas) e é afetado pelas diferenças em ter‑
mos de capacidade e de sistemas dos Estados‑Membros (alteração frequente 
da organização da cobrança, sistemas informáticos obsoletos ou inexistentes, 
problemas relacionados com a aplicação de procedimentos fundamentais 
e gestão transfronteiriça complicada devido às diferenças de capacidade 
administrativa). Os controlos da Comissão nos Estados‑Membros são conside‑
rados parcialmente eficazes;

b) três direções‑gerais da Comissão (Direção‑Geral do Orçamento, Direção‑Ge‑
ral da Fiscalidade e da União Aduaneira e Eurostat) participam no controlo da 
matéria coletável do IVA, que implica a verificação de agregados estatísticos 
complexos, bem como a avaliação dos sistemas de cobrança de impostos dos 
Estados‑Membros. A evasão em matéria de IVA constitui um grave problema 
na UE, causando perdas que se estima poderem chegar a 20% das receitas 
deste imposto. As autoridades de auditoria dos Estados‑Membros verificam 
igualmente este domínio devido ao seu impacto nas receitas fiscais nacionais;

c) as contribuições baseadas no RNB assentam nos dados do RNB compilados 
pelos Estados‑Membros e verificados pelo Eurostat. A verificação do RNB 
pela Comissão é afetada por insuficiências, sendo apenas parcialmente efi‑
caz. Os dados relativos ao RNB são complexos e caracterizam‑se sempre por 
um certo grau de inexatidão já que se baseiam em estimativas. A Comissão 
não avalia os sistemas de supervisão e de controlo da compilação do RNB nos 
Estados‑Membros, embora as Instituições Superiores de Controlo tenham, no 
futuro, de se pronunciar sobre esta questão;

3 Medida a preços de 2004 
e ajustada para preços atuais 
quando do cálculo das 
contribuições anuais.

4 A Comissão detetou o erro 
de cálculo de 2009 demasiado 
tarde para ser corrigido 
no exercício em questão. 
O erro de cálculo de 2010 foi 
encontrado pelo Tribunal no 
âmbito da sua Declaração de 
Fiabilidade.
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d) a redução a favor do Reino Unido é sensível do ponto de vista político e o seu 
cálculo é complexo. Foram detetados erros materiais nos cálculos relativos 
a 2009 e 20104.

As receitas recebidas em 2012 estão corretas, são completas 
e são bem geridas?

ο Afetadas por erros materiais? NÃO

Fatores de risco elevado

06 
Uma cobrança incorreta dos RPT e insuficiências dos sistemas do IVA nos Esta‑
dos‑Membros reduzem as receitas provenientes destes recursos e obrigam a um 
maior volume de contribuições baseadas no RNB para equilibrar o orçamento.

07 
Qualquer sobredeclaração (ou subdeclaração) do RNB por parte de um deter‑
minado Estado‑Membro não afeta os recursos próprios globais baseados no 
RNB, mas provoca uma diminuição (ou aumento) das contribuições dos outros 
Estados‑Membros.

Caminho a seguir

08 
A Comissão deve proceder a uma análise mais estruturada e formalizada dos 
dados do RNB e elaborar relatórios de uma forma mais completa, transparente 
e coerente sobre os dados do RNB dos Estados‑Membros, bem como sobre a ges‑
tão dos recursos baseados no RNB. Deve igualmente encurtar a duração do seu 
ciclo de verificação.

09 
Os Estados‑Membros devem reforçar a sua supervisão aduaneira de modo a ma‑
ximizar os RPT cobrados. De forma semelhante, os sistemas de declaração e de 
cobrança de IVA devem garantir que as receitas deste imposto são corretamente 
comunicadas e a evasão minimizada.

10 
As autoridades de auditoria dos Estados‑Membros desempenham uma função 
importante para garantirem que os sistemas e os controlos são devidamente 
aplicados nas três componentes dos recursos próprios.
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Leituras recomendadas/Relatórios e pareceres do TCE

 ο Parecer n.º 2/2012 do Tribunal

sobre uma proposta alterada de Decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Euro‑
peia — COM(2011) 739,

sobre uma proposta alterada de Regulamento do Conselho que estabelece as medidas de execução do sistema 
de recursos próprios da União Europeia — COM(2011) 740,

sobre uma proposta alterada de Regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento para 
a colocação à disposição dos recursos próprios tradicionais e do recurso próprio baseado no RNB e às medidas 
destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria — COM(2011) 742,

sobre uma proposta de Regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento para a colocação 
à disposição do recurso próprio baseado no imposto sobre o valor acrescentado — COM(2011) 737,

sobre uma proposta de Regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento para a colocação 
à disposição do recurso próprio baseado no imposto sobre as transações financeiras — COM(2011) 738.

Questões de legalidade e regularidade

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulo 2 (Receitas)

Auditorias de resultados

 ο Relatório Especial n.º 11/2013 «Apuramento de dados fiáveis sobre o rendimento nacional bruto (RNB): um méto‑
do mais estruturado e orientado melhoraria a eficácia da verificação efetuada pela Comissão»

 ο Relatório Especial n.º 13/2011 «O controlo da aplicação do procedimento aduaneiro 42 evita e deteta a evasão 
ao IVA?»

 ο Relatório Especial n.º 1/2010 «Os procedimentos aduaneiros simplificados aplicáveis às importações são contro‑
lados de forma eficaz?»

Necessita de mais informações?

Queira contactar o adido de imprensa do Tribunal:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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— Crescimento inteligente 
e inclusivo

Autorizações (milhões de euros)

QFP 2014-20201

Rubrica 1 do QFP — Crescimento inteligente e inclusivo 508 921

1a. Competitividade para o crescimento e o emprego 142 130

1b. Coesão económica, social e territorial 366 791

% do total da rubrica que são dotações pré‑afetadas aos Estados‑Membros 72

Nota: Estas despesas podem  ser repartidas em 13 grandes temas (transportes, investigação e inovação, am‑
biente, capital humano, mercado de trabalho, apoio às PME e outras empresas, infraestruturas sociais, serviços 
informáticos, desenvolvimento de capacidades, energia, inclusão social, dimensão urbana e territorial e cultura, 
património e turismo).

A DG Regio é a principal Direção‑Geral da Comissão responsável pelas despesas da política de coesão. Assegura 
igualmente a gestão do Instrumento de Assistência de Pré‑Adesão (IPA), incluído na rubrica 4 do QFP — Europa 
Global. O IPA ajuda os países candidatos a expandirem as redes de transportes e a melhorarem a infraestrutura 
ambiental. Está disponível nos países candidatos (Turquia e antiga República jugoslava da Macedónia) e nos 
países potencialmente candidatos dos Balcãs Ocidentais (Albânia, Bósnia‑Herzegovina, Montenegro, Sérvia 
e Kosovo). 

1  O QFP 2014‑2020 foi acordado a preços de 2011 [Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do 
Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
2014‑2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 884)]. Os valores são aqui indicados a preços correntes (do sítio 
Internet da DG Orçamento).
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Autorizações (milhões de euros)

QFP 2014‑20201 Orçamento de 2014 (definitivo)

TOTAL 508 921 63 973

Rubrica 1a — Competitividade para o crescimento e o emprego 142 130 16 560

Grandes projetos de infraestruturas 14 350 2 629

Sistemas europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileu) 7 072 1 338

Reator termonuclear experimental internacional (ITER) 2 986 728

Programa de Monitorização da Terra (Copernicus) 4 292 363

Segurança nuclear e desmantelamento (Bulgária, Lituânia e Eslováquia) 1 643 157

Quadro Estratégico Comum (QEC) Investigação e Inovação 79 402 9 326

Horizonte 2020 79 402 9 326

PM Programa Euratom de Investigação e Formação

Competitividade das Empresas e das PME (COSME) 2 298 276

Ensino, Formação, Juventude e Desporto (Erasmus para Todos) 14 775 1 556

Mudança e Inovação Social (PMIS) 920 119

Alfândegas, Fiscalis e Luta antifraude 908 118

Mecanismo «Interligar a Europa» (MIE) 21 937 1 966

PM Acresce a contribuição do Fundo de Coesão para os transportes 11 306

Energia 5 850 410

Transportes 14 945 1 482

TIC 1 142 74

Outros programas 2 003 264

Programa Estatístico Europeu (PEE)

Normas de relato financeiro e auditoria

Interoperabilidade para as administrações públicas europeias

Agências descentralizadas 2 293 243

Margem 2 078 106

Rubrica 1b — Coesão económica, social e territorial 366 791 47 413

Investimento no Crescimento e no Emprego 278 418 35 609

Convergência regional (regiões menos desenvolvidas) 185 374 23 635

Regiões em transição 35 701 4 802

Competitividade (regiões mais desenvolvidas) 55 780 7 503

Regiões ultraperiféricas e escassamente povoadas 1 563 210

PM Incluindo o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD) 3 500

Fundo de Coesão (FC) 74 929 8 950

PM Incluindo a contribuição do FC para o Mecanismo Interligar a Europa - Transportes 11 306 983

Cooperação territorial europeia 10 229 507

Iniciativa para o Emprego dos Jovens 3 211 1 804

Margem 4 1

1 O QFP 2014‑2020 foi acordado a preços de 2011. Os valores são aqui indicados a preços correntes (do sítio Internet da DG Orçamento).
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Contexto

Rubrica 1a — Competitividade para o crescimento e o emprego

01 
A rubrica 1a do QFP abrange sobretudo as despesas dos domínios de intervenção 
que dão resposta aos desafios mais importantes com que a sociedade europeia 
se depara no futuro imediato. Financia ações destinadas a manter a competitivi‑
dade da Europa a nível mundial, investindo na educação, investigação e inova‑
ção, e promovendo medidas que fomentam o emprego e incentivam o desen‑
volvimento de redes europeias de investigação e inovação, visando em última 
instância impulsionar o crescimento económico.

02 
Quase 15% do orçamento da rubrica 1 do QFP, que se eleva a 80 mil milhões de 
euros, estão reservados para atividades de investigação e inovação no âmbito do 
instrumento Horizonte 2020. Sete direções‑Ggerais da Comissão e duas agências 
de execução gerem as atividades e as despesas1, realizando as duas agências uma 
parte significativa das operações correntes.

03 
A maioria das despesas assume a forma de subvenções concedidas a beneficiá‑
rios. Os dois principais riscos neste domínio referem‑se à seleção de beneficiários 
elegíveis para receberem as subvenções e à justificação dos custos apresentados 
pelos beneficiários para reembolso pelo orçamento da UE. Embora a Comissão 
tenha introduzido medidas destinadas a simplificar as regras e os procedimentos 
e a reduzir os encargos administrativos para os beneficiários, as regras de elegibi‑
lidade aplicáveis aos programas em curso continuam a ser complexas. Consoante 
o valor da subvenção, a veracidade das declarações de custos apresentadas pelos 
beneficiários deve ser certificada por auditores independentes. Além disso, a Co‑
missão recorre aos seus auditores e a auditores externos para realizarem audito‑
rias ex post de uma amostra de subvenções.

Rubrica 1b — Coesão económica, social e territorial

04 
O desenvolvimento económico e social na UE é heterogéneo. Os artigos 174.º 
e 175.º do TFUE estabelecem a política de coesão económica, social e territorial 
da UE («política de coesão»), que contribui para o desempenho económico global 
da UE reduzindo a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das suas re‑
giões e dos seus países.

1 Comissão: DG Investigação 
e Inovação (RTD), DG Redes 
de Comunicação, Conteúdos 
e Tecnologias (CNECT), Centro 
Comum de Investigação (JRC), 
DG Educação e Cultura (EAC), 
DG Empresas e Indústria 
(ENTR), DG Mobilidade 
e Transportes (MOVE) 
e DG Energia (ENER), 
Agências: Agência de 
Execução para a Investigação 
(REA) e Agência de Execução 
do Conselho Europeu de 
Investigação (ERCEA).
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05 
Aproximadamente 72% do orçamento total da rubrica 1 do QFP (322,3 mil 
milhões de 450,76 mil milhões de euros) estão reservados («dotações 
pré‑afetadas») para os Estados‑Membros com base nos critérios PIB e RNB, tendo 
sido negociados no âmbito do acordo do QFP:

a) estes montantes são afetados sem ter em consideração a capacidade adminis‑
trativa dos Estados‑Membros para absorver os fundos, ou seja, para elaborar 
programas e projetos, planear e selecionar, executar corretamente, acompanhar 
com eficácia os procedimentos de contratação pública e as regras de elegibilida‑
de, etc. Desta forma, podem ser afetados volumes significativos de fundos a re‑
giões que não possuem a capacidade de efetuar uma boa gestão. Além disso, 
a utilização e a evolução destas dotações pré‑afetadas não são transparentes;

b) a maior parte do orçamento é despendida ao longo de vários anos («pro‑
gramas plurianuais»). Os Estados‑Membros podem receber um pré‑financia‑
mento (adiantamento de tesouraria) para dar início aos programas. Perdem 
o direito de utilizar o orçamento se não o despenderem durante um determi‑
nado período («regra n+3»);

c) as despesas orçamentais caracterizam‑se por uma quantidade significativa 
de adiantamentos de tesouraria («pré‑financiamentos») e por compromissos 
jurídicos que ainda não deram origem a pagamentos [designados por «reste 
à liquider» (RAL)]. Esta situação deve‑se em parte ao facto de muitas das ativi‑
dades a financiar serem de longo prazo. Existem 455 programas ao abrigo do 
QFP 2007‑2013.

06 
As despesas orçamentais no domínio da política de coesão são executadas por 
intermédio de três fundos principais, com programas que decorrem durante 
o ciclo orçamental de sete anos do QFP:

a) o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) intervém em todos 
os Estados‑Membros, nas regiões com o menor PIB per capita, com o objetivo 
de reduzir os desequilíbrios entre as regiões. O fundo cofinancia investimen‑
tos nacionais nas empresas (especialmente PME); infraestruturas relacionadas 
com a investigação e a inovação, as telecomunicações, o ambiente, a energia 
e os transportes; instrumentos financeiros (fundos de capital de risco, fundos 
de desenvolvimento local, etc.) para apoiar o desenvolvimento regional e lo‑
cal e promover a cooperação entre as cidades e as regiões; além de medidas 
de assistência técnica;

b) o Fundo de Coesão (FC) cofinancia despesas nacionais em projetos nos seto‑
res dos transportes e do ambiente nos Estados‑Membros cujo RNB per capita 
seja inferior a 90% da média da União. O FC abrange 15 Estados‑Membros2 
e tem por objetivo reduzir as diferenças económicas e sociais, bem como es‑
tabilizar a sua economia. A assistência financeira do FC pode ser suspensa por 
decisão do Conselho (adotada por maioria qualificada) caso um Estado‑Mem‑
bro que apresente um défice público excessivo não tenha resolvido esta 
situação ou tomado as medidas adequadas para o fazer. O FC financia as redes 
transeuropeias de transportes, incluindo projetos relacionados com a energia 
ou os transportes: eficiência energética, utilização de energias renováveis, de‑
senvolvimento do transporte ferroviário, apoio à intermodalidade (integrando 
diferentes modos de transporte), reforço dos transportes públicos, etc.;

2 Os Estados‑Membros 
abrangidos pelo Fundo 
de Coesão são os novos 
Estados‑Membros da UE‑12 
e ainda a Croácia, a Grécia 
e Portugal.
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c) o Fundo Social Europeu (FSE) visa melhorar o emprego e as oportunidades de 
emprego na UE. Cofinancia despesas nacionais destinadas a favorecer a adap‑
tação dos trabalhadores e das empresas (programas de aprendizagem ao 
longo da vida, conceção e divulgação de modelos de organização do traba‑
lho inovadores); a melhorar o acesso ao emprego por parte dos candidatos 
a emprego, dos desempregados, das mulheres e dos migrantes; a promover 
a integração social das pessoas desfavorecidas e combater a discriminação 
no mercado do trabalho; a reforçar o capital humano através da reforma dos 
sistemas educativos e da criação de uma rede de estabelecimentos de ensino;

d) a partir de 2014, são estabelecidas novas regras para o FEDER, o FSE, o FC, 
o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) e o Fundo Eu‑
ropeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), que estão incluídos na 
rubrica 2 do QFP;

e) para reforçar a eficiência e a sustentabilidade da política de coesão, a Comis‑
são elaborou quatro iniciativas em conjunto com o Banco Europeu de Investi‑
mento (BEI) e outras instituições financeiras. Duas dizem respeito à promoção 
de instrumentos de engenharia financeira (Jeremie e Jessica) e outras duas 
a mecanismos de assistência técnica (Jaspers e Jasmine).

07 
Aproximadamente 72% do orçamento da rubrica 1 (principalmente a rubri‑
ca 1b) do QFP são executados na modalidade de gestão partilhada com os 
Estados‑Membros. No âmbito do QFP 2014‑2020, os acordos de parceria celebra‑
dos entre a Comissão e cada Estado‑Membro estabelecerão a forma como este 
pretende utilizar os fundos da UE disponíveis para o período de modo a alcançar 
os seus objetivos, sendo depois fornecidos mais pormenores nos programas. 
O orçamento da UE contribuirá com uma participação que varia entre 50% e 85% 
do custo (cofinanciamento) dos programas de despesas aprovados pela Comis‑
são (programas operacionais). A Comissão instituiu um quadro de controlo e de 
gestão para garantir que o orçamento da UE paga apenas despesas que são 
efetuadas em conformidade com as regras. Reintroduziu igualmente uma reserva 
de desempenho no valor de 6% dos montantes que irá financiar3:

a) a gestão dos fundos da política de coesão é assegurada por uma multipli‑
cidade de autoridades nacionais, regionais e locais. Os Estados‑Membros 
suportam a maior parte dos custos da organização e dos sistemas aplicados 
para executar o orçamento da UE. É da sua responsabilidade garantir que os 
subsídios e as subvenções são pagos a beneficiários elegíveis que preenchem 
as condições de concessão do apoio;

b) os Estados‑Membros podem receber adiantamentos de tesouraria para cobrir 
os custos de arranque dos programas. Geralmente, os custos dos programas 
são suportados pelos Estados‑Membros em causa e posteriormente reembol‑
sados pela Comissão com base em declarações de despesas (declarações de 
custos) certificadas pelas autoridades nacionais;

c) as autoridades de auditoria dos Estados‑Membros enviam relatórios anuais 
de controlo à Comissão sobre a eficácia do funcionamento dos sistemas de 
gestão e de controlo e sobre a regularidade das despesas certificadas para 
cada programa operacional (PO);

3 No QFP 2000‑2006 existia uma 
reserva de desempenho, mas 
o TCE concluiu que era utilizada 
principalmente para maximizar 
as despesas ao invés de as 
concentrar nos domínios que 
se revelavam particularmente 
eficazes. Ao abrigo do 
QFP 2014‑2020, a Comissão 
e os Estados‑Membros 
acordarão no início do 
período de programação as 
prioridades que formam a base 
da reserva de desempenho 
de 6% [Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 do Conselho 
(JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 320)]. Em 2019, a Comissão 
desbloqueará a reserva de 
desempenho com base 
nos relatórios de execução 
apresentados pelos 
Estados‑Membros, caso estes 
tenham alcançado as metas 
intercalares do programa para 
as prioridades escolhidas. 
A reserva de 6% continuará 
a integrar a dotação nacional 
e será reafetada a outras 
prioridades se a Comissão 
não a desbloquear para as 
prioridades inicialmente 
acordadas.
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d) a Comissão pode interromper ou suspender os pagamentos se considerar 
que um Estado‑Membro não corrigiu despesas irregulares ou se os sistemas 
de gestão e de controlo forem afetados por falhas graves. Pode igualmente 
suspender os pagamentos se não forem cumpridas as condições macroeco‑
nómicas acordadas no âmbito do Semestre Europeu;

e) a Comissão pode aplicar correções financeiras se o Estado‑Membro não 
retirar as despesas inelegíveis ou não corrigir falhas graves dos sistemas. Se 
o Estado‑Membro em questão aceitar as correções financeiras, pode retirar as 
despesas irregulares e substituí‑las por despesas elegíveis de outros projetos, 
ou seja, os montantes ficam novamente disponíveis para os poder utilizar. Se 
o Estado‑Membro não aceitar as correções, os montantes serão suportados 
pelo seu orçamento nacional. Por conseguinte, o sistema de correções não 
é dissuasor e não incentiva os intervenientes na execução das despesas do 
orçamento a respeitarem as regras desde o início.

Constatações

O orçamento de 2012 foi executado em conformidade com 
as regras? (Legalidade e regularidade das despesas)

ο Afetadas por erros materiais? SIM

ο Estimativa da taxa de erro mais provável:

Política regional, transportes e energia 6,8%
Emprego e assuntos sociais 3,2%
Investigação e inovação 3,9%

08 
Os erros dizem respeito à inelegibilidade dos beneficiários, ao incumprimento 
das regras de adjudicação de contratos públicos, à declaração de custos inelegí‑
veis, ao incumprimento das regras aplicáveis aos auxílios estatais e à incorreção 
dos cálculos relativos aos custos imputáveis ao orçamento.

09 
Os sistemas de gestão e de controlo, especialmente nos Estados‑Membros, são par‑
cialmente eficazes na prevenção, deteção e correção dos erros e irregularidades.

10 
Os Estados‑Membros acrescentam complicações desnecessárias às regras de 
elegibilidade nacionais exigidas ao abrigo dos regulamentos de execução.
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As despesas são bem geridas e têm impacto? (Boa gestão 
financeira)

11 
Os programas auditados pelo Tribunal apresentam provas de fraco desempenho: 
a eficácia das despesas da UE é reduzida porque a avaliação das necessidades 
é inadequada, os objetivos são pouco claros e contraditórios ou incompatíveis 
com as prioridades e os procedimentos de seleção são pouco apropriados para 
dar prioridade aos projetos que maximizam o impacto.

12 
Relativamente às despesas em modalidade de gestão partilhada:

a) pode haver um conflito entre os objetivos da UE e dos diferentes Esta‑
dos‑Membros. Em determinados domínios temáticos da política de coesão 
(por exemplo, a energia), as metas e os requisitos da UE são muito exigentes. 
Os Estados‑Membros podem não estar preparados com os conhecimentos 
especializados a nível técnico, financeiro ou regulamentar ou não dispor dos 
recursos financeiros necessários. Assim, poderá existir um desfasamento 
considerável entre o acordo político, as medidas adotadas ou planeadas e os 
recursos afetados;

b) a Comissão não dispõe de informações completas sobre o impacto e as reali‑
zações obtidas com as despesas orçamentais da UE. Os sistemas de elabora‑
ção de relatórios não estão concebidos para medir os efeitos ou acompanhar 
o desempenho, nem existem indicadores que meçam este último. Quando 
existem informações, estas são fragmentadas e não permitem comparações 
entre Estados‑Membros;

c) nem sempre são alcançados os resultados e os impactos esperados. Podem 
registar‑se atrasos porque é necessário tempo para realizar projetos mais 
elaborados, com restrições ambientais ou requisitos tecnológicos complexos.

13 
No domínio da investigação no âmbito 7.º‑PQ, as regras de elegibilidade das 
despesas imputáveis ao orçamento da UE são complexas. A certificação dessas 
despesas por auditores independentes é problemática, encontrando o Tribunal 
níveis significativos de erro nas declarações de custos certificadas como sendo 
integralmente elegíveis pelos referidos auditores.
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Fatores de risco elevado

14 
Os atrasos registados na celebração do acordo do QFP 2014‑2020 e na adoção 
dos regulamentos conexos provocarão seguramente outros atrasos na execução 
do orçamento da UE. A preparação de projetos de infraestruturas ou técnicos 
complexos exige tempo. Além disso, o custo total deste tipo de projetos não 
é transparente quando se recorre a múltiplas fontes de financiamento.

15 
Há uma multiplicidade de intervenientes na execução do orçamento (dire‑
ções‑gerais da Comissão: DG Política Regional e Urbana, DG Emprego, Assuntos 
Sociais e Inclusão, DG Mobilidade e Transportes, DG Energia para a política de 
coesão, sete outras direções‑gerais para a investigação e inovação, agências de 
execução e empresas comuns, autoridades de gestão dos Estados‑Membros, 
organismos nacionais, regionais e locais, bem como intermediários financeiros).

16 
O orçamento da UE caracteriza‑se por uma multiplicidade e fragmentação das 
despesas. A existência de diferentes procedimentos para o pedido, comunicação 
e controlo dos pagamentos não é eficiente, podendo ter consequências negati‑
vas na perceção da administração da UE e prejudicar a imagem da própria UE.

17 
Os programas, projetos e ações podem beneficiar de uma gama de financiamen‑
tos provenientes de diversas fontes (orçamentos nacionais e da UE, grupo BEI, 
BERD, etc.). Pode não ser evidente ter uma visão completa dos custos, além do 
que cada fonte de financiamento tem os seus próprios mecanismos de governa‑
ção e de comunicação de informações.

18 
O recurso aos pré‑financiamentos (adiantamentos de tesouraria) durante longos 
períodos de tempo aumenta o risco de os problemas serem detetados demasia‑
do tarde para se tomarem medidas corretivas no que respeita à realização dos 
objetivos do investimento. Embora a recuperação de fundos possa suster algu‑
mas atividades, não resolve as questões relacionadas com a falta de obtenção 
dos resultados esperados.

19 
Adjudicação de contratos: nem todos os beneficiários de fundos da UE cumprem 
as regras aplicáveis à aquisição (adjudicação de contratos públicos).
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20 
Capacidade administrativa dos Estados‑Membros: tem consequências na sua 
capacidade para despender o orçamento da UE corretamente e de forma adequa‑
da, para instituir sistemas de gestão e de controlo eficazes e para absorver em 
tempo oportuno os fundos da UE disponibilizados.

21 
Cultura orientada para a utilização do orçamento: os Estados‑Membros podem 
ser incentivados a despender o orçamento da UE para não perder os fundos que 
lhes estão reservados nas dotações nacionais destinadas à política regional, sem 
ter em conta o desempenho, especialmente quando a taxa de cofinanciamento 
da Comissão é elevada. A prioridade é concedida à utilização integral dos fundos 
afetados («gastar ou perder») e ao cumprimento das regras, ficando relegadas 
para último plano considerações relativas ao desempenho. A introdução da re‑
serva de desempenho não resolve as questões fundamentais relacionadas com as 
dotações nacionais (ver nota de rodapé 3).

22 
No entanto, é possível que os compromissos jurídicos que ainda não deram ori‑
gem a pagamentos [designados por «reste à liquider» (RAL)] escondam montantes 
que não podem ser utilizados. Não são publicadas informações relativas ao RAL 
por Estado‑Membro.

23 
Pode haver um conflito entre os objetivos da UE e dos diferentes Estados‑Mem‑
bros. Em determinados domínios temáticos da política de coesão (por exemplo, 
a energia), as metas e os requisitos da UE são muito exigentes. Os Estados‑Mem‑
bros podem não possuir os conhecimentos especializados a nível técnico, finan‑
ceiro ou regulamentar ou não dispor dos recursos financeiros necessários. Assim, 
poderá existir um desfasamento considerável entre o acordo político, as medidas 
adotadas ou planeadas e os recursos afetados.

24 
Os Estados‑Membros podem aumentar a complexidade definindo regras nacio‑
nais de elegibilidade que são por vezes mais exigentes do que as condições da 
UE4. Além disso, os diversos intervenientes nacionais devem cumprir um conjunto 
alargado de normas da UE a nível jurídico e organizativo para garantir a gestão 
e o controlo correntes dos projetos financiados.

25 
Os fundos da UE podem ser utilizados para atividades que teriam sido, de qual‑
quer forma, financiadas pelos Estados‑Membros (efeito de inércia) ou para proje‑
tos de substituição no contexto de procedimentos de correção financeira.

4 Ver o estudo do Parlamento 
Europeu intitulado 
«Gold‑plating in the EAFRD: 
to what extent do national 
rules unnecessarily add to 
complexity and, as a result, 
increase the risk of errors?» 
(Sobrerregulamentação 
no Feader: Em que medida as 
regras nacionais aumentam 
desnecessariamente 
a complexidade e, 
consequentemente, o risco 
de erro?), fevereiro de 2014.
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26 
Uma avaliação inadequada das necessidades pode conduzir ao financiamento de 
programas e de projetos onerosos, com características que vão para além do que 
era necessário.

27 
O papel de supervisão da Comissão é afetado por diferentes fatores:

a) falta de informações de gestão oportunas, fiáveis e comparáveis e uma cul‑
tura do desempenho pouco desenvolvida, especialmente no que respeita às 
despesas cofinanciadas. As decisões de autorização e de pagamento dos fun‑
dos baseiam‑se em informações limitadas, muitas vezes incompletas e pou‑
co fiáveis fornecidas pelos Estados‑Membros5. As informações subjacentes 
e a documentação comprovativa estão dispersas nos Estados‑Membros;

b) a qualidade e a oportunidade das auditorias de outros auditores (autorida‑
des de auditoria) que certificam as despesas podem não ser suficientes para 
garantir que o orçamento foi executado de forma legal e regular;

c) as insuficiências da estratégia de controlo e avaliação dos riscos da Comis‑
são, associadas à pressão exercida sobre os recursos, podem implicar que os 
domínios do orçamento mais expostos a riscos não sejam sistematicamente 
verificados, podendo os problemas ser detetados demasiado tarde.

28 
O sistema de correção permite que os Estados‑Membros substituam por despesas 
elegíveis quaisquer despesas inelegíveis encontradas. Se aceitarem as correções 
propostas pela Comissão, o orçamento fica disponível para financiar outros proje‑
tos elegíveis. Desta forma, existem poucos incentivos para cumprir as regras.

Caminho a seguir

29 
A Comissão:

a) toma medidas para instaurar e incentivar uma cultura do desempenho nas 
despesas efetuadas a partir do orçamento da UE e para justificar o valor 
acrescentado europeu de todas atividades financiadas;

b) é mais proativa no desenvolvimento de capacidades dos Estados‑Membros, 
criando redes de administrações (dos Estados‑Membros) responsáveis pelas 
despesas orçamentais neste domínio, para permitir uma aprendizagem mú‑
tua e uma promoção das boas práticas. A Comissão pode igualmente forne‑
cer melhores orientações aos organismos dos Estados‑Membros;

5 As elevadas taxas de erro 
encontradas pelo TCE são 
reveladoras da falta de 
fiabilidade das informações 
comunicadas pelos 
Estados‑Membros. Muitos 
dos erros poderiam ter sido 
detetados pelas autoridades 
de gestão e outros 
organismos intermédios 
dos Estados‑Membros. 
Ver o Relatório Anual 
relativo ao exercício de 2012, 
pontos 5.27‑5.28 e 6.12.
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c) recorre mais aos pagamentos por montante fixo e taxa fixa e considera privi‑
legiar os pagamentos por resultados e não pelo custo dos recursos. Deve re‑
colher dados comparativos sobre os custos reais nos Estados‑Membros para 
permitir que estes disponham de um melhor referencial de custos e acompa‑
nhar a otimização dos recursos dos seus programas de despesas;

d) fornece informações, discriminadas por Estado‑Membro, sobre a utilização 
das dotações pré‑afetadas, os pré‑financiamentos e o RAL («reste à liquider»), 
para melhorar a gestão orçamental e a planificação dos fluxos de tesouraria. 
Deve ainda tomar medidas mais dissuasoras em matéria de correções.

30 
Os Estados‑Membros:

a) propõem o financiamento de programas realistas, que respondam a necessi‑
dades reais e que se concentrem em obter o máximo do financiamento da UE 
em termos de desempenho;

b) garantem que os intervenientes na gestão e utilização do orçamento da UE 
dispõem das capacidades e dos recursos necessários e conhecem as regras 
que regem as despesas, bem como outros requisitos regulamentares. Os 
Estados‑Membros devem fomentar uma melhor cooperação e coordenação 
entre os intervenientes nacionais e regionais;

c) asseguram que é aplicado o modelo lógico dos programas: os resultados 
e os efeitos são claros e realizáveis, foi efetuada uma verdadeira análise 
das necessidades, a seleção dos projetos para financiamento assenta em 
critérios pertinentes e realistas e as regras nacionais não constituem uma 
sobrerregulamentação;

d) garantem que são respeitados os procedimentos em matéria de adjudicação 
de contratos;

e) asseguram que as disposições de controlo são aplicadas de forma correta 
e eficaz e tomam, em tempo oportuno, medidas adequadas para corrigir as 
insuficiências detetadas pelas auditorias da Comissão e do Tribunal.
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Leituras recomendadas/Relatórios e pareceres do TCE

Âmbito geral

 ο Parecer n.º 7/2011 sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece dis‑
posições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo 
de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos Maríti‑
mos e as Pescas, abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum, e que estabelece disposições gerais relativas ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão

 ο Sítios Internet da Direção‑Geral da Política Regional e Urbana e da Direção‑Geral do Emprego, dos Assuntos 
Sociais e da Inclusão da Comissão

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000‑2006 
(Metaestudo sobre os ensinamentos a retirar das avaliações existentes que contribuem para o exame das despe‑
sas da UE para o período 2000‑2006), janeiro de 2008

 ο Estudo relativo às despesas da UE realizado a pedido da Comissão Europeia, Direção‑Geral do Orçamento (Con‑
trato n.º 30‑CE‑0121821/00‑57) por ECORYS Nederland BV

Questões de legalidade e regularidade

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulo 5 (Política regional, transportes e energia)

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulo 6 (Emprego e assuntos sociais)

Temas transversais

 ο Relatório Especial n.º 16/2013 «Balanço da «auditoria única» («single audit») e confiança depositada pela Comis‑
são nos trabalhos das autoridades de auditoria nacionais no domínio da coesão»

 ο Relatório Especial n.º 3/2012, «A Comissão foi bem‑sucedida na correção das deficiências identificadas nos siste‑
mas de gestão e de controlo dos Estados‑Membros?»

 ο Relatório Especial n.º 3/2010 «A avaliação de impacto nas instituições da UE apoia o processo de tomada 
de decisão?»
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Eficiência energética

 ο Relatório Especial n.º 21/2012 «Relação custo‑eficácia dos investimentos da política de coesão na eficiência 
energética»

Empreendedorismo

 ο Relatório Especial n.º 2/2012 «Instrumentos financeiros de apoio às PME cofinanciados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional»

 ο Relatório Especial n.º 9/2011 «Os projetos de administração em linha (eGoverno) apoiados pelo FEDER foram 
eficazes?»

 ο Relatório Especial n.º 4/2011 «Auditoria do mecanismo de garantia a favor das PME»

Ambiente

 ο Relatório Especial n.º 20/2012 «O financiamento dos projetos de infraestruturas de gestão dos resíduos urbanos 
pelas ações estruturais é eficaz para auxiliar os Estados‑Membros a alcançarem os objetivos da política da UE 
em matéria de resíduos?»

 ο Relatório Especial n.º 9/2010 «Os fundos despendidos pela UE no âmbito das ações estruturais visando o abas‑
tecimento de água para consumo doméstico estão a ser utilizados de modo a produzir os melhores resultados 
possíveis?»

 ο Relatório Especial n.º 3/2009 «A eficácia das despesas no âmbito das ações estruturais relativas ao tratamento 
de águas residuais nos períodos de programação 1994‑1999 e 2000‑2006»

Capital humano

 ο Relatório Especial n.º 7/2013 «O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização gerou valor acrescentado euro‑
peu na reinserção dos trabalhadores despedidos?»

 ο Relatório Especial n.º 25/2012 «Existem instrumentos para acompanhar a eficácia das despesas do Fundo Social 
Europeu relativas aos trabalhadores mais velhos?»

 ο Relatório Especial n.º 4/2010 «A conceção e a gestão do regime de mobilidade do Programa Leonardo da Vinci 
são suscetíveis de produzir resultados efetivos?»

 ο Relatório Especial n.º 17/2009 relativo às ações de formação profissional para as mulheres, cofinanciadas pelo 
Fundo Social Europeu
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Desmantelamento de centrais nucleares

 ο Relatório Especial n.º 16/2011 «Assistência financeira da UE ao desmantelamento de centrais nucleares na Bulgá‑
ria, Lituânia e Eslováquia: realizações e desafios futuros»

Investigação e inovação

 ο Relatório Especial n.º 2/2013 «A Comissão garantiu uma execução eficiente do Sétimo Programa‑Quadro de 
Investigação?»

 ο Relatório Especial n.º 2/2010 «A eficácia dos regimes de apoio dos estudos de conceção e do desenvolvimento 
de novas infraestruturas no âmbito do Sexto Programa‑Quadro de Investigação»

 ο Relatório Especial n.º 8/2009 «Redes de excelência e projetos integrados na política comunitária de investigação: 
estes instrumentos alcançaram os seus objetivos?»

 ο Relatório Especial n.º 7/2009 «Gestão da fase de desenvolvimento e validação do programa Galileu»

Infraestruturas sociais

 ο Relatório Especial n.º 2/2009 «O Programa de Saúde Pública da União Europeia (2003‑2007): uma forma eficaz de 
melhorar a saúde?»

Fundos de solidariedade

 ο Relatório Especial n.º 24/2012 «Resposta do Fundo de Solidariedade da União Europeia ao sismo de 2009 nos 
Abruzos: relevância e custo das operações»

Turismo e cultura

 ο Relatório Especial n.º 6/2011 «Os projetos de turismo cofinanciados pelo FEDER foram eficazes?»
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Transportes

 ο Relatório Especial n.º 5/2013 «Os fundos da Política de Coesão da UE são bem despendidos nas estradas?»

 ο Relatório Especial n.º 3/2013 «Os programas Marco Polo têm sido eficazes na transferência de tráfego das 
estradas?»

 ο Relatório Especial n.º 4/2012 «A utilização dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão para cofinanciar infraes‑
truturas de transportes nos portos marítimos constitui um investimento eficaz?»

 ο Relatório Especial n.º 8/2010 «Melhoria do desempenho dos transportes nos eixos ferroviários transeuropeus: Os 
investimentos nas infraestruturas ferroviárias da UE têm sido eficazes?»

Reabilitação urbana e rural

 ο Relatório Especial n.º 23/2012 «As ações estruturais da UE foram bem‑sucedidas no apoio à recuperação dos 
espaços industriais e militares abandonados?»

Necessita de mais informações?

Queira contactar o adido de imprensa do Tribunal:
Correio eletrónico: press@eca.europa.eu
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— Recursos naturais

Autorizações (milhões de euros)

QFP 2014‑20201 Orçamento de 2014 (definitivo)

Rubrica 2 do QFP — Recursos naturais 420 034 59 303

Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) — Despesas de mercado e pagamentos diretos 
(ajudas dissociadas do RPUS e do RPU, subvenções relacionadas com a produção) 312 735 44 130

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) 95 577 13 652

Assuntos marítimos e pescas 7 405 1 017

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) 866

Organizações regionais de gestão das pescas (ORGP) e acordos de pesca sustentável (APS) 151

Ambiente e clima 3 457 405

Agências descentralizadas 388 52

Margem 473 47

Nota: A saúde e proteção dos consumidores está abrangida pela rubrica 3 do QFP Segurança e Cidadania.

1  O QFP 2014‑2020 foi acordado a preços de 2011 [Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013]. Os valores são aqui indicados a preços correntes 
(do sítio Internet da DG Orçamento).

Contexto

01 
Os artigos 38.º a 44.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
enunciam os objetivos da política agrícola comum (PAC) e da política comum das 
pescas (PCP) e evitam a necessidade de 28 políticas nacionais diferentes. A PAC 
tem por objetivos incrementar a produtividade da agricultura, assegurar um 
nível de vida equitativo à população agrícola, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar preços razoáveis nos fornecimentos 
aos consumidores. A PCP tem objetivos semelhantes para os intervenientes nas 
pescas, além de visar a gestão das frotas de pesca e a conservação dos recursos 
haliêuticos. A política de desenvolvimento rural abrange a comunidade rural no 
sentido lato e deve ser complementar dos Fundos Estruturais.

02 
A União Europeia é o segundo exportador mundial de produtos agrícolas, a seguir 
aos Estados Unidos. É igualmente o primeiro importador de produtos agrícolas 
e géneros alimentícios. A Comissão procede a negociações junto da Organização 
Mundial do Comércio em nome dos 28 países da UE. Negocia ainda, separada‑
mente, acordos de pesca bilaterais internacionais entre a UE e outros países.

03 
A agricultura e a paisagem rural da UE caracterizam‑se por uma profunda diver‑
sidade. O QFP 2014‑2020 confere mais possibilidades para os Estados‑Membros 
escolherem as opções que melhor se adaptam às suas condições específicas.
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04 
A UE tem 12 milhões de agricultores. De um modo geral, esta população é en‑
velhecida (quase um terço tem mais de 65 anos), pois a agricultura não atrai os 
jovens (apenas 6% dos agricultores têm menos de 35 anos).

05 
A estrutura e a dimensão das explorações agrícolas variam imenso no conjunto 
da UE, o que se repercute no apoio da UE de que beneficiam. As reformas da 
PAC de 2013 permitirão que os Estados‑Membros tenham mais em conta as suas 
características agrícolas nacionais no pagamento das subvenções.

06 
Menos de 2% dos produtores da UE recebem 31% dos pagamentos diretos. Em 
virtude das reformas de 2013, os produtores cuja atividade principal não seja 
a agricultura serão excluídos do benefício da ajuda, os pagamentos superiores 
a 150 000 euros sofrerão uma redução de 5% e os Estados‑Membros terão a pos‑
sibilitar de limitar as subvenções pagas aos grandes produtores.

07 
O orçamento da UE assenta em extensa legislação com fortes ligações à agricul‑
tura e à produção de géneros alimentícios. Estas regras destinam‑se a proteger 
a saúde humana e animal e a fitossanidade. Contribuem para o funcionamento do 
mercado interno e suscitam a confiança dos consumidores dos produtos da UE. Os 
Estados‑Membros devem garantir que esta legislação é respeitada no seu território 
e são responsáveis pela realização dos controlos nesse sentido. Uma fraude que afe‑
te a cadeia de produção alimentar pode ter repercussões negativas na procura de 
produtos alimentares originários da UE (por exemplo, o escândalo da carne de cava‑
lo no início de 2013 reduziu a procura de carne e o consumo continua em baixo).

08 
O Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) financia integralmente as ajudas 
diretas pagas aos agricultores e as medidas de mercado1 sem que seja necessário 
qualquer financiamento nacional:

a) fornece um apoio direto ao rendimento dos agricultores. A maior parte deste apoio 
não está relacionado com a natureza da produção ou com as quantidades pro‑
duzidas, sendo designado por «dissociado». É calculado em função da dimensão 
(superfície) das explorações agrícolas e dos direitos ao pagamento detidos pelos 
agricultores. O apoio é reduzido se os agricultores não respeitarem os requisitos 
de condicionalidade em matéria de ambiente, de segurança alimentar, de saúde 
humana e animal e de fitossanidade e não mantiverem as suas terras em boas con‑
dições agrícolas e ambientais (BCAA). Os limites nacionais aplicáveis às subvenções 
que podem ser pagas em cada país limitam o orçamento disponível para esse país 
e determinam o montante da dotação que lhe é reservada;

b) as medidas de mercado (incluindo os custos relativos à armazenagem de inter‑
venção e as restituições à exportação pagas aos exportadores quando os preços 
da UE são superiores aos praticados no mercado mundial para determinados 
produtos de base) estão a ser progressivamente suprimidas e as diferentes or‑
ganizações comuns de mercado (OCM) serão substituídas por uma OCM única.

1 À exceção de certas 
medidas, que representam 
um montante total inferior 
a 100 milhões de euros 
para ações de promoção 
e programas para distribuição 
de fruta nas escolas, que 
são cofinanciadas.
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09 
O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) financia uma 
parte dos custos da estratégia de desenvolvimento rural de cada país, ou seja, 
«cofinancia» medidas selecionadas pelo Estado‑Membro no contexto da sua 
estratégia de resposta às necessidades das zonas rurais, em consonância com as 
prioridades da UE. O montante disponível para cada país («dotações nacionais») 
é decidido no âmbito das negociações do QFP:

a) os agricultores podem apresentar um pedido de ajuda relacionada com 
a superfície para fins agroambientais, bem como de ajuda destinada à mo‑
dernização e diversificação das suas explorações. O Feader paga igualmente 
ajudas suplementares aos agricultores em zonas com desvantagens naturais;

b) outros intervenientes na economia rural beneficiam de medidas destinadas 
a melhorar a economia e qualidade de vida nas zonas rurais, através da cria‑
ção de serviços básicos e da diversificação das atividades.

10 
A maior parte do orçamento da rubrica 2 do QFP é executada pelos Esta‑
dos‑Membros na modalidade de gestão partilhada:

a) os Estados‑Membros suportam o essencial dos custos da organização e dos 
sistemas aplicados para executar o orçamento da UE. Instituem organismos 
pagadores designados (havia 81 no início de 2014) que devem garantir que os 
subsídios e as subvenções são pagos a beneficiários elegíveis que preenchem 
as condições de concessão do apoio. Os Estados‑Membros designam igual‑
mente auditores independentes («organismos de certificação») para examina‑
rem as contas e os registos de pagamentos dos organismos pagadores;

b) a Comissão reembolsa aos Estados‑Membros as despesas que estes decla‑
ram. Aceita as despesas imputáveis ao orçamento da UE por intermédio do 
procedimento de apuramento das contas. A Comissão baseia‑se em parte nos 
auditores independentes, que realizam verificações e elaboram relatórios so‑
bre determinadas matérias por ela designadas, bem como nas suas próprias 
auditorias no local;

c) a Comissão utiliza as «correções» financeiras para recuperar fundos que não 
foram despendidos em conformidade com as regras e regulamentos da UE. 
As despesas que não são aceites são suportadas pelos orçamentos nacionais 
dos Estados‑Membros.
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Constatações

O orçamento de 2012 foi executado em conformidade com 
as regras? (Legalidade e regularidade das despesas)

ο Afetadas por erros materiais? SIM

ο Estimativa da taxa de erro mais provável:

Agricultura: medidas de mercado e ajudas diretas 3,8%
Desenvolvimento rural, ambiente, pescas e saúde: 7,9%

11 
As despesas de desenvolvimento rural, que são cofinanciadas pelos orçamentos 
nacionais dos Estados‑Membros, são mais problemáticas devido à legislação 
complexa e à capacidade administrativa dos Estados‑Membros. Os pagamentos 
diretos da PAC, integralmente financiados pela UE, dispõem de sistemas de ges‑
tão e de controlo mais bem estabelecidos, embora não sejam perfeitos [Sistema 
Integrado de Gestão e de Controlo (SIGC)].

As despesas são bem geridas e têm impacto?  
(Boa gestão financeira)

12 
As ajudas diretas aos agricultores (regime de pagamento único e regime de paga‑
mento único por superfície, que representam aproximadamente 41 mil milhões de 
euros para o período de 2014‑2020) podem não chegar necessariamente aos be‑
neficiários pretendidos. Alguns elementos comprovativos indicam que são absor‑
vidas por preços mais elevados de compra/venda e arrendamento dos terrenos.

13 
Nos programas e regimes que auditou, o Tribunal encontrou provas de fraco 
desempenho:

a) as despesas dos Estados‑Membros nem sempre são bem direcionadas para as 
pessoas ou zonas que necessitam de ajuda, o que reduz a eficácia das despe‑
sas da UE;

b) A Comissão não dispõe de informações completas sobre o impacto e as realiza‑
ções das despesas orçamentais da UE. Os sistemas de elaboração de relatórios 
não estão concebidos para medir os resultados ou acompanhar o desempenho, 
nem existem indicadores que meçam este último. Quando existem informações, 
estas são fragmentadas e não permitem comparações entre Estados‑Membros.
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Fatores de risco elevado

14 
Os atrasos na adoção das reformas da PAC de 2013, do QFP 2014‑2020 e dos 
regulamentos conexos irão provocar outros atrasos na execução do orçamento 
da UE, especialmente no domínio do desenvolvimento rural, em que os Esta‑
dos‑Membros devem elaborar os seus programas de despesas. Terão igualmente 
repercussões na aplicação dos sistemas de controlo concebidos para verificar 
o cumprimento das novas condições.

15 
A instauração de novas regras e a adaptação dos sistemas de controlo às exigên‑
cias das reformas da PAC de 2013 podem aumentar o risco da ocorrência de erros 
nos primeiros anos do atual QFP, especialmente no que respeita a:

a) subordinar os pagamentos a novas condições ambientais mais rigorosas;

b) atualizar os sistemas integrados de gestão e de controlo (SIGC), que são ape‑
nas parcialmente eficazes, para refletirem as condições ambientais e terem 
em conta a introdução de pedidos de ajuda geoespaciais.

16 
Relativamente aos pagamentos diretos, regista‑se um grande número de peque‑
nos beneficiários, a maioria recebendo montantes pouco elevados. O sistema 
de controlo SIGC está concebido para realizar verificações automatizadas dos 
pedidos, mas é apenas parcialmente eficaz.

17 
Relativamente às despesas cofinanciadas, é difícil obter informações de gestão 
oportunas, fiáveis e comparáveis para permitir que a Comissão desempenhe 
a sua função com eficácia.

18 
Os mecanismos de distribuição da ajuda são complexos e implicam muitos inter‑
venientes (principalmente a Direção‑Geral da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, mas igualmente as Direções‑Gerais dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
da Ação Climática, do Ambiente e da Saúde e dos Consumidores, além de autori‑
dades de gestão e 81 organismos pagadores dos Estados‑Membros). As despesas 
são múltiplas e fragmentadas, estando sujeitas ao risco de sobreposição com os 
programas dos Estados‑Membros, especialmente no domínio do desenvolvimen‑
to rural. O valor acrescentado europeu de determinados regimes pode, por isso, 
ser questionável.
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19 
A legislação que define as condições de elegibilidade, entre outras, é complexa, 
podendo chegar a sete os níveis de regras aplicáveis às despesas do orçamento. 
As inúmeras exigências regulamentares em matéria de condicionalidade estão 
dispersas por diferentes textos e as definições de boas condições agrícolas e am‑
bientais estabelecidas pelos Estados‑Membros não são suficientemente sólidas 
para terem um impacto ambiental. As reformas da PAC de 2013 privilegiam a eco‑
logização, reforçando a condicionalidade em matéria de ambiente.

20 
Adjudicação de contratos: os beneficiários de fundos da UE podem não cumprir 
as regras aplicáveis à adjudicação de contratos públicos.

21 
Capacidade administrativa e técnica dos Estados‑Membros: tem consequências 
na sua capacidade para despender o orçamento da UE corretamente e de forma 
adequada, para instituir sistemas de gestão e de controlo eficazes e para absor‑
ver em tempo oportuno os fundos da UE disponibilizados.

22 
Cultura orientada para a utilização do orçamento: os Estados‑Membros podem 
ser incentivados a despender o orçamento da UE para não perder os fundos que 
lhes estão reservados nas dotações nacionais destinadas ao desenvolvimento 
rural e pescas.

23 
A função de supervisão da Comissão é afetada por diferentes fatores:

a) a falta de informações de gestão oportunas e fiáveis. As despesas incluídas 
nesta rubrica do QFP permanecem essencialmente assentes nos recursos, 
sendo a ênfase colocada na conformidade com as regras, em detrimento do 
desempenho;

b) a qualidade e a oportunidade das auditorias de outros auditores que certi‑
ficam as despesas, que podem não ser suficientes para garantir que o orça‑
mento foi executado de forma legal e regular;

c) as insuficiências suscetíveis de afetar a estratégia de controlo e avaliação dos 
riscos, associadas à pressão exercida sobre os recursos, podem implicar que 
os domínios de despesas do orçamento mais expostos a riscos não sejam 
sistematicamente verificados. Os problemas podem ser detetados demasiado 
tarde para permitir que se tomem medidas corretivas.
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Caminho a seguir

24 
A Comissão:

a) toma medidas para instaurar e incentivar uma cultura do desempenho nas 
despesas efetuadas a partir do orçamento da UE e para justificar o valor 
acrescentado europeu de todas atividades financiadas;

b) adota uma metodologia mais sistemática para racionalizar e simplificar os 
requisitos legislativos;

c) corrige as insuficiências que afetam a sua estratégia de controlo e avaliação 
dos riscos e reduz o problema que persiste a nível dos atrasos das suas audi‑
torias de conformidade;

d) é mais proativa na criação de redes de administrações dos Estados‑Membros 
responsáveis pelas despesas orçamentais neste domínio, para permitir uma 
aprendizagem mútua e uma promoção das boas práticas.

25 
Os Estados‑Membros (autoridades de gestão, organismos pagadores):

a) garantem que os intervenientes na gestão e utilização do orçamento da UE 
conhecem as regras que regem as despesas, bem como outros requisitos 
regulamentares;

b) tomam, em tempo oportuno, medidas adequadas para corrigir as insuficiên‑
cias detetadas pelas auditorias da Comissão e do Tribunal;

c) intensificam e aceleram os seus esforços para garantir a fiabilidade e atualiza‑
ção das bases de dados do SIGC;

d) melhoram a qualidade das inspeções no local;

e) definem melhor as condições ambientais às quais está subordinado o paga‑
mento das subvenções para que tenham um melhor impacto no ambiente.
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Leituras recomendadas/Relatórios e pareceres do TCE

Âmbito geral

 ο Parecer n.º 1/2012 sobre determinadas propostas de regulamentos relativos à política agrícola comum no perío‑
do de 2014‑2020

 ο Sítio Internet da Direção‑Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending for the period 2000‑2006 
(Metaestudo sobre os ensinamentos a retirar das avaliações existentes que contribuem para o exame das despe‑
sas da UE para o período 2000‑2006), janeiro de 2008

Questões de legalidade e regularidade

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulo 3 (Agricultura: medidas de mercado e ajudas 
diretas)

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulo 4 (Desenvolvimento rural, ambiente, pescas 
e saúde)

 ο Relatório Especial n.º 7/2010 «Auditoria do procedimento de apuramento das contas»

 ο Relatório Especial n.º 8/2011 «Recuperação de pagamentos indevidos no âmbito da política agrícola comum»

Ajudas diretas

 ο Relatório Especial n.º 10/2013 «Política agrícola comum: O apoio específico prestado ao abrigo do artigo 68.º do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Conselho é corretamente concebido e executado?»

 ο Relatório da Comissão sobre a distribuição das ajudas diretas aos produtores agrícolas (exercício de 2011), publi‑
cado em dezembro de 2012

 ο Relatório Especial n.º 16/2012 «A eficácia do regime de pagamento único por superfície enquanto regime transi‑
tório de apoio aos agricultores nos novos Estados‑Membros»

 ο Relatório Especial n.º 11/2012 «Ajudas diretas para vacas em aleitamento e para ovelhas e cabras no âmbito da 
aplicação parcial das disposições do RPU»

 ο Relatório Especial n.º 7/2012 «A reforma da organização comum do mercado vitivinícola: progressos até à data»
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 ο Relatório Especial n.º 10/2011 «Os programas «Leite para as escolas» e «Distribuição de fruta nas escolas» são 
eficazes?»

 ο Relatório Especial n.º 5/2011 «Regime de pagamento único (RPU): aspetos a considerar para melhorar a boa 
gestão financeira»

 ο Relatório Especial n.º 10/2010 «Medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas e das 
ilhas menores do mar Egeu»

 ο Relatório Especial n.º 6/2010 «A reforma do mercado do açúcar alcançou os seus principais objetivos?»

 ο Relatório Especial n.º 14/2009 «Os instrumentos de gestão do mercado do leite e dos produtos lácteos alcança‑
ram os seus principais objetivos?»

 ο Relatório Especial n.º 6/2009 «Ajuda alimentar fornecida pela União Europeia às pessoas mais necessitadas: ava‑
liação dos objetivos, dos meios e dos métodos utilizados»

Desenvolvimento rural

 ο Relatório Especial n.º 12/2013 «A Comissão e os Estados‑Membros conseguem demonstrar que o orçamento da 
UE afetado à política de desenvolvimento rural é bem aplicado?»

 ο Relatório Especial n.º 8/2013 «Apoio do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural à melhoria do valor 
económico das florestas»

 ο Relatório Especial n.º 6/2013 «Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos 
através das medidas de diversificação da economia rural?»

 ο Relatório Especial n.º 8/2012 «Orientação das ajudas para a modernização das explorações agrícolas»

 ο Relatório Especial n.º 5/2010 «Aplicação da abordagem Leader ao desenvolvimento rural»

Ambiente e clima

 ο Relatório Especial n.º 15/2013 «A componente «Ambiente» do programa LIFE foi eficaz?»

 ο Relatório Especial n.º 7/2011 «O apoio agroambiental é bem concebido e gerido?»

 ο Relatório Especial n.º 11/2009, «Sustentabilidade dos projetos LIFE‑Natureza e sua gestão pela Comissão»
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Pescas

 ο Relatório Especial n.º 12/2011 «As medidas da UE contribuíram para adaptar a capacidade das frotas de pesca às 
possibilidades de pesca disponíveis?»

Segurança, produção e rotulagem dos alimentos

 ο Relatório Especial n.º 1/2013 «O apoio concedido pela UE à indústria transformadora alimentar foi eficaz e efi‑
ciente para aumentar o valor dos produtos agrícolas?»

 ο Relatório Especial n.º 14/2012 «Aplicação da legislação da UE em matéria de higiene nos matadouros dos países 
que aderiram à UE desde 2004»

 ο Relatório Especial n.º 9/2012 «Auditoria do sistema de controlo aplicável à produção, transformação, distribuição 
e importação de produtos biológicos»

 ο Relatório Especial n.º 11/2011 «A conceção e a gestão do sistema das indicações geográficas permitem‑lhe ser 
eficaz?»

 ο Relatório Especial n.º 14/2010 «A gestão pela Comissão do sistema de controlos veterinários aplicável às impor‑
tações de carne no seguimento das reformas da legislação em matéria de higiene realizadas em 2004»

 ο Relatório Especial n.º 10/2009 «Ações de informação e promoção a favor dos produtos agrícolas»

Necessita de mais informações?

Queira contactar o adido de imprensa do Tribunal:
Correio eletrónico: press@eca.europa.eu
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Autorizações (milhões de euros)

QFP 2014‑20201 Orçamento de 2014 (definitivo)

Rubrica 3 do QFP — Segurança e cidadania 17 725 2 179

Fundo para o Asilo e a Migração (FAM) 3 137 403

Fundo para a Segurança Interna (FSI) 3 764 403

Sistemas informáticos (Sistema de Informação de Schengen (SIS) e Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)) 139 19

Programa Justiça 378 47

Programa «Direitos e cidadania» 440 55

Mecanismo Europeu de Proteção Civil — Estados‑Membros 224 28

Géneros alimentícios e alimentos para animais 1 892 253

Programa «Saúde para o crescimento» 449 59

Programa «Consumidores» 189 24

Programa «Europa criativa» 1 463 179

Europa para os Cidadãos 186 23

Agências 4 003 535

Outras 679 86

Margem 783 65

1  O QFP 2014‑2020 foi acordado a preços de 2011 [Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013]. Os valores são aqui indicados a preços correntes 
(do sítio Internet da DG Orçamento).

Contexto

01 
A rubrica 3 do QFP abrange um conjunto de programas de interesse público, sobre no‑
meadamente o desenvolvimento da educação e da formação, a proteção dos consumi‑
dores, as políticas alimentares e de saúde pública, a justiça, a cooperação judiciária, os 
direitos e a cidadania, bem como a proteção das fronteiras externas da UE.

02 
Regra geral, a gestão das despesas neste domínio é delegada em agências ou 
partilhada com os Estados‑Membros. As atividades são normalmente executa‑
das sob a forma de programas plurianuais geridos por agências de execução 
europeias1, agências nacionais ou estruturas de gestão semelhantes nos Esta‑
dos‑Membros, que atribuem as subvenções e os contratos a projetos ou medidas 
realizados por beneficiários públicos e privados.

03 
O apoio assume a forma de regimes de financiamento de vários domínios temáti‑
cos (domínios de intervenção) e tipos de atividades dos projetos, por intermédio 
dos quais as subvenções são atribuídas a iniciativas de cidadania ou de mobilida‑
de nos setores da educação e da formação. Os projetos são realizados por estabe‑
lecimentos de ensino superior e de formação, organizações sem fins lucrativos, 
empresas privadas e administrações públicas. Os beneficiários finais são particu‑
lares, geralmente cidadãos da UE.

1 Agência de Execução relativa 
à Educação, ao Audiovisual 
e à Cultura (EACEA), 
Agência de Execução para 
os Consumidores, a Saúde 
e a Alimentação (CHAFEA).
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04 
Contudo, a gestão de alguns programas, tais como o Fundo para as Fronteiras 
Externas, o Fundo para a Integração, o Fundo Europeu de Regresso e o Fundo Eu‑
ropeu para os Refugiados, é principalmente partilhada com os Estados‑Membros.

Constatações

O orçamento de 2012 foi executado em conformidade com 
as regras? (Legalidade e regularidade das despesas)

ο Afetadas por erros materiais? SIM

ο Estimativa da taxa de erro mais provável: 2,3%

(informação não publicada oficialmente proveniente da DAS 2009. Não existe um 
capítulo sobre a rubrica 3 do QFP desde essa data.)

05 
As despesas da rubrica 3 do QFP foram auditadas em separado pela última vez 
no âmbito da DAS 2009, situando‑se a taxa de erro ligeiramente acima dos 2%. 
Não foram detetados problemas significativos. A rubrica em si representa apenas 
cerca de 1,6% do total do QFP 2014‑2020.

As despesas são bem geridas e têm impacto?  
(Boa gestão financeira)

06 
As auditorias do Tribunal não salientaram quaisquer problemas significativos 
a nível da gestão, embora esta não fosse plenamente satisfatória.

Questões de risco

07 
O financiamento consiste principalmente em adiantamentos («pré‑financiamen‑
tos») concedidos a agências da UE e agências nacionais para a realização das suas 
atividades, bem como em contribuições trimestrais para os seus custos opera‑
cionais. Os pagamentos a favor das agências nacionais são efetuados mediante 
a assinatura de um contrato ou aprovação de um programa de trabalho, ou ainda 
quando a Comissão aceita as declarações de custos atestando que 70% dos 
pré‑financiamentos foram pagos aos beneficiários. Existe o risco de que o orga‑
nismo de gestão ou a Comissão não detetem custos inelegíveis, sobredeclarados 
ou sem comprovativos nas declarações de custos dos beneficiários. Porém, o Tri‑
bunal não encontrou problemas significativos.
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08 
As agências nacionais celebram convenções de subvenção com organizações 
participantes e recorrem ao pré‑financiamento para lhes pagar adiantamentos 
que variam entre 80% e 100% dos custos estimados. Estes projetos são geral‑
mente concluídos e encerrados no prazo de três anos, depois de os beneficiários 
apresentarem os relatórios finais à agência nacional. Esta transmite à Comissão 
um relatório anual sobre o conjunto das convenções. Após aprovar o relatório, 
calcular e pagar o saldo final, a Comissão encerra a convenção com a agência. 
Para dar início às atividades, podem não ser necessários pré‑financiamentos tão 
elevados, que são suscetíveis de contribuir para erros de legalidade e de regulari‑
dade, já que as organizações podem querer justificar a utilização que fizeram dos 
adiantamentos que lhes foram pagos. O longo período de tempo que decorre 
entre o pagamento dos adiantamentos e o encerramento dos projetos pode sus‑
citar dificuldades em recuperar os fundos não utilizados.

Caminho a seguir

09 
A Comissão deve garantir que as despesas neste domínio conferem um valor 
acrescentado europeu. A Comissão pode desempenhar uma função significa‑
tiva na promoção da partilha de conhecimentos e boas práticas entre os Esta‑
dos‑Membros para que muitas das questões políticas inseridas nesta rubrica se 
revistam de uma verdadeira dimensão europeia.

Leituras recomendadas/Relatórios e pareceres do TCE

Âmbito geral

 ο Relatório Especial n.º 22/2012 «O Fundo Europeu para a Integração e o Fundo 
Europeu para os Refugiados contribuem de forma eficaz para a integração 
dos nacionais de países terceiros?»

 ο Relatório Especial n.º 4/2010 «A conceção e a gestão do regime de mobili‑
dade do programa Leonardo da Vinci são suscetíveis de produzir resultados 
efetivos?»

 ο Relatório Especial n.º 2/2009 «O programa de saúde pública da União Euro‑
peia (2003‑2007): uma forma eficaz de melhorar a saúde?»

Necessita de mais informações?

Queira contactar o adido de imprensa do Tribunal:
Correio eletrónico: press@eca.europa.eu
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Autorizações (milhões de euros)

QFP 2014‑2020

Rubrica  4 do QFP — Europa global (Orçamento geral da UE)1 66 262

Fundo Europeu de Desenvolvimento (fora do orçamento geral da UE)2 30 506

TOTAL (orçamental geral + fora do orçamental geral) 96 768

1  O QFP 2014‑2020 foi acordado a preços de 2011 [Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013]. 
Os valores são aqui indicados a preços correntes (do sítio Internet da DG Orçamento).

2  Acordo Interno entre os representantes dos Governos dos Estados‑Membros da União Europeia, 
reunidos no Conselho, relativo ao financiamento da ajuda concedida pela União Europeia no âmbito 
do quadro financeiro plurianual para o período 2014‑2020, em conformidade com o acordo de parceria 
ACP‑UE, bem como à concessão de assistência financeira aos Países e Territórios ultramarinos aos quais 
se aplica a parte IV do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (JO L 210 de 6.8.2013, p. 1).

Autorizações (milhões de euros)

QFP 2014–20201 Orçamento de 2014 (definitivo)

Rubrica 4 do QFP — Orçamento geral 66 262 8 335

Instrumento de Assistência de Pré‑Adesão (IPA) 
A DG Regio, responsável pelas despesas no domínio da política de coesão, gere o IPA. 11 699 1 574

Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV) 15 433 2 113

Instrumento de cooperação para o desenvolvimento (ICD) 19 662 2 310

Instrumento de Parceria com países terceiros (IP) 955 113

Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) 1 333 179

Instrumento de Estabilidade (IE) 2 339 315

Ajuda humanitária 6 622 905

Política Externa e de Segurança Comum (PESC) 2 339 315

Instrumento para a Cooperação no domínio da Segurança Nuclear (ICSN) 225 31

Assistência macrofinanceira (AMF) 565 76

Garantias da UE para operações de empréstimo 1 193 59

Mecanismo de Proteção Civil e Centro Europeu de Resposta de Emergência (CRE) 145 20

Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária / Voluntários da UE (EUAV) 148 13

Outras ações e programas 1 167 151

Agências descentralizadas 154 21

Margem 2 286 143

1  O QFP 2014‑2020 foi acordado a preços de 2011 [Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013]. Os valores são aqui indicados a preços correntes 
(do sítio Internet da DG Orçamento).
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Contexto

01 
As instituições da UE, por si só, representam o segundo maior doador de ajuda 
ao desenvolvimento1. Juntamente com os Estados‑Membros, a UE é o maior 
doador público e a sua contribuição ascende a mais de metade da ajuda pública 
ao desenvolvimento (APD) concedida no mundo2. Existem contudo acentuadas 
diferenças entre o destino da APD da UE e o total da APD da OCDE, o que traduz 
as diferentes prioridades da UE. Os países da OCDE aplicam 54% da sua APD em 
intervenções de tipo projeto, ao passo que a UE despende 17% neste tipo de 
atividade. Os países da OCDE, no seu conjunto, contribuem com 8% da sua APD 
para financiamentos multilaterais (através das agências da ONU e de organiza‑
ções internacionais), enquanto a UE utiliza 25% da sua APD para este tipo de 
financiamento. Os países da OCDE, no seu conjunto, empregam 3% da sua APD 
em apoio orçamental direto às finanças públicas dos países parceiros, ao passo 
que a UE concede 22% da sua APD a esse tipo de apoio.

02 
O Tratado de Lisboa introduziu três grandes alterações na política de ajuda exter‑
na da UE:

a) enunciou de forma explícita que o objetivo primordial da cooperação para 
o desenvolvimento da UE é a erradicação da pobreza3.

b) criou a função de alto‑representante para os Negócios Estrangeiros e Política 
de Segurança;

c) estabeleceu o princípio de reforço das sinergias nas ações externas da UE 
graças à unidade, coerência e eficácia da ação da União.

03 
O artigo 209.º do TFUE coloca o Parlamento Europeu e o Conselho em pé de 
igualdade no que respeita à execução da política de cooperação para o desenvol‑
vimento («deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário»).

04 
A ajuda externa da UE é uma competência partilhada entre a Comissão e os Esta‑
dos‑Membros, sendo organizada por intermédio de três organismos principais:

a) a Comissão;

b) o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE);

c) o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).

1 Dados da OCDE relativos 
à APD (ajuda pública 
ao desenvolvimento).

2 Dados da OCDE: as instituições 
da UE, juntamente com 
os 15 Estados‑Membros 
que pertencem ao Comité 
de Assistência para 
o Desenvolvimento (DAC) 
da OCDE, representam bem 
mais de 55% do total de APD.

3 Artigo 208.º do TFUE 
consolidado.



81Rubrica 4 do QFP — Europa global 

05 
A Comissão e o SEAE formulam conjuntamente os objetivos estratégicos e a pro‑
gramação da política da UE em matéria de ajuda externa. As atividades são finan‑
ciadas tanto pelo orçamento geral da UE como pelo orçamento do FED.

06 
A Comissão assume a responsabilidade integral pela execução dos progra‑
mas de ajuda ao desenvolvimento e pelas despesas dos fundos:

a) a EuropeAid é a principal Direção‑Geral (DG) responsável pela programação 
e execução da ajuda externa da UE. Quatro outras DG são responsáveis por 
áreas específicas das ações externas4;

b) o SEAE foi criado por uma decisão de Conselho, de 26 de julho de 20105, com 
base numa proposta do alto‑representante6, tendo ficado operacional em 
janeiro de 2011. É um órgão da UE independente, com a responsabilidade ju‑
rídica de garantir a coerência das suas políticas com as outras políticas da UE;

c) criado pelo Tratado de Roma para conceder assistência aos países de África, 
das Caraíbas e do Pacífico, que têm laços históricos com a Europa, o FED é fi‑
nanciado pelos Estados‑Membros independentemente do orçamento geral 
da UE. O Parlamento Europeu desempenha apenas uma função consultiva 
sobre o financiamento do FED, que é negociado ao nível intergovernamen‑
tal entre o Conselho e a Comissão. O Parlamento Europeu obteve, contudo, 
o direito de inquirir a Comissão se considerar que as propostas promovem 
causas que não sejam o desenvolvimento (por exemplo, comércio, combate 
ao terrorismo, etc.) ou que a Comissão ultrapassa o seu mandato legal.

07 
A Comissão gere tanto o orçamento geral da UE como o orçamento do FED. 
Desde o décimo FED, são mínimas as diferenças entre os regulamentos financei‑
ros aplicáveis aos dois canais de financiamento. Deverá ser tomada uma decisão 
relativa à integração do orçamento do FED no orçamental geral antes do termo 
do atual FED7 em 2020 para que coincida com o início do próximo período do QFP. 
Antes da crise financeira, demasiados Estados‑Membros opunham‑se à fusão.

08 
A existência de um orçamento do FED distinto apresenta vantagens: no 
âmbito do acordo de Cotonu, a UE e os países ACP estabeleceram um modelo de 
apropriação e prestação de contas conjuntas. Estando fora do mandato do Parla‑
mento Europeu, o FED dá aos Estados‑Membros mais possibilidades de atuarem de 
acordo com a sua vontade, em consonância com a declaração de Paris8, chegando 
90% dos seus fundos a países de baixo rendimento, em comparação com 40% do 
orçamental geral. Com um orçamento previsto para sete anos, o financiamento do 
FED é mais previsível do que o orçamental anual da UE. Salvo indicação em contrá‑
rio, o presente documento incide em ambos os orçamentos em conjunto.

4 DG ECHO (Ajuda Humanitária 
e Proteção Civil), DG ELARG 
(Alargamento), DG FPI (Serviço 
dos Instrumentos de Política 
Externa: Política Externa 
e de Segurança Comum ‑ 
CFSP, Instrumento de 
Estabilidade (IE), Instrumento 
de resposta a situações 
de crise e de consolidação 
da paz, Instrumento dos 
Países Industrializados (IPI), 
Missões de Observação 
Eleitoral (MOE) e o Serviço 
de Relações com a Imprensa 
e a Diplomacia Pública (PPD) 
e DG TRADE (comércio 
e relações de investimento 
da UE com países terceiros 
através da política comercial 
e de investimento da UE).

5 Decisão do Conselho 
2010/427/UE, de 
26 de julho de 2010, que 
estabelece a organização 
e o funcionamento do Serviço 
Europeu para a Ação Externa 
(JO L 201 de 3.8.2010, p. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7 O 11.º FED irá abranger 
sete anos, de 2014 a 2020, 
terminando ao mesmo tempo 
que o acordo de parceria 
de Cotonu.

8 Declaração de Paris 
sobre a eficácia da 
ajuda (2005): http://www.
oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Constatações

O orçamento de 2012 foi executado em conformidade com 
as regras? (Legalidade e regularidade das despesas)

ο Afetadas por erros materiais? SIM

ο Estimativa da taxa de erro mais provável:

Relações externas, ajuda externa e alargamento 3,3%
Fundo Europeu de Desenvolvimento (orçamento distinto): 3,0%

09 
Na maior parte dos casos, os erros quantificáveis diziam respeito a custos inelegí‑
veis, como custos incorridos fora do período de elegibilidade, financiamento de 
atividades não previstas no contrato e incumprimento dos procedimentos para 
a adjudicação de contratos.

As despesas são bem geridas e têm impacto?  
(Boa gestão financeira)

10 
Nos programas e regimes que auditou, o Tribunal encontrou provas de desempe‑
nho insuficiente.

11 
As ações do domínio da ajuda externa são realizadas num ambiente complexo, 
em muitas regiões de grande dimensão e com diversos níveis de desenvolvimen‑
to e/ou de governação. Além disso, nos últimos anos assiste‑se a um incremento 
do interesse internacional em ganhar influência nas regiões ACP, o que aumenta 
a concorrência entre doadores num ambiente já complexo. Como em todos os 
programas da UE, os instrumentos financeiros e as modalidades de gestão com‑
portam riscos específicos:

a) globalmente, é difícil gerir as despesas efetuadas em regiões de grande di‑
mensão e a realização dos objetivos gerais é precária;

b) o estabelecimento de parcerias e a promoção da apropriação, por parte dos 
Estados parceiros, podem ser problemáticos;

c) a obtenção de resultados sustentáveis nos países parceiros depende muitas 
vezes da manutenção de uma ação e financiamento contínuos por parte dos 
doadores externos.
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12 
Neste ambiente complexo, a eficácia (desempenho) das despesas da UE é afeta‑
da em primeiro lugar pela complexidade da conceção dos programas, objetivos 
pouco claros, avaliação inadequada das necessidades e fraca sustentabilidade 
dos projetos devido a falta de apropriação. Além disso, é igualmente influenciada 
por outros fatores como:

a) um mecanismo de execução inadequado e/ou lento devido à conceção dos 
programas e à organização dos projetos;

b) procedimentos inadequados de estabelecimento das prioridades e de sele‑
ção dos programas e projetos;

c) problemas de governação e outros fatores políticos;

d) uma gestão incoerente entre os serviços da Comissão com objetivos políticos 
distintos;

e) deficiente coordenação das atividades, especialmente em sistemas de gestão 
descentralizada ou partilhada;

f) prioridades pouco claras ou falta de estabelecimento de prioridades dos 
objetivos;

g) ligação pouco clara entre os objetivos e as atividades;

h) ausência de indicadores para medição da economia, eficiência e eficácia 
alcançadas.

13 
A falta de concretização total dos objetivos e a existência de resultados dececio‑
nantes em comparação com os fundos concedidos podem prejudicar a credibili‑
dade e a reputação da UE, além de poderem comprometer a sua capacidade de 
otimizar os recursos no âmbito de futuros projetos.
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Fatores de risco elevado

14 
As atividades da ajuda externa desenrolam‑se em mais de 150 países, num am‑
biente geopolítico complexo. Muitos países parceiros dispõem de capacidades 
insuficientes ao nível institucional, administrativo e financeiro. As zonas geográfi‑
cas em que as ações são executadas comportam riscos específicos.

Fatores de risco específicos das zonas geográficas

Ásia, Ásia Central e África Mediterrâneo, Médio Oriente, 
Golfo, Irão, Iraque e Iémen

Países candidatos e potenciais 
candidatos

Baixo RNB per capita1 Geralmente problemático NA (geralmente) NA (geralmente)

Baixo Índice do Desenvolvimento Humano2 Geralmente problemático NA (geralmente) NA (geralmente)

Instabilidade política3 (e insuficiências nos 
domínios político, económico e social)

Geralmente problemático (sobretudo 
na África e Ásia Central)

Geralmente problemático (e zona 
em que o risco é mais acentuado)

Insuficiências sistémicas po‑
dem ter repercussões para os 
Estados‑Membros

Conflitos armados e conflitos históricos4 
herdados (crimes de guerra, tensões 
interétnicas, etc.).

Na Ásia e África persistem algumas 
bolsas de conflitos armados graves. 
Globalmente, esta zona tem um nível 
de conflitos moderado

Zona em que o risco é mais acen‑
tuado, existindo vários conflitos 
armados (exacerbados pela prima‑
vera árabe) 

Conflitos históricos que comprome‑
tem a estabilidade regional  
e explicam o fraco empenho  
político na cooperação regional

Forte exposição à corrupção5‑6 Geralmente problemático Geralmente problemático

Níveis mais elevados do que a maio‑
ria dos Estados‑Membros, com 
um risco de repercussões nestes 
últimos e fracos resultados na luta 
contra o crime organizado

Reduzido empenho no reforço das institui‑
ções, fracas capacidades administrativas 
e financeiras

Geralmente problemático Geralmente problemático Geralmente problemático

Apoio público ao processo de alargamento 
hesitante devido a falta de transparência, 
coerência ou credibilidade do processo

NA NA

Risco importante, especialmente 
num contexto em que existem 
corrupção e deficiências sociais 
generalizadas, que não se considera 
serem suficientemente combatidas 

Problemas de absorção da ajuda NA NA

Reduzida absorção das ajudas 
acumuladas quando da aplicação 
das ajudas de pré‑adesão na mo‑
dalidade de gestão descentralizada 
e insuficiência do cofinanciamento 
dos países beneficiários 

Fonte: TCE.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
No que se refere às aquisições, os beneficiários são numerosos, geograficamen‑
te dispersos e financiados por diferentes instrumentos. É provável que todos os 
beneficiários recorram à adjudicação de contratos públicos, mas pode acontecer 
que conheçam menos as regras aplicáveis às despesas da UE do que as suas pró‑
prias regras nacionais em matéria de contratos públicos. O controlo da confor‑
midade com as regras da UE pode, assim, ser insuficiente em comparação com 
o número e dispersão dos controlos a realizar.

16 
As despesas efetuadas no âmbito de convenções de subvenção devem ser certi‑
ficadas por auditores externos. A independência desses auditores locais pode ser 
mais questionável do que na UE.

17 
A criação do SEAE aumentou ainda mais a complexidade e exige uma forte coor‑
denação e cooperação entre este serviço e a Comissão:

a) o SEAE e a Comissão preparam diferentes fases do ciclo de programação:

i) o SEAE está incumbido de programar o financiamento do orçamento da 
UE e do FED, mas esta tarefa permanece igualmente sob a responsabili‑
dade da Comissão,

ii) as delegações da UE elaboram as suas previsões orçamentais e as propos‑
tas são avaliadas por diferentes grupos interserviços (SEAE, serviços da 
Comissão),

iii) os programas definitivos são apresentados em conjunto pelo SEAE e pela 
Comissão ao Comité do Conselho da UE,

iv) o Parlamento supervisiona o orçamento da proposta aprovada (salvo no 
que respeita ao FED, que não está incluído no orçamento geral);

b) o SEAE depara‑se igualmente com dificuldades de recrutamento de pessoal, 
em parte devido ao seu mandato:

i) para promover sinergias entre as instituições da UE e os Estados‑Mem‑
bros, 33% do pessoal das delegações devem ser cidadãos nacionais 
destacados pelos Estados‑Membros,

ii) regra geral, os recursos da ajuda externa da UE são reduzidos e as delega‑
ções da UE têm dificuldades em recrutar e conservar pessoal contratual 
qualificado,

iii) os diplomatas nacionais dos Estados‑Membros são muitas vezes recruta‑
dos em graus mais elevados do que os funcionários recrutados ao abrigo 
do Estatuto dos Funcionários da UE. As diferenças estruturais ao nível do 
vencimento e das perspetivas de carreira podem comprometer o bom 
funcionamento do serviço.
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18 
Os mecanismos financeiros que são próprios da ajuda externa da UE ilustram os 
riscos específicos deste domínio, como a dificuldade em encontrar o equilíbrio 
certo entre medidas que sejam suficientemente orientadas para dar resposta às 
necessidades locais e suficientemente regionais para fomentar progressos glo‑
bais e sustentáveis:

a) o apoio orçamental está sujeito à modalidade de gestão centralizada direta, 
dependendo a autorização de pagamento da Comissão do cumprimento, 
pelo país parceiro, de condições previamente acordadas. Estas condições 
exigem, no mínimo, a existência de uma estratégia política bem definida, 
um quadro macroeconómico estável e um empenho credível na melhoria da 
gestão das finanças públicas. Depois de serem pagos, os fundos são incorpo‑
rados no orçamento do país parceiro e considera‑se que contribuem para os 
objetivos estabelecidos;

b) as convenções de contribuição celebradas com organizações internacio‑
nais estão sujeitas à modalidade de gestão conjunta. O financiamento é con‑
cedido se os procedimentos financeiros e a administração da organização cum‑
prirem normas internacionalmente aceites. Um auditor independente avalia 
este critério em nome da Comissão, com base numa análise documental. Os 
fundos são, em seguida, colocados à disposição da organização internacional;

c) os orçamentos‑programa estão sujeitos à modalidade de gestão descentra‑
lizada. Os fundos são geridos por uma estrutura administrativa independen‑
te, a unidade de gestão de programa (UGP), nomeada pelo organismo que 
representa o país parceiro. A UGP apresenta à Comissão as atividades dos 
orçamentos‑programa para aprovação prévia no âmbito da modalidade de 
gestão descentralizada;

d) em cada um dos três mecanismos financeiros, a primeira questão para o orça‑
mento da UE consiste em saber se os fundos alcançaram as finalidades preten‑
didas e se cumpriram os requisitos de eficiência, eficácia e economia da UE;

i) no que se refere ao apoio orçamental, o principal fator de risco combina 
dois aspetos: os fundos são fungíveis por natureza e os sistemas de gestão 
das finanças públicas dos países parceiros são muitas vezes deficientes. 
As condições de elegibilidade a que está subordinado o financiamento 
são demasiado gerais e suscetíveis de diversas interpretações. No entanto, 
depois do pagamento, os meios de verificar se os fundos são utilizados de 
uma forma adequada são limitados. Um dos principais objetivos da UE no 
que respeita ao apoio orçamental era que este fosse um «vetor de mudan‑
ça», mas um doador de fundos que parece não se preocupar com a eficá‑
cia compromete a sua capacidade para promover esse objetivo,



87Rubrica 4 do QFP — Europa global 

ii) a fungibilidade dos fundos da UE concedidos constitui igualmente uma 
questão importante no âmbito das convenções de contribuição celebra‑
das com organizações internacionais. Os fundos reúnem‑se geralmente 
em fundos de multidoadores, mas as contribuições não são afetadas. As 
organizações internacionais beneficiam de uma vantagem em relação às 
instituições da UE em termos de imagem. Enquanto coordenadores da 
ajuda, são mais suscetíveis de causar boa impressão nos beneficiários. As 
contribuições da UE (instituições e Estados‑Membros em conjunto) não são 
coordenadas, o que confere à UE menos peso quando da negociação das 
condições contratuais com as organizações. Por exemplo, tanto as informa‑
ções comunicadas pelas organizações da ONU como o acesso das institui‑
ções da UE aos dados financeiros são geralmente limitados. As informações 
disponíveis sobre as medidas são insuficientes para avaliar se a execução 
foi eficiente e os objetivos alcançados e a natureza dos custos administrati‑
vos, indiretos e de apoio continua a ser imprecisa. De igual modo, embora 
as contribuições da UE sejam em geral significativas, podem não gozar do 
mesmo reconhecimento e visibilidade que outros grandes doadores, como 
os Estados Unidos,

iii) os orçamentos‑programa, menos utilizados atualmente, disponibilizam 
fundos para atividades mais direcionadas para o nível local, com o risco 
de não terem uma finalidade adequada e relevante. Os fundos são afeta‑
dos e sujeitos a controlos exaustivos: cada rubrica de despesa é verificada 
e autorizada a três níveis15, sendo exigido o relatório de um auditor exter‑
no. Embora o risco que comporta a utilização dos fundos seja limitado, 
os programas financiados podem não ser eficazes se não forem bem 
concebidos ou não responderem às necessidades;

e) em último lugar, estes três mecanismos financeiros apresentam diferenças em 
termos de taxas de execução: o apoio orçamental e as convenções de contri‑
buição normalmente alcançam todas as suas metas de absorção orçamental 
(orçamento e calendário), mas os orçamentos‑programa geralmente não 
utilizam a integralidade do seu orçamento. Quando os fundos são reunidos 
em orçamentos fungíveis, o controlo e o acompanhamento já não incidem na 
afetação dos fundos contratualizada, mas no ritmo da execução orçamental.

9 A UGP, a autoridade 
beneficiária e a Comissão 
(ou a sua delegação), que 
recebe uma cópia de todos os 
documentos administrativos 
e cuja aprovação prévia 
é necessária para despesas 
significativas.
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Caminho a seguir

A Comissão

19 
A Comissão deve assegurar, com uma atenção redobrada, que as condições asso‑
ciadas ao apoio orçamental são suficientes para garantir que os fundos alcançam 
as finalidades pretendidas.

20 
A repartição das competências entre o SEAE e os serviços da Comissão deve ser 
mais racionalizada, para facilitar a coordenação e evitar sobreposições.

21 
Uma boa definição das necessidades e dos objetivos, bem como a promoção 
da apropriação pelos países parceiros, são etapas essenciais para garantir um 
desenvolvimento sustentável. No que respeita à distribuição da ajuda, o Tribunal 
tem regularmente recomendado que se reforce o recurso a condições e o diálo‑
go político. Uma dosagem equilibrada entre um financiamento orientado para 
os projetos e o financiamento de uma política global poderia ser benéfica para 
a distribuição da ajuda. Se forem aplicadas as exigências suficientes em termos 
de comunicação, a coordenação e o acompanhamento dos fundos devem não só 
melhorar, mas igualmente reforçar a transferência de competências administra‑
tivas e de gestão, além de ajudar os países parceiros a apropriarem‑se dos seus 
projetos e a realizarem as reformas necessárias.
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Leituras recomendadas/Relatórios e pareceres do TCE

Âmbito geral

 ο Relatório Especial n.º 11/2010 «Gestão, por parte da Comissão, do Apoio Orçamental Geral nos países ACP, da 
América Latina e da Ásia»

 ο Relatório Especial n.º 15/2009 «Assistência da UE executada através de organizações das Nações Unidas: tomada 
de decisões e acompanhamento» e n.º 3/2011 «Eficiência e eficácia das contribuições da UE canalizadas através 
de organizações das Nações Unidas em países afetados por conflitos»

 ο Relatório Especial n.º 12/2010, «Ajuda ao desenvolvimento da UE na África Subsariana e no sul da Ásia, no domí‑
nio do Ensino Básico»

 ο Relatório Especial n.º 4/2009 «Gestão, pela Comissão, da participação dos intervenientes não estatais na coope‑
ração comunitária para o desenvolvimento»

Questões de legalidade e regularidade

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulo 7 (Relações externas, ajuda externa 
e alargamento)

 ο Relatório Anual relativo às atividades financiadas pelos oitavo, nono e décimo fundos europeus de desenvolvi‑
mento (FED) relativo ao exercício de 2012

Auditorias de resultados

 ο Relatório Especial n.º 17/2013 «Financiamento pela UE da luta contra as alterações climáticas no contexto da 
ajuda externa»

 ο Relatório Especial n.º 14/2013 «Apoio financeiro direto da UE à Autoridade Palestiniana»

 ο Relatório Especial n.º 9/2013 «Apoio da UE à governação na República Democrática do Congo»

 ο Relatório Especial n.º 4/2013 «Cooperação da UE com o Egito na área da governação»

 ο Relatório Especial n.º 18/2012 «Assistência da União Europeia ao Kosovo no domínio do Estado de direito»

 ο Relatório Especial n.º 17/2012 «Contribuição do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) para uma rede rodo‑
viária sustentável na África Subsariana»

 ο Relatório Especial n.º 13/2012 «Ajuda ao desenvolvimento da União Europeia em matéria de abastecimento de 
água potável e de saneamento básico nos países da África subsariana»
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 ο Relatório Especial n.º 6/2012 «Assistência da União Europeia à comunidade cipriota turca»

 ο Relatório Especial n.º 5/2012 «Sistema comum de informação RELEX (CRIS)»

 ο Relatório Especial n.º 1/2012 «Eficácia da ajuda ao desenvolvimento da União Europeia para a segurança alimen‑
tar na África subsariana»

 ο Relatório Especial n.º 14/2011 «A assistência da UE melhorou a capacidade da Croácia para gerir o financiamento 
pós‑adesão?»

 ο Relatório Especial n.º 3/2011 «Eficiência e eficácia das contribuições da UE canalizadas através de organizações 
das Nações Unidas em países afetados por conflitos»

 ο Relatório Especial n.º 1/2011 «A desconcentração da gestão da ajuda externa dos serviços centrais da Comissão 
para as suas delegações deu origem a uma melhor prestação da ajuda?»

 ο Relatório Especial n.º 13/2010 «O novo Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria foi lançado com êxito 
e está a alcançar resultados no Cáucaso Meridional (Arménia, Azerbaijão e Geórgia)?»

 ο Relatório Especial n.º 12/2010 «Ajuda ao Desenvolvimento da UE na África Subsariana e no sul da Ásia, no domí‑
nio do Ensino Básico»

 ο Relatório Especial n.º 11/2010 «Gestão, por parte da Comissão, do Apoio Orçamental Geral nos países ACP, da 
América Latina e da Ásia»

 ο Relatório Especial n.º 18/2009,»Eficácia do apoio do FED à integração económica regional na África Oriental 
e Ocidental»

 ο Relatório Especial n.º 16/2009 «Gestão da assistência de pré‑adesão à Turquia efetuada pela Comissão Europeia»

 ο Relatório Especial n.º 15/2009 «Assistência da UE executada através de organizações das Nações Unidas: tomada 
de decisões e acompanhamento»

 ο Relatório Especial n.º 12/2009 «Eficácia dos projetos da Comissão no domínio da Justiça e Assuntos Internos 
para os Balcãs Ocidentais»

 ο Relatório Especial n.º 4/2009 «Gestão, pela Comissão, da participação dos intervenientes não estatais na coope‑
ração comunitária para o desenvolvimento»

Necessita de mais informações?

Queira contactar o adido de imprensa do Tribunal:
Correio eletrónico: press@eca.europa.eu
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Autorizações (milhões de euros)

QFP 2014‑20201 Orçamento de 2014 
(definitivo)

Rubrica 5 do QFP — Repartição de acordo com o projeto 
de orçamento da Comissão 69 584 9 854

Despesas administrativas das instituições 8 226

Parlamento Europeu 1 756

Conselho Europeu e Conselho da União Europeia 534

Comissão Europeia 4 694

Tribunal de Justiça da União Europeia 355

Tribunal de Contas 133

Serviço Europeu para a Ação Externa 519

Comité Económico e Social Europeu 129

Comité das Regiões da União Europeia 88

Provedor de Justiça Europeu 10

Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 8

Pensões 1 450

Escolas Europeias 178

Custos das agências descentralizadas incluídos em 
outras rubricas do QFP1 6 838 851

Rubrica 1a — Crescimento inteligente e inclusivo 2 293 243

Rubrica 2 — Recursos naturais 388 52

Rubrica 3 — Políticas internas 4 003 535

Rubrica 4 – Europa global 154 21

Total das despesas administrativas1 76 422 10 705

1  O QFP 2014‑2020 foi acordado a preços de 2011. Os valores são aqui indicados a preços correntes 
(do sítio Internet da DG Orçamento).



92Rubrica 5 do QFP — Administração 

Contexto

01 
Esta rubrica abrange as despesas administrativas das instituições da UE: despesas 
de pessoal (vencimentos, subsídios e pensões), edifícios, equipamentos, energia, 
comunicações e informática.

02 
Ao longo dos anos a UE criou igualmente várias agências dedicadas a temas 
específicos1:

a) existem seis agências de execução2. Criadas por um período determinado, 
estão encarregadas de funções de gestão relacionadas com a execução de 
programas da UE e estão localizadas na sede da Comissão Europeia em Bru‑
xelas ou no Luxemburgo;

b) as agências e organismos descentralizados são entidades jurídicas indepen‑
dentes de direito público europeu, distintas das instituições da UE. Des‑
de 2012, o seu funcionamento rege‑se por um novo quadro comum, que visa 
reforçar a sua coerência, eficácia e prestação de contas (Abordagem Comum). 
Estão sedeadas em diferentes Estados‑Membros e desempenham uma 
função na execução das políticas da UE, especialmente em tarefas de natu‑
reza técnica, científica, operacional e/ou regulamentar. Existem 37 agências 
descentralizadas, das quais o Tribunal audita 343. À exceção de cinco, todas 
são integralmente financiadas pelo orçamento da UE4;

c) as agências e organismos da Euratom contribuem para a realização dos 
objetivos do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(Euratom). Coordenam os programas de investigação dos Estados‑Membros 
na utilização pacífica da energia nuclear, proporcionam conhecimentos, 
infraestruturas e financiamento nesse domínio e asseguram a suficiência 
e a segurança do aprovisionamento de energia atómica;

d) as empresas comuns são organismos da UE (artigo 208.º do Regulamento 
Financeiro) estabelecidos em parceria com outros países e organizações. 
A Comissão participa atualmente em nove empresas comuns, cinco das quais 
assumem a forma de iniciativas tecnológicas conjuntas criadas no âmbito do 
Sétimo Programa‑Quadro de Investigação.

1 Está disponível uma lista das 
agências em http://europa.eu/
about‑eu/agencies/.

2 Criadas por força do 
Regulamento (CE) n.º 58/2003 
do Conselho, de 19 de 
dezembro de 2002, que 
define o estatuto das agências 
de execução encarregadas 
de determinadas funções 
de gestão de programas 
comunitários (JO L 11 de 
16.1.2003, p. 1), as seis agências 
de execução são:

 Agência de Execução relativa 
à Educação, ao Audiovisual 
e à Cultura (EACEA)  
Agência de Execução do 
Conselho Europeu de 
Investigação (Agência 
de Execução do CEI)  
Agência de Execução 
para a Competitividade 
e a Inovação (EACI), agora 
substituída pela Agência de 
Execução para as Pequenas 
e Médias Empresas (EASME)  
Agência de Execução para 
a Saúde e os Consumidores 
(EAHC), agora substituída pela 
Agência de Execução para 
os Consumidores, a Saúde 
e a Alimentação (CHAFEA)  
Agência de Execução para 
a Investigação (REA)  
Agência de Execução da 
Rede Transeuropeia de 
Transportes (TEN‑TEA), agora 
substituída pela Agência de 
Execução para a Inovação 
e as Redes (INEA)

3 Das 37 agências 
descentralizadas, três operam 
no âmbito da política comum 
de segurança e defesa, sendo 
auditadas por um colégio 
de auditores nomeado pelos 
Estados‑Membros.

4 Duas agências utilizam as 
receitas geradas pelas suas 
atividades (CPVO em Angers 
e OHIM em Alicante); 
três outras são parcialmente 
financiadas pelo orçamento 
da UE (EASA em Colónia, 
EMA em Londres e CdT 
no Luxemburgo).
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Constatações

O orçamento de 2012 foi executado em conformidade com 
as regras? (Legalidade e regularidade das despesas)

ο Afetadas por erros materiais? NÃO

ο Estimativa da taxa de erro mais provável: 0%

03 
Estas despesas são geralmente consideradas como tendo um risco reduzido. 
Os principais riscos dizem respeito à aplicação incorreta de procedimentos para 
todas as atividades organizacionais, especialmente as referentes à adjudicação 
de bens, serviços e obras, bem como ao recrutamento do pessoal e à gestão dos 
recursos humanos.

As despesas são bem geridas e têm impacto?  
(Boa gestão financeira)

04 
As nossas auditorias (auditorias no âmbito da Declaração de Fiabilidade e audito‑
rias de resultados) não encontraram problemas significativos.

Questões de risco elevado

05 
Embora os relatórios do Tribunal não assinalem questões significativas que afe‑
tem a gestão do orçamento administrativo da UE, alguns aspetos são inerentes 
à natureza das atividades. As principais despesas orçamentais dizem respeito aos 
recursos humanos, às aquisições (adjudicação de contratos) e aos imóveis. Os ris‑
cos que se colocam são a realização de despesas excessivas ou questionáveis, 
com consequências potenciais para a reputação das instituições da UE.
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06 
Recursos humanos:
É fundamental que as políticas das instituições da UE em matéria de recursos hu‑
manos garantam a possibilidade de recrutarem e conservarem pessoal suficiente‑
mente competente para assegurar uma função pública independente, qualifica‑
da e motivada. O Estatuto que regula as condições de emprego dos funcionários 
da UE introduz uma certa rigidez em vários aspetos:

a) os funcionários permanentes apenas podem ser recrutados por meio de con‑
cursos públicos extremamente seletivos (em média, nos concursos para se tor‑
nar funcionário europeu, são aprovados cerca de 10% dos candidatos). A organi‑
zação destes concursos é complexa e, frequentemente, o procedimento é longo 
porque devem realizar‑se em todos os Estados‑Membros e envolvem milhares 
de candidatos. A duração e a complexidade do processo de recrutamento, 
bem como questões relacionadas com a previsão das necessidades de pessoal, 
levam a que as metas de recrutamento, muitas vezes, não sejam alcançadas. 
No período de 2003‑2006, apenas dois terços das necessidades de recrutamen‑
to foram satisfeitas, intensificando o recurso a pessoal contratual e temporário. 
O aumento do pessoal temporário expõe as instituições da UE ao risco de perda 
de experiência e de competências por falta de continuidade. A auditoria das 
agências realizada em 2012 não salientou qualquer caso de recrutamento irre‑
gular. No entanto, o Tribunal formulou observações sobre a transparência dos 
procedimentos de recrutamento e a igualdade de tratamento dos candidatos 
a emprego relativamente a 17 das 40 agências auditadas;

b) é frequente os empregos da função pública apenas atraírem candidatos quando 
a conjuntura económica é difícil, mas não parece provável que as atuais grelhas 
de vencimentos e as condições de ingresso propostas pelas instituições sejam 
suscetíveis de atrair novos funcionários. Os atuais graus de ingresso (AD5 ou 
AST1/AST3), em especial, não oferecem vencimentos competitivos nem pers‑
petivas de carreira atraentes para muitos cidadãos da UE‑15, correndo‑se um 
risco de desequilíbrio geográfico no futuro. Além disso, as agências, o Conselho 
e as delegações da UE podem recrutar funcionários temporários em graus que 
se coadunam com a sua experiência profissional, o que não é o caso das outras 
instituições, que apenas podem recrutar no grau mais baixo, independente‑
mente da experiência, sendo a idade média de recrutamento de 34 anos;

c) os dispositivos previstos em caso de insuficiência profissional raramente são 
utilizados.

07 
No que se refere às relações entre o setor público e o setor privado e, em parti‑
cular, a contratação de antigos altos funcionários por empresas com interesses 
nas questões europeias, as novas regras na matéria constituem um progresso5 da 
política relativa ao desempenho de atividades após a cessação de funções (po‑
lítica de portas giratórias) da Comissão, mas prestam‑se a várias interpretações. 
Por exemplo, o período de incompatibilidade de 12 meses é aplicável especifica‑
mente aos altos funcionários públicos, ao passo que a prática corrente no setor 
privado é um período de dois anos. Além disso, o período de incompatibilidade 
aplica‑se apenas às atividades dos funcionários permanentes nos últimos três 
anos, mas não se esclarece a situação dos agentes temporários.

5 Embora o novo Estatuto 
dos Funcionários, de 2013, 
mantenha o mesmo período 
de notificação de dois 
anos durante o qual um 
funcionário deve comunicar 
os novos cargos suscetíveis 
de suscitar um conflito de 
interesses em relação ao seu 
cargo anterior, estabelece 
que os altos funcionários 
devem respeitar um período 
de incompatibilidade de 
12 meses. Todas as instituições 
devem publicar anualmente 
informações sobre a aplicação 
desta regra, incluindo uma 
lista dos casos avaliados.
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08 
Aquisições (adjudicação de contratos):

a) as aquisições da UE devem ser efetuadas em conformidade com as regras 
aplicáveis à adjudicação de contratos. Até à data, as auditorias do Tribunal às 
despesas administrativas não detetaram problemas, mas os principais riscos 
referem‑se à possibilidade de existir um mau planeamento, de se contorna‑
rem as regras aplicáveis à adjudicação de contratos ou de não se aplicarem os 
procedimentos de adjudicação corretos. Pode igualmente ser difícil definir os 
critérios de seleção e de adjudicação certos (por exemplo, em determinados 
projetos imobiliários ou informáticos, é comum o preço inicial ser demasiado 
baixo na sequência do surgimento de necessidades que não foram previstas);

b) devido à dificuldade em determinar o procedimento de adjudicação correto 
e os critérios de seleção mais adequados, pode nem sempre ser possível ob‑
ter uma otimização dos recursos. De igual modo, ainda que a UE vise abrir os 
seus concursos públicos ao maior número de fornecedores possível, a dimen‑
são das aquisições das instituições (necessidades vastas e ampla cobertura 
geográfica) podem impedir a participação de PME;

c) o serviço de Auditoria Interna da Comissão (SAI) salientou a necessidade de 
se introduzirem melhorias nas aquisições efetuadas pelas instituições para 
dar resposta a vários problemas, nomeadamente as insuficiências do planea‑
mento e dos procedimentos de controlo, o incumprimento do Regulamento 
Financeiro, problemas na avaliação das propostas e falta de uniformidade 
dos procedimentos.

09 
Política imobiliária: os custos com os imóveis representam uma das principais 
componentes do orçamento administrativo da UE. Desde 1996, as instituições 
deram prioridade à aquisição de edifícios em detrimento do arrendamento a longo 
prazo, pois a sua experiência revela que a aquisição de edifícios de escritórios 
é 40% a 50% menos onerosa do que o arrendamento6. Como a UE não podia 
contrair empréstimos para financiar projetos imobiliários até 2013, foi necessário 
encontrar soluções inovadoras. O recurso a entidades de finalidades especiais 
(special purpose vehicles) e outras estruturas de financiamento complexas pode 
ter tido repercussões no custo global dos projetos e, portanto, na otimização dos 
recursos. Os investimentos imobiliários são projetos a longo prazo que requerem 
um planeamento e previsões realistas em matéria de pessoal, o que é já complexo 
no quadro de um orçamento anual. Além disso, a concentração das instituições da 
UE no bairro europeu de Bruxelas e no Kirchberg, no Luxemburgo, provocou uma 
subida do preço das rendas dos escritórios, prejudicando a capacidade das institui‑
ções para negociarem preços vantajosos para os edifícios situados nessas zonas.

6 Ver o Relatório Especial 
n.º 2/2007 relativo às despesas 
imobiliárias das instituições 
(JO C 148 de 2.7.2007, p. 1).



96Rubrica 5 do QFP — Administração 

10 
Procedimentos nas agências: as agências descentralizadas autónomas podem 
aumentar a complexidade da coordenação e do acompanhamento pela Comissão:

a) as insuficiências que afetam a gestão das subvenções concedidas pelas 
agências podem resultar na aceitação de despesas irregulares. As verificações 
ex ante e ex post da gestão das subvenções são frequentemente inadequa‑
das. As agências nem sempre verificam os documentos comprovativos para 
confirmar a exatidão e a elegibilidade das despesas declaradas pelos benefi‑
ciários, baseando‑se nos certificados emitidos por auditores ou pelas autori‑
dades nacionais. As aquisições (adjudicação de contratos) podem igualmente 
ser problemáticas em determinadas agências;

b) a Comissão executa o orçamento indiretamente através das agências7. Nos 
termos das novas exigências do Regulamento Financeiro de 2013, as contas 
anuais das agências descentralizadas devem ser verificadas por auditores 
externos independentes e o Tribunal deve ter em consideração os resultados 
das auditorias desses auditores na elaboração dos seus relatórios anuais es‑
pecíficos relativos às agências. Os trabalhos destes auditores externos podem 
não ter a qualidade suficiente para o Tribunal se basear neles.

11 
As Escolas Europeias asseguram a escolarização dos filhos do pessoal das 
instituições e organismos da UE. São organismos intergovernamentais, cuja 
governação é assegurada por um conselho de administração composto por 
representantes dos Ministérios da Educação de cada Estado‑Membro, da Comis‑
são (DG Recursos Humanos e Segurança) e do Secretariado‑Geral das Escolas 
Europeias. Os principais desafios dizem respeito aos riscos que se colocam à sua 
capacidade de ministrar uma escolarização eficaz (afetada por uma procura 
desproporcionada pela secção inglesa, por condições de emprego que dificultam 
o recrutamento de docentes, por uma estrutura administrativa e organização das 
escolas que não foram atualizadas para responderem à evolução das necessida‑
des e por sistemas financeiros e de controlo interno ultrapassados). O Serviço de 
Auditoria Interna (SAI) da Comissão considera que 20 dos 35 processos assinala‑
dos têm um grande impacto e comportam um risco residual elevado.

12 
Despesas administrativas — pagamentos em numerário a grupos de vi‑
sitantes do Parlamento Europeu: mencionada pela primeira vez em 20108, 
prossegue a prática de efetuar pagamentos em numerário para compensação das 
despesas de viagem dos visitantes sem exigir documentos comprovativos, o que 
resulta num elevado risco para a reputação da instituição.

7 N.º 1, subalínea iv) da alínea c), 
do artigo 58.º e artigo 208.º 
do Regulamento Financeiro.

8 Ver pontos 7.13‑7.14 do 
Relatório Anual do Tribunal 
relativo ao exercício de 2010.
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Leituras recomendadas/Relatórios e pareceres do TCE

Questões de legalidade e regularidade

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulo 9 (Despesas 
administrativas)

 ο Relatórios Anuais Específicos do Tribunal sobre as agências da UE relativos ao 
exercício de 2012

Auditorias de resultados

 ο Relatório Especial n.º 15/2012 «Gestão do conflito de interesses em agências 
da UE selecionadas»

 ο Relatório Especial n.º 12/2012 «A Comissão e o Eurostat melhoraram o proces‑
so de elaboração de estatísticas europeias fiáveis e credíveis?»

 ο Relatório Especial n.º 10/2012 «A eficácia do aperfeiçoamento profissional na 
Comissão Europeia»

 ο Relatório Especial n.º 2/2011 «Acompanhamento do Relatório Especial 
n.º 1/2005 relativo à gestão do Organismo Europeu de Luta Antifraude»

 ο Relatório Especial n.º 13/2009 «Delegação de tarefas de execução às agências 
de execução: uma boa opção?»

 ο Relatório Especial n.º 9/2009 «A eficiência e a eficácia dos procedimentos de 
seleção de pessoal efetuados pelo Serviço Europeu de Seleção de Pessoal»

 ο Relatório Especial n.º 5/2009 «Gestão de tesouraria da Comissão»

Necessita de mais informações?

Queira contactar o adido de imprensa do Tribunal:
Correio eletrónico: press@eca.europa.eu



98Adjudicação  
de contratos públicos

Contexto

01 
A adjudicação de contratos públicos da UE constitui um instrumento político fun‑
damental para o estabelecimento do mercado único. As regras aplicáveis nesta 
matéria visam, designadamente, garantir que os princípios e liberdades funda‑
mentais do TFUE são observados na adjudicação de contratos públicos1.

02 
Em 2011, as despesas públicas da UE‑27 relativas às obras, bens e serviços repre‑
sentaram 19,7% do seu PIB (2 406 mil milhões de euros)2. Aproximadamente 20% 
do total das despesas públicas estão sujeitos às regras da UE em matéria de ad‑
judicação de contratos públicos. No mesmo ano, foram afetados 42 mil milhões 
de euros a fundos estruturais da UE (FEDER, Fundo de Coesão e FSE), dos quais 
uma grande parte é executada por meio da adjudicação de contratos públicos3. 
No período de 2006‑2009, a adjudicação de contratos públicos transfronteiriços 
representou cerca de 15% do valor dos contratos adjudicados na UE4.

03 
Na UE, mais de 250 000 autoridades adjudicantes organizam anualmente mais de 
2 milhões de procedimentos para a adjudicação de contratos públicos. Essas au‑
toridades podem ser entidades públicas ou, sujeitas a certas condições, também 
empresas privadas.

04 
A UE defende igualmente a abertura de concursos públicos à concorrência inter‑
nacional: é signatária do Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)5 da Organização 
Mundial do Comércio e adotou disposições relativas aos contratos públicos no 
âmbito de acordos de comércio livre celebrados com países terceiros.

05 
A legislação da UE procura garantir que as empresas de todos os Estados‑Mem‑
bros têm a possibilidade de participar em concursos para a adjudicação de 
contratos públicos superiores a um determinado valor, suprimir os obstáculos 
jurídicos e administrativos à participação em concursos transfronteiriços, assegu‑
rar a igualdade de tratamento e eliminar práticas discriminatórias promovendo 
a transparência:

a) duas diretivas da UE (uma relativa às empreitadas de obras públicas, aos con‑
tratos públicos de fornecimento e de serviços6 e a outra relativa aos contra‑
tos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais7) 
regulamentam os contratos públicos superiores a um determinado valor na 
UE e no Espaço Económico Europeu. Serão substituídas por diretivas revistas 
e por uma nova diretiva relativa à adjudicação de contratos de concessão8 
aprovada em 15 de janeiro de 2014. Os contratos no setor da defesa9 e dos 
serviços de interesse geral10 são abrangidos por outras regras;

1 Livre circulação das mercado‑
rias (artigo 28.º do TFUE) e dos 
serviços (artigo 56.º), liberdade 
de estabelecimento (artigo 49.º) 
e de prestação de serviços, não 
discriminação e igualdade de 
tratamento, proporcionalidade, 
transparência e reconhecimento 
mútuo (artigos 18.º e 53.º).

2 EU public procurement legisla‑
tion: delivering results summary 
of evaluation report (Síntese 
da avaliação do impacto e da 
eficácia da legislação da UE 
em matéria de adjudicação de 
contratos públicos), documento 
de trabalho da Direção‑Geral do 
Mercado Interno e dos Serviços 
da Comissão (http://ec.europa.
eu/internal_market/publicprocu‑
rement/docs/modernising_rules/
executive‑summary_en.pdf).

3 Relatório Anual do Tribunal 
de Contas Europeu relativo ao 
exercício de 2011, pp. 120 e 152 
(JO C 344 de 12.11.2012, p. 1). 
Não está disponível o valor exato 
afetado por meio de adjudicação 
de contratos públicos.

4 A adjudicação transfronteiriça 
direta representou apenas 
1,6% dos contratos adjudicados 
e cerca de 3,5% do valor dos con‑
tratos no período de 2006‑2009. 
A adjudicação transfronteiriça 
indireta através de filiais ou subsi‑
diárias estrangeiras representou 
11,4% dos contratos e 13,4% 
do valor no mesmo período.

5 O ACP é um acordo multilateral 
que visa abrir os contratos públi‑
cos à concorrência internacional 
e que confere direitos e obriga‑
ções aos seus signatários.

6 Diretiva 2004/18/CE do Parla‑
mento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos 
de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, 
dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos 
públicos de serviços (JO L 134 
de 30.4.2004, p. 114).

7 Diretiva 2004/17/CE do Parla‑
mento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos 
de adjudicação de contratos nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais 
(JO L 134 de 30.4.2004, p. 1).

8 Foram aprovadas novas regras 
aplicáveis à adjudicação de 
contratos pelo Parlamento Eu‑
ropeu em 15 de janeiro de 2014. 
Os Estados‑Membros devem 
transpor as disposições das 
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b) as diretivas da UE impõem regras que asseguram a transparência, regulam 
os procedimentos para colocar em pé de igualdade todos os concorrentes 
interessados e estabelecem especificações técnicas não discriminatórias. As 
diretivas da UE são transpostas para leis nacionais aplicáveis à adjudicação de 
contratos, garantindo assim um quadro jurídico harmonizado em toda a UE;

c) a legislação europeia procura garantir aos proponentes possibilidades de re‑
curso face a autoridades adjudicantes que não cumprem estas regras11. Existe 
já abundante jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre 
a interpretação e aplicação das diretivas da UE, bem como dos princípios 
gerais de igualdade de tratamento e de transparência;

d) para aquisições de valor inferior aos limites fixados, os Estados‑Membros 
podem escolher aplicas as regras da UE. No entanto, a liberdade dos Esta‑
dos‑Membros para conceberem as suas próprias regras nacionais de adjudi‑
cação de contratos está limitada pela obrigação de ter em conta a jurispru‑
dência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre os princípios gerais de 
igualdade de tratamento e de transparência.

06 
As despesas provenientes do orçamento da UE geridas pelas instituições e agên‑
cias da UE estão igualmente sujeitas às regras da UE em matéria de adjudicação 
de contratos públicos, tal como estabelecido no Regulamento Financeiro.

07 
Segundo a OCDE, a adjudicação de contratos públicos é a atividade pública mais 
vulnerável à ocorrência de desperdícios, fraude e corrupção, devido à sua com‑
plexidade, ao volume dos fluxos financeiros que gera e à estreita interação entre 
os setores público e privado12.

08 
Todavia, uma política transparente e aberta nesta matéria pode constituir um 
instrumento importante para combater a corrupção. A Direção‑Geral do Orça‑
mento, a Direção‑Geral da Política Regional e Urbana e o Organismo Europeu 
de Luta Antifraude elaboraram muitas orientações destinadas aos responsáveis 
pela realização e controlo da adjudicação de contratos, procurando garantir que 
as regras na matéria foram devidamente cumpridas relativamente às despesas 
administrativas e às despesas operacionais.

Constatações

09 
A adjudicação de contratos públicos constitui um domínio de risco, no qual os 
comportamentos e práticas antiéticos, como conflitos de interesses, favorecimen‑
to, fraude e corrupção, podem ocorrer em todas as fases, prejudicar a concorrên‑
cia leal e dissuadir os proponentes.

novas regras para a legislação 
nacional até abril de 2016. A nova 
legislação reformula as regras 
da UE vigentes em matéria de 
adjudicação de contratos públi‑
cos e estabelece, pela primeira 
vez, normas comuns da UE sobre 
os contratos de concessão para 
fomentar uma concorrência leal 
e garantir uma otimização dos 
recursos ao introduzir novos 
critérios de adjudicação que 
colocam mais ênfase nas consi‑
derações ambientais, nos aspetos 
sociais e na inovação. A rapidez 
de adoção e transposição das 
novas diretivas para a legislação 
nacional pelos Estados‑Membros 
será variável. Por esse motivo, 
a complexidade da legislação re‑
lativa à adjudicação de contratos 
será particularmente agravada 
até janeiro de 2016, já que serão 
aplicáveis regras diferentes. 
As novas regras visam simpli‑
ficar as aquisições e reforçar 
a flexibilidade, permitindo um 
maior recurso à negociação com 
publicação prévia. Esta situação 
poderá aumentar o risco de 
inobservância dos procedimen‑
tos em matéria de transparência 
e igualdade de tratamento.

9 Diretiva 2009/81/CE do Parla‑
mento Europeu e do Conselho, 
de 13 de julho de 2009, relativa 
à coordenação dos processos 
de adjudicação de determinados 
contratos de empreitada, contra‑
tos de fornecimento e contratos 
de serviços por autoridades 
ou entidades adjudicantes 
nos domínios da defesa e da 
segurança, e que altera as Dire‑
tivas 2004/17/CE e 2004/18/CE 
(JO L 216 de 20.8.2009, p. 76).

10 No que se refere aos contratos 
de serviços de interessa geral 
(energia, telecomunicações, 
transportes, rádio e televisão, 
serviços postais, escolas, serviços 
de saúde e serviços sociais), a UE 
dispõe de regras comuns para 
aumentar a competitividade, 
respeitando simultaneamente 
a diversidade dos sistemas 
nacionais.

11 A diretiva relativa aos meios de 
recurso é a Diretiva 2007/66/CE 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro 
de 2007, que altera as Direti‑
vas 89/665/CEE e 92/13/CEE 
do Conselho no que diz respeito 
à melhoria da eficácia do recurso 
em matéria de adjudicação 
de contratos públicos (JO L 335 
de 20.12.2007, p. 31).

12 OECD Fighting corruption in 
the public sector: integrity in 
procurement (OCDE: Combater 
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10 
Corrigir este risco conduz a economias do erário público e a uma boa governação 
do emprego destes fundos, inculcando uma disciplina que visa incentivar uma 
melhor utilização dos recursos, uma maior eficiência e a redução do risco de 
favorecimento ou corrupção no âmbito dos contratos públicos.

11 
No caso das aquisições da Comissão, o recurso a contratos‑quadro pode restringir 
o acesso ao mercado para as PME e possibilitar que apenas as grandes organiza‑
ções forneçam os serviços solicitados.

12 
Existe igualmente o risco de que possam ser efetuadas aquisições sucessivas por 
valores situados mesmo abaixo do limite a partir do qual são aplicáveis as regras 
em matéria de contratos públicos.

13 
Nos Estados‑Membros, o número considerável de autoridades adjudicantes, 
que gerem orçamentos de volumes diferentes com capacidades administrativas 
muito díspares, adjudicando contratos num ambiente jurídico complexo com exi‑
gências da UE, nacionais e, por vezes, regionais implica que podem ocorrer erros. 
Além disso, o quadro jurídico pode acrescentar uma certa rigidez aos contratos 
públicos complexos e provocar custos administrativos mais elevados.

14 
As auditorias de conformidade do Tribunal têm revelado níveis sistematicamente 
elevados de erro no que respeita à observância das regras aplicáveis à adjudica‑
ção de contratos públicos no domínio da coesão. O Tribunal tem observado que 
os diversos erros que afetam a gestão destes contratos representam uma parte 
significativa da taxa de erro estimada nesse domínio. Em 2012, por exemplo, os 
erros quantificáveis relativos à inobservância das regras da UE ou nacionais em 
matéria de adjudicação de contratos públicos eram responsáveis por 52% da taxa 
de erro estimada da política regional (a taxa de erro mais provável elevava‑se 
a 6,8%) e 26% no domínio do emprego e assuntos sociais (a taxa de erro mais 
provável elevava‑se a 3,2%)13.

15 
Segundo a experiência do Tribunal, as infrações mais frequentes dos procedi‑
mentos nesta matéria são designadamente:

a) adjudicação direta injustificada, incluindo a adjudicação direta de obras ou 
serviços adicionais excedendo os limites estabelecidos pelas regras nacionais 
ou da UE;

b) subdivisão dos contratos para contornar as regras aplicáveis à adjudicação de 
contratos públicos;

c) publicidade insuficiente ou inexistente dos concursos e/ou das decisões de 
adjudicação;

a corrupção no setor público: 
integridade na adjudicação de 
contratos) (www.oecd.org/gov/
ethics/integrityinpublicprocu‑
rement.htm).

13 Relatório Anual do Tribunal 
de Contas Europeu relativo 
ao exercício de 2012, 
pontos 5.26, 5.31, 6.10 e 6.15).
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d) utilização de especificações técnicas inadequadas e critérios de seleção que 
restringem a concorrência;

e) utilização de métodos irregulares de avaliação das propostas;

f) violação do princípio da igualdade de tratamento dos proponentes durante 
a adjudicação;

g) alterações substanciais das condições do contrato após a sua adjudicação;

h) insuficiências na documentação (processo do concurso, procedimentos de 
avaliação).

Medidas necessárias / Recomendações anteriores 
do Tribunal

16 
A experiência do Tribunal em matéria de auditoria de contratos públicos sugere 
que os problemas recorrentes de incumprimento, que originam erros significati‑
vos afetando a legalidade e a regularidade das operações, se devem à insuficien‑
te aplicação das regras em vigor e que ainda é possível melhorar substancialmen‑
te a execução.

17 
As sucessivas avaliações realizadas em nome da Comissão advogaram no sen‑
tido da simplificação das regras da UE em matéria de adjudicação de contratos 
públicos. No entanto, as novas diretivas (que terão de ser aplicadas nos próximos 
24 meses)14 exigem que as autoridades adjudicantes tenham em consideração 
aspetos sociais e ambientais na sua política de aquisições. A nova legislação 
simplifica os procedimentos para as autoridades adjudicantes, mas pode difi‑
cultar a verificação da aplicação dos princípios de igualdade de tratamento e de 
transparência. Introduz igualmente uma componente de subjetividade e uma 
complexidade adicional pois a aplicação das regras no que respeita aos aspetos 
sociais e ambientais assentará na sua interpretação.

18 
A Comissão poderia desempenhar uma função importante na recolha e divulga‑
ção das boas práticas, tanto no interior como no exterior da UE, para permitir que 
os responsáveis pelas decisões políticas dos Estados‑Membros aprendam mu‑
tuamente. Poderia também facilitar o trabalho em rede e a coordenação entre os 
Estados‑Membros nesta matéria.

14 As propostas de 
dezembro de 2011 foram 
acordadas pelo Conselho em 
junho de 2013 e aprovadas 
pelo Parlamento Europeu 
em 15 de janeiro de 2014: 
Diretiva 2014/24/UE do 
Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, relativa 
aos contratos públicos e que 
revoga a Diretiva 2004/18/CE 
(JO L 94 de 28.3.2014, p. 65); 
Diretiva 2014/23/UE do 
Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, 
relativa à adjudicação de 
contratos de concessão 
(JO L 94 de 28.3.2014, p. 1); 
Diretiva 2014/25/UE 
do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, 
relativa aos contratos públicos 
celebrados pelas entidades que 
operam nos setores da água, 
da energia, dos transportes 
e dos serviços postais e que 
revoga a Diretiva 2004/17/CE 
(JO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
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Leituras recomendadas / Relatórios e pareceres do TCE

 ο Relatório anticorrupção da UE, Secção IV ‑ Contratos públicos (COM(2014) 38 final, de 3 de fevereiro de 2014)

 ο Parecer n.º 4/2011 relativo ao Livro Verde da Comissão sobre a modernização da política de contratos públicos da UE

 ο EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report (Síntese da avaliação do im‑
pacto e da eficácia da legislação da UE em matéria de adjudicação de contratos públicos) (http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive‑summary_en.pdf)

 ο Sítio Internet da Direção‑Geral do Mercado Interno e dos Serviços

 ο Relatório Anual do Tribunal relativo ao exercício de 2012, capítulos 1, 5 e 6.

 ο Organismo Europeu de Luta Antifraude: Red flags in public procurement / fraud schemes (Indicadores de fraude 
na adjudicação de contratos públicos ‑ esquemas de fraude)

Necessita de mais informações?

Queira contactar o adido de imprensa do Tribunal:
E‑mail: press@eca.europa.eu

O presente exame panorâmico foi adotado pelo Tribunal de Contas, no Luxem‑
burgo, na sua reunião de 25 de julho de 2014.

 Pelo Tribunal de Contas

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Presidente
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