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O Tribunal de Contas Europeu
é uma instituição da União Europeia criada em 1977 e sediada no Luxemburgo. 
O Tribunal tem 28 membros, um por cada país da UE, propostos pelos governos 
nacionais e nomeados pelo Conselho, após consulta ao Parlamento Europeu. Os 
900 elementos que compõem o nosso pessoal são oriundos de todos os países 
da UE. Entre os nossos auditores incluem‑se peritos em contabilidade, economia, 
administração pública e direito.

Verificar a utilização dos fundos da UE
O Tribunal examina se as políticas financiadas a partir do orçamento da 
União Europeia são executadas corretamente e garantem a otimização 
dos recursos.

Auditorias financeiras
 • verificar se as contas anuais da UE estão corretas.

Auditorias de conformidade
 • verificar se as receitas e as despesas da UE estão em conformidade 

com as regras.

Auditorias de resultados
 • verificar se os fundos da UE são bem gastos.

Controlar 

os fundos da 
União Europeia 
em todo o mundo



Melhorar a gestão financeira da UE
Analisamos todos os domínios de despesas da União Europeia para verificar 
de que forma podem ser mais eficazes e permitir uma melhor otimização dos 
recursos. Quase todas as nossas recomendações são executadas pela Comissão 
Europeia e resultam em melhorias na gestão das finanças da UE a todos os níveis. 
O nosso trabalho também ajuda o Parlamento Europeu e o Conselho a tomarem 
decisões bem fundamentadas durante o processo legislativo e a aprovação do 
orçamento da UE.

Novas funções
A UE foi dotada de novos poderes para fazer face à crise financeira e económica. 
Como consequência, ficámos responsáveis pela auditoria de determinados 
aspetos das novas disposições de governação, tal como o papel do Banco Central 
Europeu na supervisão do setor bancário na zona euro. Compete‑nos avaliar em 
que medida estas disposições estão a funcionar bem.

Auditor da UE



Prestação de contas pela utilização 
dos fundos da UE
Embora a Comissão Europeia seja, em última instância, responsável pela utilização 
correta do orçamento da União Europeia, cerca de 90% dos fundos são gastos em 
parceria com as autoridades nacionais, regionais e locais, da UE ou de outros países.

Todos os anos realizamos milhares de visitas de auditoria em toda a União e fora 
dela a pessoas e organizações que recebem fundos da UE.

Os nossos relatórios de auditoria são publicados nas 23 línguas oficiais da UE em 
eca.europa.eu.

Os nossos relatórios de auditoria desempenham um papel fundamental ao per‑
mitirem o controlo democrático efetivo do trabalho da Comissão pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, que, na prática, constitui a prestação de contas da UE.

A nossa contribuição para a prestação de contas da UE
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Controlar o orçamento 
da UE

Recursos 
naturais 
40,48%

Coesão 
33,89%

Relatório anual
Todos os anos verificamos se as contas da União Europeia estão corretas 
e se as receitas e as operações relativas às despesas da UE estão em confor‑
midade com as regras. Testamos uma amostra de cerca de 1 200 pagamen‑
tos efetuados a partir do orçamento da UE: realizamos visitas de auditoria 
a um vasto número de pessoas ou organizações beneficiárias desses fundos 
e verificamos, no local, se as condições de pagamento foram cumpridas.

Contas da UE fiáveis, mas regras nem sempre cumpridas
O nosso relatório anual relativo ao exercício de 2013 conclui que

 • as contas da UE estavam corretas e

 • as receitas da UE foram cobradas em conformidade com as regras, mas

 • detetámos demasiados erros nas despesas da UE para emitir uma 
opinião «favorável».

As taxas de erro variam consoante os domínios de despesas. O nosso traba‑
lho demonstra que os domínios da política regional e do desenvolvimento 
rural, cuja gestão é partilhada com os países da UE, são particularmente 
propensos à ocorrência de erros.

Segurança e cidadania 1,48%

Administração 5,96%

Europa global 5,75%

Competitividade 12,08%

Outros 0,36%

Despesa total da UE relativa a 2015
145,3 mil milhões de euros



Verificar 
o desempenho 
da UE

Relatório especial: Transportes 

Despesas da UE com a construção de estradas

Auditámos 24 projetos de construção de estradas na Alemanha, Grécia, Polónia 
e Espanha, que foram parcialmente financiados com dinheiro da UE. Estes projetos 
representam um custo superior a 3 mil milhões de euros. A maioria dessas 
estradas resultou em poupança de tempo de viagem e melhoria da segurança 
rodoviária.

Constatámos que o custo final para estradas similares pode variar até 43% entre 
países. Esta situação não se pode explicar pelas diferenças na geografia local nem 
pelos salários. Em média, as estradas custaram mais 23% do que as estimativas 
e os projetos registaram um atraso médio de 9 meses. Além disso, o tráfico nas 
estradas concluídas foi, em muitas situações, inferior ao 
previsto, o que sugere que teria sido possível escolher 
opções mais económicas.

Formulámos as seguintes recomendações:

 • definir objetivos claros para o tempo de viagem, 
a melhoria da segurança rodoviária e a utilização 
das estradas;

 • ligar o financiamento da UE à utilização de técnicas 
de construção com uma boa relação custo‑eficácia;

 • abrir os projetos de construção à concorrência em 
toda a UE.



Constatámos que, embora a Comissão Europeia tenha feito um bom planeamento, 
a maioria dos programas sofreu atrasos e alguns realizaram poucos progressos. 
A Comissão enfrentou sérios obstáculos na gestão do apoio, em virtude de um 
contexto de rápida evolução e da fragilidade da administração nacional.

Não obstante toda a ajuda financeira e a ajuda de emergência internacional, no 
final de 2013, cerca de 210 000 pessoas continuavam a viver em acampamentos.

Formulámos as seguintes recomendações à Comissão:

 • reforçar as capacidades de gestão dos riscos e de preparação;

 • garantir uma interligação eficaz entre a ajuda de emergência, a reabilitação 
e a cooperação para o desenvolvimento;

 • proteger os fundos da UE do desperdício e da corrupção.

Relatório especial: Ajuda ao desenvolvimento 

 Apoio da UE à reabilitação na sequência 
do sismo no Haiti

Examinámos a eficácia do apoio da UE à reabilitação na sequência do sismo 
de 2010 no Haiti, no qual morreram 230 000 pessoas e cerca de 1,3 milhões de 
pessoas ficaram desalojadas. Entre as diversas organizações internacionais que 
prestaram apoio, a UE foi o maior doador, contribuindo com 1,23 mil milhões de 
euros de financiamento para programas de habitação, saneamento e higiene, 
saúde, segurança alimentar e sistemas de abastecimento de água.
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