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Missão
O Tribunal de Contas Europeu é a instituição da União Europeia (UE) criada pelo Tratado para 
realizar a auditoria das finanças da União. Enquanto auditor externo da UE, contribui para 
melhorar a gestão financeira, promove a prestação de contas e a transparência e atua como 
guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos da União.

Visão
Um Tribunal de Contas independente e dinâmico, reconhecido pela sua integridade e impar-
cialidade, respeitado pelo seu profissionalismo e pela qualidade e impacto do seu trabalho 
e que oferece um apoio crucial aos interessados na melhoria da gestão das finanças da  
União Europeia.

Valores
Independência, 

integridade 
e imparcialidade

Profissionalismo Valor acrescentado Excelência e eficiência

Independência, integri-
dade e imparcialidade  
da instituição, dos seus 
membros e do  
seu pessoal.

Realizar auditorias de 
forma imparcial tendo em 
conta as opiniões das 
partes interessadas, mas 
sem solicitar instruções 
ou ceder à pressão de 
qualquer fonte externa.

Manter um nível exem-
plar de profissionalismo 
em todos os aspetos  
do seu trabalho.

Estar implicado no desen-
volvimento da auditoria 
do setor público na UE 
e no mundo.

Produzir relatórios rele-
vantes, oportunos e de 
elevada qualidade, 
baseados em constata-
ções e provas sólidas, 
que respondam às preo-
cupações dos interessa-
dos e transmitam mensa-
gens fortes e dignas  
de crédito.

Contribuir para uma 
melhoria real da gestão 
da UE e para o reforço da 
prestação de contas na 
gestão dos fundos da UE.

Atribuir importância aos 
indivíduos, desenvolver 
os talentos e premiar 
o desempenho.

Promover o espírito de 
equipa através de uma 
comunicação eficaz.

Maximizar a eficiência  
em todos os aspetos  
do trabalho.

Tribunal de Contas Europeu
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Caro(a) leitor(a)

O ano de 2013 foi um ano importante para o futuro 
da gestão financeira da União Europeia (UE). A União 
Europeia adotou o quadro financeiro plurianual e a 
legislação que definirá a forma como será aplicado 
o orçamento da UE de 2014 a 2020.

Durante o ano, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) 
adotou 77 relatórios e pareceres. Estas realizações 
resultam dos seus trabalhos de auditoria financeira, 
de conformidade e de resultados. 

Contêm muitas informações importantes e muitas 
recomendações pertinentes para a melhoria da 
gestão financeira e para a prestação de contas da 
União Europeia no período de programação de 2014-
2020. Este relatório anual de atividades relembra um 
conjunto de mensagens fundamentais.

O ano de 2013 foi igualmente importante no desen-
volvimento da nossa instituição. Marcou o primeiro 
ano da nossa nova estratégia para 2013-2017, que 
orientará as atividades do TCE durante esse período, 
com o objetivo de maximizar o valor do contributo da 
instituição para a prestação de contas pública da UE. 

Nota do presidente
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Esta estratégia inclui dez iniciativas fundamentais 
para a sua aplicação, que devem ser concluídas até 
ao final de 2014. Em 2013, estas iniciativas regista-
ram progressos consideráveis. Em especial, o TCE 
desenvolveu um novo sistema de programação do 
trabalho e foi objeto de um exame pelos pares in-
dependente das suas práticas em matéria de audito-
ria de resultados. A equipa responsável pelo exame 
pelos pares publicará o seu relatório no primeiro 
trimestre de 2014.

Na continuação da sua resposta à crise económica 
e financeira, em 2013, a União adotou um mecanismo 
único de supervisão para os bancos, liderado pelo 
Banco Central Europeu (BCE), destinado a reforçar 
a União Económica e Monetária. O TCE desempenha 
assim uma função mais alargada para garantir a pres-
tação de contas do BCE quanto à sua supervisão das 
instituições de crédito. Esta e outras respostas da UE 
à atual crise financeira e da dívida soberana implicam 
uma série de novas medidas legislativas, uma refor-
mulação do sistema de supervisão do setor financei-
ro e uma intervenção internacional de monta para 
apoiar os países afetados. Por sua vez, em resposta 
a estes novos desenvolvimentos ao nível da UE, o TCE 
decidiu criar uma equipa de projeto especial para re-
forçar a sua capacidade de auditar o domínio da go-
vernação financeira e económica da União Europeia.

Para assinalar o seu 35.º aniversário, o TCE organi-
zou dois eventos que congregaram os seus mem-
bros, o seu pessoal e as partes interessadas para 
realçar as suas preparações para o futuro. O primeiro 
evento foi uma conferência de alto nível sobre 
governação e prestação de contas da União Euro-
peia, que contou com a presença do presidente 
do Conselho Europeu, Herman van Rompuy. O TCE 
também inaugurou oficialmente um novo edifício 
na sua sede no Luxemburgo, numa cerimónia distin-
guida com a comparência de Jean-Claude Juncker, 
à data primeiro-ministro do Luxemburgo. O novo 
edifício promoverá o espírito de equipa, permitindo 
que todos os membros e todo o pessoal trabalhe em 
conjunto num único local.

Embora o TCE esteja sedeado no Luxemburgo, os 
seus trabalhos levam as suas equipas de auditoria 
onde quer que sejam utilizados os fundos da União 
Europeia, para recolher as provas necessárias à ela-
boração dos relatórios do Tribunal. O relatório anual 
de atividades de 2013 fornece uma síntese das visitas 
de auditoria e dos relatórios adotados. Nele figura 
a auditoria do TCE ao apoio da UE à Autoridade 
Palestiniana, que constitui um exemplo vivo do que 
é necessário para o TCE realizar a sua missão, e teste-
munha o empenho e o profissionalismo do pessoal 
do TCE, podendo sempre a nossa instituição e os 
cidadãos que ela serve contar com as suas capacida-
des e esforço.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Presidente
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As nossas atividades

 • Relatórios anuais sobre o orçamento da União 
Europeia e sobre os fundos europeus de desen-
volvimento (FED) relativos ao exercício de 2012, 
com maior clareza e informação.

 • 50 relatórios anuais específicos publicados 
sobre as agências, organismos descentralizados 
e outras instituições da União Europeia relativos 
ao exercício de 2012.

 • 19 relatórios especiais adotados sobre domí-
nios orçamentais ou aspetos de gestão especí-
ficos, que vão desde a ajuda da UE à indústria 
alimentar à ajuda ao desenvolvimento da União 
Europeia à Ásia Central.

 • 6 pareceres e outros documentos com contri-
buições sobre a reforma do orçamento, como 
a reforma de vários fundos da União Europeia, 
a regulamentação financeira do FED, as dispo-
sições financeiras aplicáveis ao orçamento da 
UE e o apoio financeiro para partidos políticos 
e fundações políticas ao nível europeu.

 • Organização de uma conferência de alto nível 
sobre governação e prestação de contas da 
União, que contou com a presença do presidente 
do Conselho Europeu, Herman van Rompuy.

A nossa gestão

 • Primeiro ano da execução da nova estratégia 
para 2013-2017, que orientará as atividades do 
TCE durante esse período, com o objetivo de ma-
ximizar o valor do contributo da instituição para 
a prestação de contas pública da União Europeia.

 • A continuação do desenvolvimento da política 
de pessoal, o prosseguimento da redução de 
lugares e a reafetação contínua de lugares às 
funções centrais de auditoria através dos gan-
hos de eficiência nos serviços de administração 
reforçam mais a capacidade do Tribunal para 
prosseguir a sua missão.

 • Inauguração oficial do edifício K3 e reunião de 
todo o pessoal num único local para promover 
um trabalho em equipa ainda mais eficiente.

Vista do edifício K3, parte da sede do TCE no Luxemburgo.
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Relatórios de auditoria e pareceres

As três principais realizações do TCE são:

 • relatórios anuais, que incluem principalmente 
os resultados dos seus trabalhos de auditoria 
financeira e de conformidade relativos ao orça-
mento da União Europeia e aos FED. Além disso, 
são publicados separadamente relatórios anuais 
específicos sobre as agências, os organismos 
descentralizados e outras instituições da UE;

 • relatórios especiais, publicados ao longo do 
ano, que apresentam os resultados de auditorias 
selecionadas de domínios orçamentais ou aspe-
tos de gestão específicos. Trata-se principalmen-
te de auditorias de resultados e demoram, em 
geral, mais de um ano até ficarem concluídas;

 • pareceres sobre propostas de legislação com 
impacto na gestão financeira e declarações 
e posições escritas sobre outros assuntos, por 
iniciativa do Tribunal.

Em 2013, após um ano de 2012 muito intenso, o TCE 
elaborou de novo um elevado número de relatórios 
anuais específicos e de relatórios especiais. Os rela-
tórios anuais fornecem mais informações aprofunda-
das e a apresentação dos resultados foi melhorada, 
facilitando a comparação entre os vários domínios 
e ao longo do tempo.

Número de relatórios e pareceres 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Relatórios anuais sobre o orçamento  
da UE e os FED 2 2 2 2 2 2

Relatórios anuais específicos sobre as agên-
cias e os organismos descentralizados da UE 29 37 40 42 50 50

Relatórios especiais 12 18 14 16 25 19

Pareceres e outros documentos 5 1 6 8 10 6

Total 48 58 62 68 87 77

O texto integral de todos os relatórios de auditoria e pareceres está disponível no sítio Internet do TCE, http://eca.europa.eu, em 23 línguas da UE.
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Visitas de auditoria em 2013

Embora a grande maioria dos trabalhos de auditoria 
seja realizada nas instalações do Tribunal no Lu-
xemburgo, os auditores efetuam igualmente visitas 
às autoridades dos Estados-Membros e a outros 
destinatários de fundos da União Europeia (incluindo 
a sede de organizações internacionais, como a ONU 
na Suíça). Estas visitas têm como finalidade a obten-
ção de provas de auditoria diretas.

As visitas de auditoria são normalmente efetuadas 
às autoridades centrais e locais que processam, 
gerem e pagam os fundos da União Europeia, bem 
como aos beneficiários finais que os recebem. As 
realizadas na UE contam frequentemente com a cola-
boração das Instituições Superiores de Controlo dos 
Estados-Membros em causa. 

As equipas de auditoria são geralmente compostas 
por dois ou três auditores e a duração de uma visita 
de auditoria pode variar entre alguns dias e duas 
semanas, dependendo do tipo de auditoria e da 
distância a percorrer.

A frequência e a intensidade dos trabalhos de au-
ditoria nos Estados-Membros e países beneficiários 
dependem do tipo de auditoria e dos resultados 
da amostragem. O número e a duração das visitas 
podem variar entre países e de ano para ano.

Em 2013, os auditores do Tribunal despenderam 6 619 dias em auditorias no local — 6 079 nos Estados-Mem-
bros e 540 em países terceiros — na obtenção de provas necessárias para as tarefas de auditoria anuais, anuais 
específicas e selecionadas. Despenderam um período de tempo equivalente nas instituições e nos organismos 
da União Europeia em Bruxelas e no Luxemburgo.

Auditores da União Europeia viajando numa caravana de motas para 
se deslocar de um projeto para outro.

Os auditores do Tribunal 
despenderam

6 619 dias 
em auditorias no local
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1  Este número não inclui visitas de auditoria efetuadas a várias instituições, agências e outros organismos da União Europeia sedeados em 
Bruxelas e Luxemburgo. 

Número de dias de auditorias no local em 2013
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Relatório Anual relativo à execução do 
orçamento da União Europeia para 2012 

Em 2013, a maioria dos trabalhos de auditoria fi-
nanceira e de conformidade realizados pelo Tribu-
nal incidiram na execução do orçamento da União 
Europeia para 2012. O Relatório Anual relativo ao 
exercício de 2012 daí resultante foi publicado em 
5 de novembro de 2013.

O objetivo do relatório anual consiste em fornecer 
constatações e conclusões que auxiliem o Parlamen-
to Europeu, o Conselho e os cidadãos a avaliar a qua-
lidade da gestão financeira da União Europeia, bem 
como em apresentar recomendações úteis visando 
a sua melhoria. A 19.ª declaração anual (ou «DAS») 
sobre a fiabilidade das contas da UE e a regularidade 
e legalidade das operações a que elas se referem 
constituiu o principal elemento do Relatório Anual 
relativo ao exercício de 2012.

No que se refere ao Relatório Anual relativo ao 
exercício de 2012, o método de amostragem das 
operações foi atualizado, a fim de examinar todas as 
operações em função da mesma base para todos os 
domínios de despesas, ou seja, no momento em que 
a Comissão aceita e regista as despesas. Espera-se 
que, com esta alteração, as populações auditáveis 
sejam mais estáveis de ano para ano, eliminando 
o efeito dos níveis flutuantes dos adiantamentos. 
Esta normalização do método de amostragem do 
TCE teve um impacto de 0,3 pontos percentuais na 
sua taxa de erro estimada para o orçamento de 2012 
no seu conjunto.

Auditor da União Europeia a verificar um sistema de irrigação gota a gota numa exploração agrícola.
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Principais mensagens do Relatório Anual relativo ao exercício de 2012

 • As contas consolidadas da União Europeia refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, a sua situação financeira, os resultados das suas operações, fluxos de caixa e variação da 
situação líquida do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.

 • A taxa de erro estimada no que respeita aos pagamentos do orçamento da UE no seu conjunto 
aumentou novamente em 2012, tendo passado de 3,9% para 4,8%. A taxa de erro estimada tem 
aumentado todos os anos desde 2009, após ter baixado nos três anos anteriores.

 • O desenvolvimento rural, ambiente, pescas e saúde continuou a ser o domínio de despesas mais sujeito 
à ocorrência de erros, com uma taxa de erro estimada de 7,9%, seguido da política regional, energia 
e transportes, com uma taxa de erro estimada de 6,8%.

 • Os aumentos da taxa de erro estimada foram mais significativos nos domínios de despesas do em-
prego e assuntos sociais, da agricultura: medidas de mercado e ajudas diretas e da política regional, energia 
e transportes.

 • No que respeita à maioria das operações afetadas por erros nos domínios de gestão partilhada (por 
exemplo, agricultura e coesão), as autoridades dos Estados‑Membros dispunham de informações 
suficientes para terem detetado e corrigido os erros.

 • O desfasamento substancial entre as dotações para autorizações e as dotações para pagamentos, asso-
ciado a uma subutilização no início do atual período de programação, causou um aumento do montante 
de autorizações por utilizar, que equivalem a 2 anos e 3 meses (217 mil milhões de euros no final de 
2012). Daqui resulta uma pressão sobre o orçamento para pagamentos. Para resolver esta situação, 
é essencial que a Comissão programe as suas necessidades de pagamento a médio e longo prazo.

 • Em muitos domínios do orçamento da UE, o quadro legislativo é complexo e não está suficientemente 
centrado no desempenho. As propostas no domínio da agricultura e da coesão para o período de 
programação de 2014-2020 continuam a basear-se fundamentalmente nos recursos (orientadas para as 
despesas) estando, por conseguinte, centradas no cumprimento das regras e não no desempenho.

Taxa de erro estimada de

4,8%
no orçamento da União Europeia
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Relatório anual sobre os fundos 
europeus de desenvolvimento de 2012

Os fundos europeus de desenvolvimento (FED) são 
financiados pelos Estados-Membros da União Euro-
peia, mas são geridos fora do quadro do orçamento 
da UE e regem-se pelos seus próprios regulamentos 
financeiros. A Comissão Europeia é responsável pela 
execução financeira das operações financiadas pelos 
recursos dos FED.

Os FED prestam ajuda da União Europeia à cooperação 
para o desenvolvimento dos países de África, Caraíbas 
e Pacífico (ACP) e dos países e territórios ultramari-
nos (PTU) com base no Acordo de Cotonu de 2000. 
A ajuda centra-se no objetivo de redução da pobreza 
e, a prazo, da sua erradicação, e está em consonância 
com os objetivos de desenvolvimento sustentável e de 
integração progressiva dos países ACP e dos PTU  
na economia mundial. Baseia-se em três pilares  
complementares: a cooperação para  
o desenvolvimento, a cooperação económica  
e comercial e a dimensão política.

O Relatório Anual do Tribunal sobre as atividades dos 
FED relativo ao exercício de 2012 foi publicado em 
5 de novembro de 2013, juntamente com o Relatório 
Anual sobre a execução do orçamento da União Eu-
ropeia. Incluía a 19.ª declaração de fiabilidade relativa 
aos FED.

O TCE concluiu que as contas relativas a 2012 refle‑
tem fielmente a situação financeira dos FED, bem 
como os resultados das suas operações e fluxos 
de tesouraria. O TCE estimou a taxa de erro mais 
provável das operações de despesas dos FED relativas 
ao exercício de 2012 em 3,0%, o que representa uma 
diminuição relativamente aos 5,1% de 2011.

Relatórios anuais específicos 
sobre as agências, os organismos 
descentralizados e outras instituições 
da União Europeiea relativos a 2012

Em 2013, o TCE publicou 50 relatórios anuais especí-
ficos relativos ao exercício de 2012 sobre as agências, 
os organismos descentralizados (como as empresas 
comuns) e outras instituições da União Europeia, 
os quais estão disponíveis no sítio Internet do TCE 
http://eca.europa.eu. Na sequência de um pedido 
do Conselho, o TCE preparou duas sínteses — uma 
sobre as auditorias anuais relativas ao exercício de 
2012 das agências e outros organismos da UE e outra 
sobre as empresas comuns de investigação euro-
peias. Estes dois documentos de síntese, facilitando 
a análise e a comparação, foram apresentados ao 
Presidente do Parlamento Europeu, à Comissão do 
Controlo Orçamental (CONT) e ao Conselho dos 
Assuntos Gerais.

As agências e os organismos descentralizados da UE 
são criados pela legislação da União para desempe-
nharem tarefas específicas. Cada agência tem o seu 
próprio mandato, conselho de administração, dire-
tor, pessoal e orçamento. As agências estão localiza-
das em toda a União Europeia e desempenham um 
papel ativo em diversos domínios, como a seguran-
ça, a saúde, a investigação, as finanças, a migração 
e as viagens. Embora o risco financeiro relacionado 
com as agências e as empresas comuns seja relativa-
mente reduzido em comparação com o orçamento 
total da UE, o risco de reputação é elevado para 
a União: as agências são extremamente visíveis nos 
Estados-Membros e têm uma influência significativa 
na elaboração das políticas, na tomada de decisões 
e na execução dos programas em domínios de vital 
importância para os cidadãos europeus.

50
relatórios anuais específicos 

relativos a 2012
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As 40 agências e organismos receberam todas 
opiniões sem reservas sobre a fiabilidade das suas 
contas relativas ao exercício de 2012. As operações 
subjacentes a essas contas eram legais e regulares 
em todos os aspetos materialmente relevantes em 
todas as agências e outros organismos, com exceção 
de dois. O TCE formulou uma opinião com reservas 
em relação ao EIT (Instituto Europeu de Inovação 
e Tecnologia) e a impossibilidade de formar uma 
opinião relativamente à Agência Europeia de Gestão 
da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas 
dos Estados-Membros (Frontex).

As sete empresas comuns apresentaram contas fiá-
veis para o exercício de 2012, mas três foram objeto 
de reservas do TCE relativas à legalidade e regula-
ridade das operações subjacentes às contas: ENIAC 
(nanoeletrónica), Artemis (sistemas informáticos 
incorporados) e IMI (iniciativa sobre medicamentos 
inovadores).

Relatórios especiais em 2013

Além dos seus relatórios anuais e relatórios anuais 
específicos, ao longo do ano o Tribunal publica rela‑
tórios especiais relativos a auditorias de resultados 
e de conformidade sobre domínios orçamentais ou 
temas de gestão específicos à sua escolha. O TCE se-
leciona e concebe estas tarefas de auditoria para que 
tenham um impacto máximo, utilizando, assim, os 
seus recursos da melhor forma. As auditorias selecio-
nadas são importantes e complexas e demoram, em 
geral, mais de um ano até ficarem concluídas (sendo 
o prazo-limite de 18 meses).

Ao selecionar os temas, o TCE tem em conta:

 • os riscos que se colocam ao desempenho ou 
à conformidade, suscetíveis de afetar o domínio 
de despesas ou de receitas específico;

 • o nível das receitas ou das despesas envolvidas;

 • o tempo decorrido desde uma eventual audito-
ria anterior;

 • as evoluções esperadas nos  
quadros regulamentares;

 • o interesse político ou público.

19
relatórios especiais

adotados em 2013

Agência Europeia do Ambiente, Copenhaga, Dinamarca.
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Principais fases de uma auditoria de conformidade  
ou de resultados selecionada

Determina a utilidade e exequibilidade da proposta de auditoria.

Adoption

Publication

Estabelece o âmbito, objetivos, abordagem, metodologia e calendário
da auditoria.

Equipas multidisciplinares, recolhendo provas no local nos serviços centrais
da Comissão e nos Estados-Membros e países beneficiários.

Validação do relatório com a entidade auditada.

Adoção do relatório.

Publicação

Adoção

Validação

Redação de relatórios

Análise das
constatações

Trabalho de campo

Planeamento
da auditoria

Estudo preliminar

Confirmação dos factos com as entidades auditadas e utilização de provas
para tirar conclusões relativamente aos objetivos da auditoria.

Apresentação clara e estruturada das principais constatações e conclusões.
Preparação das recomendações.

Publicação do relatório especial em 23 línguas oficiais, acompanhado
das respostas da entidade auditada.

Nas páginas seguintes é apresentada uma breve 
síntese dos 19 relatórios especiais adotados pelo TCE 
em 2013 sob a respetiva rubrica do quadro financei-
ro — o orçamento plurianual da União Europeia.

A versão integral dos relatórios especiais é publicada 
no sítio Internet do TCE, http://eca.europa.eu, e atra-
vés da EU bookshop em 22 línguas oficiais da União 
Europeia (23 no caso dos relatórios adotados após 
a adesão da Croácia).
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Crescimento sustentável

O crescimento sustentável visa o crescimento e o emprego, abrangendo duas áreas:

A competitividade inclui o financiamento da investigação e desenvolvimento tecnológico, a interconexão 
da Europa através de redes europeias, a educação e formação, a promoção da competitividade num merca-
do único plenamente integrado, a agenda de política social e o desmantelamento de instalações nucleares. 
As despesas da União Europeia afetadas para a competitividade a nível do crescimento e emprego no pe-
ríodo de 2007-2013 ascenderam a 89,4 mil milhões de euros, ou 9,2% do orçamento da UE, sendo que quase 
dois terços deste montante se destinam à investigação e desenvolvimento.

A coesão para o crescimento e o emprego diz principalmente respeito à política de coesão, que é execu-
tada através de fundos que abrangem domínios de atividade específicos, incluindo o Fundo Social Europeu 
(FSE), o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão (FC). Os fundos são 
despendidos na modalidade de gestão partilhada pela Comissão e os Estados-Membros da União Europeia. 
As despesas da UE no domínio da coesão previstas para o período de 2007-2013 ascenderam a 348,4 mil 
milhões de euros, ou 35,7% do orçamento total da UE.

Em 2013, o TCE adotou os seguintes relatórios espe-
ciais neste domínio:

 • Execução do Sétimo Programa‑Quadro de 
Investigação (7.° PQ) (2/2013) — Avaliou se 
a Comissão garantiu uma execução eficiente 
do 7.º PQ. A auditoria incidiu sobre as regras 
de participação, os processos da Comissão e a 
criação de dois novos instrumentos; os seus re-
sultados são suscetíveis de ser úteis não apenas 
para o restante período do 7.º PQ, mas também 
para a estrutura operacional do próximo Progra-
ma-Quadro de Investigação — Horizonte 2020. 
O Tribunal constatou que a Comissão introduziu 
um conjunto de alterações que simplificaram as 
regras de participação do 7.º PQ, tendo consegui-
do adaptar as disposições do 7.º PQ às práticas 
dos beneficiários em determinados casos, mas 
é preciso fazer mais no futuro. A gestão do 7.º PQ 
efetuada pela Comissão é sólida em três elemen-
tos — conceção dos processos, atividades de 
aperfeiçoamento e informação de gestão, embo-
ra menos no que se refere às ferramentas e aos 

recursos. Os prazos de processamento da apro-
vação de subvenções têm vindo a ser encur-
tados, mas só em 2012 atingiram nove meses. 
A auditoria destacou boas práticas para reduzir 
ainda mais os prazos de aprovação de subven-
ções. Os controlos de qualidade da seleção 
e o acompanhamento dos projetos funcionam 
corretamente. Contudo, o modelo de controlo 
financeiro do 7.º PQ não tem devidamente em 
conta o risco de erros, pelo que os investiga-
dores de risco reduzido do 7.º PQ estão sujeitos 
a um número excessivo de controlos. 

O 7.º PQ é um dos principais instrumentos da 
União Europeia para financiar a investigação. 
Visa reforçar a competitividade industrial e satis-
fazer as necessidades de investigação de outras 
políticas da UE. O programa abrange o período 
de 2007-2013 e conta com um orçamento total de 
mais de 50 mil milhões de euros. A maior parte 
do orçamento é aplicada pela Comissão ou pelas 
suas agências executivas em subvenções.
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 • Os programas Marco Polo têm sido eficazes 
na transferência de tráfego das estradas? 
(3/2013) — Avaliou se a Comissão planeou, geriu 
e supervisionou os programas de forma a maxi-
mizar a sua eficácia e se os programas financiados 
eram eficazes. Os trabalhos de auditoria centra-
ram-se essencialmente no programa, através da 
análise das avaliações de impacto, avaliações e re-
sultados de inquéritos, avaliações das propostas 
de projeto, controlos documentais do acompa-
nhamento das convenções de subvenção assina-
das e entrevistas com representantes do Comité 
do programa Marco Polo sobre os regimes de 
ajuda nacionais. A auditoria verificou que não fo-
ram apresentadas propostas de projetos relevan-
tes em número suficiente, em virtude da situação 
do mercado e dos requisitos de participação, que 
desencorajaram os operadores de beneficiarem 
do programa. Metade dos projetos auditados teve 
uma sustentabilidade limitada. Uma das principais 
conclusões da auditoria foi a existência de sérios 
indicadores do «efeito de inércia» — o que signi-
fica que os projetos teriam sido iniciados mesmo 
sem o financiamento da União Europeia. 

Os programas Marco Polo I e II financiam, desde 
2003, projetos relativos a serviços de transporte 
concebidos para transferir o transporte de merca-
dorias das estradas para o transporte ferroviário, de 
navegação interior e marítimo de curta distância. 
Os programas fazem parte da política de trans-
portes da União Europeia que tem como objetivo 
o desenvolvimento de alternativas ao transporte 
de mercadorias exclusivamente rodoviário no 
espaço da UE. Têm como objetivo geralmente 

aceite reduzir o tráfego rodoviário internacional 
de mercadorias, melhorando assim o desempenho 
ambiental do transporte de mercadorias, reduzin-
do o congestionamento de tráfego e aumentando 
a segurança rodoviária.

 • Os fundos da Política de Coesão da União 
Europeia são bem despendidos nas estradas? 
(5/2013) — Avaliou se os projetos de infraestrutu-
ras rodoviárias no âmbito da Política de Coesão 
da União Europeia alcançaram os seus objetivos 
a um custo razoável. A auditoria incidiu em 24 
projetos rodoviários cofinanciados na Alemanha, 
Grécia, Polónia e Espanha, cujo montante total 
ultrapassou os 3 000 milhões de euros. Estes 
quatro Estados-Membros registaram a maior 
taxa de financiamento de rodovias da Política 
de Coesão durante o período de 2000-2013, 
representando aproximadamente 62% de todo 
o cofinanciamento rodoviário da UE. A auditoria 
abrangeu autoestradas (10 projetos), vias rápidas 
(10 projetos) e estradas nacionais de duas faixas 
(quatro projetos). A auditoria concluiu que todos 
os projetos auditados acrescentaram capacidade 
e qualidade às redes rodoviárias, resultaram em 
poupança de tempo de viagem e melhoraram 
a segurança rodoviária. No entanto, os objeti-
vos de desenvolvimento económico não eram 
mensuráveis e não existem informações sobre 
o impacto dos projetos na economia local ou 
nacional. A viabilidade económica real (calcula-
da através da relação custo/benefício baseada 
no custo e na utilização efetivos) foi significa-
tivamente inferior em metade dos projetos, 
quando comparada com as estimativas da fase 
de planeamento, que previam custos considera-
velmente inferiores e/ou um volume de tráfego 
superior. Os auditores constataram que, devido 
a previsões de tráfego demasiado otimistas, 
o custo médio por quilómetro dos projetos rodo-
viários auditados, em relação ao volume anual de 
tráfego, era quatro vezes superior em Espanha, 
em comparação com a Alemanha, tendo a Poló-
nia e a Grécia ficado no meio dos dois extremos. 
O tipo de estrada escolhido não foi, muitas vezes, 
o que melhor se adaptava ao respetivo tráfego; 
as autoestradas foram a opção preferida, quan-
do as vias rápidas, que são 43% mais baratas, 
teriam resolvido os problemas de tráfego. O TCE 
recomendou que os Estados-Membros garantam 
a concorrência internacional nos projetos de 
construção, centrando os sistemas de adjudica-
ção nas propostas mais económicas. 

Os programas Marco Polo incentivam o transporte marítimo de 
curta distância.
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A União Europeia atribuiu cerca de 65 mil milhões 
de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão para cofi-
nanciar a construção e renovação de estradas entre 
2000 e 2013.

 • O Fundo Europeu de Ajustamento à Globali‑
zação gerou valor acrescentado europeu na 
reinserção dos trabalhadores despedidos? 
(7/2013) — Avaliou se o contributo do FEG para 
permitir o regresso dos trabalhadores despedi-
dos ao mercado de trabalho o mais rapidamente 
possível foi eficaz. Os auditores constataram 
que foram propostas medidas personalizadas 
e bem coordenadas à maioria dos trabalhadores 
elegíveis. No entanto, todos os casos auditados 
incluíam medidas de apoio ao rendimento que, 
de qualquer forma, seriam sempre pagas pelos 
Estados-Membros. Estas medidas corresponde-
ram a 33% das despesas reembolsadas em todos 
os casos examinados. Além disso, não existiam 
dados adequados que permitissem avaliar 
a eficácia dos fundos em termos de reinserção 
profissional dos trabalhadores. 

O FEG foi concebido para resolver situações de 
emergência pontuais e a curto prazo. As medidas 
de apoio incluem formação, apoio ao exercício 
de uma atividade por conta própria, orientação 
profissional e recolocação. O Fundo cofinancia as 
medidas à taxa de 50% ou 65%, cabendo ao Esta-
do-Membro em causa assegurar o restante. Entre 
março de 2007 e dezembro de 2012, o FEG pagou 

mais de 600 milhões de euros a trabalhadores que 
perderam os seus empregos em consequência de 
despedimentos coletivos provocados por mudanças 
na estrutura do comércio mundial.

 • Balanço da «auditoria única» («single audit») 
e confiança depositada pela Comissão nos 
trabalhos das autoridades de auditoria nacio‑
nais no domínio da coesão (16/2013) — Avaliou 
até que ponto a Comissão pode, no domínio da 
política regional, confiar nos trabalhos das au-
toridades de auditoria nacionais para efeitos da 
sua própria garantia e fez o balanço da aplicação, 
pela Comissão, do modelo de «auditoria única» 
até ao final de 2012. Em especial, o TCE examinou 
se a Comissão utilizou devidamente as informa-
ções prestadas pelas autoridades de auditoria 
nacionais e assegurou a aplicação de um método 
de auditoria coerente através das suas orienta-
ções e do apoio às autoridades de auditoria. Os 
auditores da União Europeia analisaram ainda os 
custos dos mecanismos de auditoria reforçados 
que foram introduzidos no período de progra-
mação de 2007-2013. 

A «auditoria única» pretende evitar a duplicação 
dos trabalhos de controlo e reduzir os custos glo-
bais das atividades de controlo e de auditoria ao 
nível dos Estados-Membros e da Comissão, além de 
diminuir os encargos administrativos suportados 
pelas entidades auditadas. O TCE estima que, du-
rante o período de 2007-2013, os Estados-Membros 
despenderam cerca de 860 milhões de euros em au-
ditorias no domínio da política regional da União 
Europiea, o que corresponde a 0,2% do orçamento 
total deste domínio.

O FEG apoia os trabalhadores que perderam os seus empregos
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Em 2013, o TCE adotou os seguintes relatórios espe-
ciais neste domínio:

 • O apoio concedido pela União Europeia à in‑
dústria transformadora alimentar foi eficaz 
e eficiente para aumentar o valor dos produ‑
tos agrícolas? (1/2013) — Avaliou se a medida 
foi concebida e executada de uma forma que 
permitisse o financiamento eficiente dos proje-
tos que dão resposta a necessidades claramente 
identificadas e se a medida foi acompanhada 
e avaliada de modo a que os seus resultados fos-
sem demonstrados. O TCE constatou que os pro-
jetos melhoraram em grande medida o desem-
penho financeiro das empresas em questão e um 
certo número de projetos auditados podem 
resultar em algum aumento do valor. Contudo, 
estes efeitos não se podem atribuir à conceção 
da medida ou aos procedimentos de seleção 
utilizados pelos Estados-Membros. Não existiam 
provas que demonstrassem que as empresas 
auxiliadas necessitavam de uma subvenção ou 
não era claro quais os objetivos da política espe-
cíficos que esta deveria alcançar. O TCE concluiu 
que o apoio não foi sistematicamente direcio-
nado para projetos que aumentassem de forma 
eficaz e eficiente o valor dos produtos agrícolas. 

No âmbito da política agrícola comum, são conce-
didas subvenções da política de desenvolvimento 
rural da União Europeia às empresas que trans-
formam e comercializam produtos agrícolas por 
intermédio de uma medida designada por «Aumen-
to do valor dos produtos agrícolas e florestais», que 
pretende aumentar a competitividade dos setores 
agrícola e florestal. O orçamento da UE afetado 

a esta medida ascendeu a 5,6 mil milhões de euros 
de ajuda para 2007-2013. Estes fundos eram com-
plementados por uma comparticipação nacional, 
elevando o financiamento público total a 9 mil 
milhões de euros.

 • Os Estados‑Membros e a Comissão consegui‑
ram uma otimização dos recursos através das 
medidas de diversificação da economia rural? 
(6/2013) — Avaliou se as medidas foram concebi-
das e executadas de forma a contribuírem eficaz-
mente para o crescimento e o emprego e se os 
projetos mais eficientes e eficazes foram sele-
cionados para efeitos de financiamento. O TCE 
avaliou igualmente se a informação disponível 
em matéria de acompanhamento e avaliação 
facultava dados fiáveis, completos e atempados 
sobre os efeitos das medidas em causa. A audi-
toria concluiu que, em termos gerais, a Comissão 
e os Estados-Membros conseguiram apenas de 
forma limitada otimizar os recursos através das 
medidas de diversificação da economia rural, 
dado que a ajuda não foi direcionada de forma 
sistemática para os projetos com maior probabi-
lidade de cumprirem o propósito das medidas. 

As despesas no domínio do desenvolvimento 
rural da União Europeia para a diversificação da 
economia rural destinam-se a resolver problemas 
das zonas rurais como o despovoamento, a escas-
sez de oportunidades económicas e o desemprego. 
Proporcionam financiamento a pessoas e empresas 
para realizarem projetos de apoio ao crescimento, 
ao emprego e ao desenvolvimento sustentável. No 
período de 2007-2013, o orçamento da UE afetado 
a estas medidas ascendeu a 5 mil milhões de euros.

Preservação e gestão dos recursos naturais

A União Europeia tem uma responsabilidade política abrangente nos domínios da agricultura e desenvolvi-
mento rural, das pescas e do ambiente. As despesas previstas para o período de 2007-2013 foram de 413,1 mil 
milhões de euros, o que representa 42,3% do orçamento total da UE.

Três quartos das despesas implicam pagamentos diretos aos agricultores e apoio aos mercados agrícolas 
através do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), o «primeiro pilar» da política agrícola comum (PAC). 
Um quinto do financiamento destina-se ao apoio da União Europeia ao desenvolvimento rural, financiado 
pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader), o «segundo pilar» da PAC. A agricultura e o 
desenvolvimento rural são objeto de gestão partilhada pela Comissão e os Estados-Membros.
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 • Apoio do Fundo Europeu Agrícola de De‑
senvolvimento Rural à melhoria do valor 
económico das florestas (8/2013) — Avaliou 
se o apoio ao desenvolvimento rural destinado 
à melhoria do valor económico das florestas 
é gerido de forma eficiente e eficaz. A audi-
toria abrangeu quer a Comissão quer os Esta-
dos-Membros selecionados, a saber Espanha 
(Galiza), Itália (Toscânia), Hungria, Áustria e Es-
lovénia, que representam mais de 50% do total 
das despesas declaradas. A auditoria revelou 
insuficiências na conceção da medida, as quais 
prejudicaram consideravelmente o êxito da sua 
aplicação: a nível da Comissão, não se proce-
deu a uma análise específica da situação no 
setor florestal da União Europeia que permitisse 
justificar a proposta de um apoio financeiro 
específico destinado à melhoria do valor econó-
mico das florestas pertencentes a proprietários 
privados e municípios. Além disso, as principais 
características da medida não foram definidas 
nas disposições jurídicas aplicáveis, em especial 
o conceito de «valor económico das florestas» 
e de «exploração florestal». Existia uma grande 
disparidade na definição, por parte dos Esta-
dos-Membros, das dimensões das explorações 
florestais acima das quais um plano de gestão 
florestal é requerido. 

O Tribunal constatou que apenas um escasso nú-
mero de projetos auditados melhorou significati-
vamente o valor económico das florestas, através 
da melhoria do valor das terras (construção de 
caminhos e estradas florestais) ou do valor dos 
povoamentos (operações silvícolas como a des-
ramação ou o desbaste). 

O montante total afetado a essa medida ascendia 
a 535 milhões de euros no período de 2007-2013.

Florestas e outras terras arborizadas ascendem a 40% do território total da União Europeia.
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 • Política agrícola comum: O apoio especí‑
fico prestado ao abrigo do artigo 68.º do 
Regulamento (CE) n.º 73/2009 do Conselho 
é corretamente concebido e executado? 
(10/2013) — Avaliou se a introdução do apoio 
previsto no artigo 68.º e a forma como foi execu-
tado em 2010 e 2011 (disposições de gestão e de 
controlo) são coerentes com a PAC, se as medi-
das são necessárias, pertinentes e executadas em 
conjunto com um sistema de controlo satisfató-
rio. A auditoria permitiu constatar que o quadro 
instituído para garantir que este apoio só é pres-
tado em casos claramente definidos era insuficien-
te. A Comissão tinha um controlo limitado sobre 
a justificação desses casos e os Estados-Membros 
dispunham de um amplo poder discricionário 
relativamente à realização desses pagamentos. 
Na maior parte dos casos, a Comissão não pôde 
adotar qualquer ação juridicamente vinculati-
va e a única obrigação dos Estados-Membros 
consistiu em notificar a Comissão das decisões 
que tomaram. Por conseguinte, a execução das 
disposições previstas no artigo 68.º nem sempre 
esteve inteiramente em conformidade com a PAC 
e não existiam provas suficientes da necessidade 
ou pertinência das medidas instauradas no que 
respeita às necessidades, à eficácia e aos níveis 
de ajuda disponibilizada. A auditoria revelou 
igualmente que a execução das medidas de 
apoio ao abrigo do artigo 68.º estava afetada 
por diversas lacunas, como insuficiências nos 
sistemas administrativos e de controlo criados 
com vista a garantir uma execução correta das 
medidas existentes. O mesmo se passou com os 
sistemas de gestão, os controlos administrativos 
e os controlos no local, nalguns casos apesar dos 
encargos, já significativos, ao nível da gestão 
e do controlo. 

Com a instituição do Regime de Pagamento Único 
em 2003, os Estados-Membros passaram a poder 
manter até 10% dos seus limites máximos nacio-
nais da PAC para apoio específico e, nomeada-
mente, continuar a aplicar determinadas medidas 
de apoio aos agricultores associadas à produção. 
O âmbito deste apoio específico foi alargado pelo 
artigo 68.º do Regulamento (CE) n.º 73/2009, que 
aumentou o número de objetivos ou atividades 
aos quais pode ser concedida ajuda. O orçamento 
total relativo ao período de 2010-2013 ascendeu 
a 6,4 mil milhões de euros.

 • A Comissão e os Estados‑Membros conse‑
guem demonstrar que o orçamento da União 
Europeia afetado à política de desenvolvi‑
mento rural é bem aplicado? (12/2013) — Ava-
liou se existem declarações claras sobre o que se 
pretende alcançar com as despesas no domínio 
do desenvolvimento rural e se foram publicadas 
informações fiáveis que demonstrem o que foi 
alcançado com as despesas e a respetiva efi-
ciência. Um elemento fundamental para o efeito 
é um sistema de acompanhamento e avaliação 
designado por Quadro Comum de Acompanha-
mento e Avaliação. A auditoria concluiu que 
a Comissão e os Estados-Membros não demons-
traram suficientemente aquilo que foi alcançado 
em relação aos objetivos da política de desen-
volvimento rural e que faltam garantias de que 
o orçamento da União Europeia neste domínio 
foi bem aplicado. 

A União Europeia afetou perto de 100 mil milhões 
de euros para cumprir objetivos de desenvolvimen-
to rural no período financeiro de 2007-2013. Os 
Estados-Membros contribuíram igualmente com 
58 mil milhões de euros dos seus próprios recursos 
para cofinanciar os programas de desenvolvimento 
rural (PDR) que elaboram. Depois de aprovados 
pela Comissão, estes programas são executados 
pelos Estados-Membros.
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 • A componente «Ambiente» do programa LIFE 
foi eficaz? (15/2013) — Avaliou se a conceção 
e a execução da componente «Ambiente» contri-
buíram para a eficácia do programa. Na audito-
ria a projetos financiados entre 2005 e 2010, os 
auditores da União Europeia visitaram os serviços 
competentes da Comissão e cinco Estados-Mem-
bros entre os maiores beneficiários do programa 
LIFE (Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino 
Unido), representando 55% do orçamento LIFE 
e 15% dos seus projetos. O TCE constatou que, 
em termos globais, a componente LIFE «Am-
biente» não funcionava de forma eficaz porque 
não tinha sido suficientemente bem concebida 
e executada. 

O atual programa LIFE conta com um orçamento 
médio anual de 239 milhões de euros — menos 
de 1,5% da despesa ambiental global estimada da 
UE — para financiamento de projetos. Trata-se de 
um orçamento modesto para um objetivo ambi-
cioso: contribuir para a atualização, a execução 
e o desenvolvimento da política e da legislação 
ambientais da União Europeia. Quase 50% deste 
orçamento, o equivalente a 120 milhões de euros, 
são dedicados à componente LIFE «Ambiente». Os 
restantes 50% financiam as outras duas componen-
tes: LIFE «Natureza» e LIFE «Informação».

 • A fiabilidade dos resultados dos controlos 
das despesas agrícolas realizados pelos Esta‑
dos‑Membros (18/2013) — Avaliou a fiabilidade 
dos relatórios estatísticos dos Estados-Membros 
sobre os resultados dos seus controlos adminis-
trativos e no local. Os organismos pagadores dos 
Estados-Membros realizam controlos adminis-
trativos aos pedidos de ajuda a fim de verificar 
a sua elegibilidade, bem como controlos no local 
a uma amostra de candidatos. Os erros deteta-
dos através desses controlos dão origem a redu-
ções no montante da ajuda a pagar aos candida-
tos. Os Estados-Membros informam anualmente 
a Comissão dos resultados desses controlos 
e, com base nesses relatórios, a Comissão calcula 
uma taxa de erro residual que estima as irregu-
laridades que persistem nos pagamentos após 
a realização de todos os controlos. A validade 
estatística da taxa de erro residual foi incluída no 
âmbito da auditoria. Esta auditoria, bem como 
auditorias anteriores do TCE, e as auditorias da 
Comissão revelam que os sistemas utilizados 
nos controlos administrativos e no local dos 
organismos pagadores são apenas parcialmente 
eficazes, comprometendo gravemente a fiabili-
dade das informações que os Estados-Membros 
prestam à Comissão. 

A Comissão partilha a responsabilidade pela apli-
cação da PAC com os Estados-Membros. Assim, as 
despesas agrícolas são administradas e pagas por 
organismos pagadores nacionais ou regionais, que 
devem prestar contas à Comissão. As contas anuais 
desses organismos e a qualidade dos sistemas de 
controlo que estabeleceram são certificadas à Co-
missão por organismos de certificação independen-
tes designados pelos Estados-Membros.
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A União Europeia enquanto agente mundial

As atividades da União Europeia no domínio das relações externas concentram-se no alargamento, no reforço 
da estabilidade, da segurança e da prosperidade nos países vizinhos, no contributo ativo para apoiar o de-
senvolvimento sustentável a nível internacional e em medidas destinadas a promover a governação política 
global e a garantir a segurança estratégica e civil.

A União Europeia afetou 55,9 mil milhões de euros às despesas relativas a estes objetivos para o período de 
2007-2013, o que representa 5,7% do orçamento total. A maioria das despesas é gerida diretamente pela 
Comissão, a partir dos seus serviços centrais ou através das suas delegações. Algumas ajudas são igualmente 
geridas em conjunto com organizações internacionais.

Em 2013, o TCE adotou os seguintes relatórios espe-
ciais neste domínio:

 • Cooperação da União Europeia com o Egito na 
Área da Governação (4/2013) — Avaliou se a Co-
missão Europeia e o Serviço Europeu de Ação 
Externa (SEAE) geriram de forma eficaz a ajuda 
da União destinada a melhorar a governação no 
Egito antes e depois da sublevação de 2011. De 
um modo geral, a Comissão e o SEAE não conse-
guiram gerir, de forma eficaz, a ajuda da UE des-
tinada a melhorar a governação no Egito. Antes 
da sublevação, se bem que a Comissão tenha in-
cluído um vasto número de tópicos relacionados 
com direitos humanos e democracia no plano 
de ação União Europeia-Egito da Política Euro-
peia de Vizinhança (PEV), foi incapaz de alcançar 
progressos. Apesar do considerável financia-
mento concedido através do apoio orçamental, 
este instrumento não foi eficaz na promoção da 
gestão das finanças públicas. A falta de trans-
parência orçamental, uma função de auditoria 
ineficaz e uma corrupção endémica constituem 
exemplos destas insuficiências prejudiciais que 
devem ainda ser corrigidas. Após a sublevação, 
a revisão da PEV não realçou suficientemente os 
direitos das mulheres e das minorias. 

No período de 2007-2013, a União Europeia atribuiu 
um auxílio de aproximadamente mil milhões de eu-
ros ao Egito. Tendo em conta que mais de metade 
deste montante foi canalizado através da tesoura-
ria do Egito, com recurso ao mecanismo de auxílio 
conhecido como apoio orçamental, a confiança 
depositada na gestão das finanças públicas do país 
foi considerável.

 • Apoio Financeiro Direto da União Europeia 
à Autoridade Palestiniana (14/2013)  
(queira consultar «Uma auditoria de resultados 
em análise»):

Raparigas na escola, no Egito
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Uma auditoria de resultados em análise

Apoio Financeiro Direto da União Europeia à Autoridade Palestiniana

Desde há muitos anos que os olhos do 
mundo têm estado postos no processo de 
paz israelo-palestiniano e a União Euro-
peia não constitui uma exceção. Enquanto 
um dos principais agentes mundiais na re-
gião, a UE presta uma ajuda importante ao 
território palestiniano ocupado. Despen-
deu, desde 1994, mais de 5,6 mil milhões 
de euros tendo em vista apoiar a realiza-
ção do objetivo global de alcançar uma 
solução baseada na existência de dois 
Estados, que permita acabar com o confli-
to israelo-palestiniano. A partir de 2008, 
o seu maior programa no território pales-
tiniano ocupado foi o AFD PEGASE, com 
um financiamento de aproximadamente 
mil milhões de euros entre 2008 e 2012. 
O programa procura ajudar a Autoridade 
Palestiniana a cumprir as suas obrigações 
para com os funcionários públicos, os 

pensionistas e as famílias vulneráveis, a manter os serviços públicos essenciais e a melhorar a situação das 
finanças públicas.

O TCE procedeu a uma auditoria de resultados deste programa de apoio. Os auditores efetuaram a sua audi-
toria entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2012 e reuniram provas através de análises documentais, entre-
vistas e, mais importante, de visitas a Jerusalém Oriental, à Cisjordânia (Ramallah, Nablus, Jericó e Tulkarem) 
e à Faixa de Gaza, para realizarem entrevistas junto do gabinete do representante da União Europeia, com 
diferentes instituições beneficiárias, representantes da Autoridade Palestiniana, doadores internacionais, 
empresas de auditoria e empresas locais. Os auditores reuniram-se igualmente com professores, médicos 
e famílias vulneráveis que eram beneficiários diretos do AFD PEGASE. O ambiente específico colocou os 
auditores em situações difíceis, em que se sujeitavam a atrasos, necessitavam de habilitação de segurança 
específica e eram transportados em veículos blindados acompanhados por segurança armada.

O objetivo da auditoria era examinar se o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) e a Comissão geriram de 
forma correta o AFD PEGASE. A auditoria centrou-se na conceção e nas modalidades de execução, nos resul-
tados alcançados e na sua sustentabilidade.

Os auditores concluíram que a Comissão e o SEAE conseguiram executar o apoio financeiro direto à Auto-
ridade Palestiniana em circunstâncias difíceis, mas existem alguns aspetos da atual abordagem que neces-
sitam cada vez mais de uma reformulação importante, especialmente porque estava em causa a susten-
tabilidade. O TCE considera que a Autoridade Palestiniana deve ser encorajada a executar mais reformas, 
designadamente no que se refere à sua função pública. Ao mesmo tempo, é necessário encontrar uma 
forma de fazer com que Israel adote as medidas necessárias para ajudar a garantir a eficácia do AFD PEGASE.

Apesar de o programa ter contribuído de forma significativa para cobrir os encargos salariais da Autorida-
de Palestiniana, o aumento do número de beneficiários e a diminuição do financiamento feito através do 
AFD PEGASE e por outros doadores resultaram em atrasos consideráveis no pagamento de vencimentos em 
2012, o que deu origem a protestos por parte da população palestiniana.

[Hospital em Gaza em que os médicos eram beneficiários diretos do AFD PEGASE]
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O AFD PEGASE contribuiu para serviços públicos essenciais mas, em Gaza, em virtude da situação política, um 
número considerável de funcionários públicos estavam a ser pagos sem trabalharem nem prestarem qualquer 
serviço público. A Comissão e o SEAE não deram uma resposta suficiente a este problema.

Apesar da magnitude do financiamento prestado através do AFD PEGASE, a Autoridade Palestiniana confron-
tou-se, em 2012, com um grave défice orçamental que ameaçou pôr igualmente em causa as reformas da ges-
tão das finanças públicas. No entanto, a ameaça à sustentabilidade financeira da Autoridade Palestiniana pode 
ser atribuída, em larga medida, aos múltiplos obstáculos colocados pelo governo de Israel ao desenvolvimento 
económico dos Territórios Palestinianos Ocupados, o que também prejudica a eficácia do AFD PEGASE.

O TCE, com base nestas constatações, efetuou uma série de recomendações ao SEAE e à Comissão, incluindo 
o reforço da programação do futuro AFD PEGASE, a redução dos custos administrativos através do recurso 
a concursos competitivos para contratos relacionados com a gestão e o controlo do AFD PEGASE, a simplifi-
cação do sistema de gestão do AFD PEGASE, a definição de condições para o futuro AFD PEGASE (designada-
mente subordinando-o à realização de progressos concretos por parte da Autoridade Palestiniana em matéria 
de reforma da função pública e de reforma da gestão das finanças públicas) e a cessação do financiamento 
pelo AFD PEGASE de vencimentos e pensões de funcionários públicos em Gaza, redirecionando esse financia-
mento para a Cisjordânia.

Por fim, o TCE recomendou que o SEAE e a Comissão, em conjunto com a comunidade mais alargada de doa-
dores, devem aprofundar o relacionamento com Israel, no quadro mais vasto da cooperação UE-Israel, para 
determinar as medidas que Israel deve adotar de forma a garantir uma maior eficácia do AFD PEGASE.

A publicação do relatório foi acolhida com um grande interesse político e mediático. A cobertura mediática 
incluiu cabeçalhos em importantes jornais internacionais, transmissões televisivas e debates na Europa, Médio 
Oriente, Ásia, América, Oceânia e na blogosfera.

O relatório foi apresentado ao Parlamento Europeu, que aprovou inteiramente as conclusões e recomenda-
ções do TCE. O Parlamento instou o SEAE e a Comissão a tomarem as medidas necessárias à melhoria do apoio 
à Autoridade Palestiniana.

Equipa de auditoria (da esquerda para a direita) Francis Joret, Fabrice Mercade, Hans Gustaf Wessberg, Membro do TCE, Jana Hošková  
e Svetoslav Hristov
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 • Apoio da União Europeia à governação na 
República Democrática do Congo (9/2013) — 
Avaliou se o apoio da União Europeia à governa-
ção é relevante para as necessidades e obtém os 
resultados previstos e se a Comissão teve sufi-
cientemente em conta a fragilidade da situação 
da RDC na conceção dos programas da UE. A au-
ditoria abrangeu o apoio da União ao processo 
eleitoral, à reforma do setor da segurança (jus-
tiça e polícia), à reforma da gestão das finanças 
públicas e à descentralização, entre 2003 e 2011. 
A auditoria concluiu que a eficácia do apoio da 
União Europeia à governação na RDC é limitada. 
O apoio é prestado no âmbito de uma estraté-
gia de cooperação geralmente adequada, dá 
resposta às principais necessidades de governa-
ção do país e tem obtido alguns resultados. No 
entanto, os progressos são lentos, díspares e, de 
um modo geral, limitados. Menos de metade dos 
programas examinados realizou, ou é suscetível 
de realizar, a maioria dos resultados esperados. 
Na maior parte dos casos, é irrealista pressupor 
a sua sustentabilidade. 

A boa governação é um valor europeu fundamen-
tal e uma componente fundamental na cooperação 
para o desenvolvimento da União Europeia com 
países terceiros. Após reiniciar a cooperação estru-
tural com a RDC, a UE prestou uma assistência de 
cerca de 1,9 mil milhões de euros entre 2003 e 2011, 
tornando-se um dos principais parceiros para o de-
senvolvimento da RDC.

 • Ajuda ao Desenvolvimento da União Euro‑
peia à Ásia Central (13/2013) — Avaliou a forma 
como a Comissão e o Serviço Europeu de Ação 
Externa (SEAE) planearam e geriram a ajuda ao 
desenvolvimento às repúblicas da Ásia Central 
(Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turque-
menistão e Usbequistão) entre 2007 e 2012. 
A auditoria verificou que a Comissão e o SEAE 
envidaram importantes esforços, em circunstân-
cias complexas, no planeamento e na execução 
do programa de ajuda ao desenvolvimento da 
União Europeia à Ásia Central, definido no Docu-
mento de Estratégia Regional de abril de 2007. 
O planeamento e a atribuição da ajuda foram, de 
um modo geral, satisfatórios, mas a execução já 
o foi menos. 

Entre 1991 e 2013, a União Europeia prestou a estes 
países uma ajuda ao desenvolvimento e humani-
tária num montante superior a 2,1 mil milhões de 
euros, dos quais 750 milhões de euros relativos ao 
período de 2007-2013. Entre 2007 e 2012, a Comis-
são pagou 435 milhões de euros em ajuda ao de-
senvolvimento à Ásia Central, tendo o Quirguistão 
e o Tajiquistão sido os principais beneficiários.

 • Financiamento pela União Europeia da luta 
contra as alterações climáticas no contexto 
da ajuda externa (17/2013) — Avaliou se a Co-
missão geriu bem as despesas relacionadas com 
o clima provenientes do orçamento da União 
Europeia e dos fundos europeus de desenvolvi-
mento (FED). A auditoria constatou que a Co-
missão centrou os seus programas de ajuda em 
prioridades adequadas, mas que são necessários 
esforços suplementares significativos para ga-
rantir a complementaridade entre os programas 
da União e os dos Estados-Membros, bem como 
para prevenir e combater a corrupção. 

Em 2009, os países desenvolvidos chegaram a acor-
do sobre o «Financiamento de Arranque Rápido», 
com uma dotação de 30 mil milhões de dólares dos 
Estados Unidos para o período de 2010-2012 e um 
compromisso a longo prazo de 100 mil milhões 
de dólares dos Estados Unidos por ano até 2020. 
A Comissão e os Estados-Membros da União Euro-
peia não chegaram a acordo sobre a forma de dar 
cumprimento ao seu compromisso de longo prazo 
e não é claro em que medida a UE respeitou o com-
promisso de financiamento de arranque rápido. 
Não existe acordo a nível da União sobre a defini-
ção de financiamento no domínio do clima e ainda 
não foi criado um sistema eficaz de monitorização, 
comunicação e verificação.
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Receitas da União Europeia/Recursos próprios

A maior parte das receitas da União Europeia são calculadas com base em estatísticas macroeconómicas 
e estimativas fornecidas pelos Estados-Membros. A auditoria realizada pelo TCE à regularidade das operações 
subjacentes relativas às contribuições baseadas no RNB e no IVA incide no processamento, pela Comissão, dos 
dados fornecidos pelos Estados-Membros e não na geração inicial desses dados.

Em 2013, o TCE adotou o seguinte relatório especial 
neste domínio:

 • Apuramento de dados fiáveis sobre o rendi‑
mento nacional bruto (RNB): um método mais 
estruturado e orientado melhoraria a eficá‑
cia da verificação efetuada pela Comissão 
(11/2013) — Avaliou se a verificação efetuada 
pela Comissão dos dados do RNB utilizados para 
efeitos dos recursos próprios era bem estruturada 
e orientada. O TCE concluiu que essa verificação 
não era suficientemente estruturada e orientada. 
A Comissão não planeava nem definia as priori-
dades do seu trabalho de forma adequada e não 
aplicava um método coerente às suas verificações 
nos Estados-Membros, além de não realizar um 
trabalho suficiente a esse nível. Acresce que as ve-
rificações não foram objeto de relatórios adequa-
dos. As recomendações apresentadas no relatório 
ajudariam a assegurar que as contribuições dos 
Estados-Membros para o orçamento da União 
Europeia são calculadas corretamente e numa 
base justa. Melhorariam igualmente a eficácia dos 
trabalhos da Comissão. A Comissão aceitou que 
é necessário agir. 

O orçamento da União Europeia é financiado atra-
vés de recursos próprios e receitas diversas. Exis-
tem três categorias de recursos próprios: recursos 
próprios tradicionais (direitos aduaneiros cobrados 
às importações e encargos de produção sobre 
o açúcar), recursos próprios calculados com base 
no imposto sobre o valor acrescentado (IVA) co-
brado pelos Estados-Membros e recursos próprios 
derivados do RNB dos Estados-Membros. Este últi-
mo passou de cerca de 50% do orçamento em 2002 
(46 mil milhões de euros) para 70% em 2012  
(98 mil milhões de euros).
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Seguimento das recomendações anteriores

As recomendações constituem a forma principal de o Tribunal contribuir para a melhoria da gestão finan-
ceira da União Europeia. Durante 2013, adotou o seu segundo relatório sobre o seguimento da execução das 
recomendações formuladas em relatórios especiais anteriores.

 • Relatório sobre o seguimento dos relatórios 
especiais do Tribunal de Contas Europeu, re‑
lativo ao exercício de 2012 (19/2013) — Avaliou 
se a Comissão deu um seguimento adequado 
às recomendações de auditoria formuladas pelo 
TCE nos seus relatórios especiais no período de 
2006-2010. A auditoria baseou-se numa amostra 
de 62 recomendações formuladas em 10 relató-
rios especiais. O TCE avaliou as medidas tomadas 
pela Comissão em resposta à essas recomenda-
ções. A auditoria revelou que as recomendações 
foram tidas em conta — das recomendações 
examinadas, a Comissão tinha executado 83% 
totalmente ou na maior parte dos aspetos, 12% 
em alguns aspetos e não tinha executado 5%. 

O seguimento dos relatórios de auditoria é consi-
derado pelas normas internacionais de auditoria 
como a fase final do ciclo da auditoria de resul-
tados, que se compõe de planeamento, execução 
e seguimento. Na página 41 são apresentadas mais 
informações sobre o seguimento dado às recomen-
dações do Tribunal.

Auditores da União Europeia a caminho de uma visita de auditoria no local a um beneficiário
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Pareceres e outros documentos 
elaborados em 2013

O Tribunal contribui para a melhoria da gestão 
financeira da União Europeiea emitindo parece-
res sobre propostas de legislação nova ou alterada 
com impacto financeiro. Estes pareceres são solici-
tados pelas outras instituições da União e utilizados 
pelas autoridades legislativas (Parlamento Europeu 
e Conselho) no seu trabalho. O TCE pode igualmente 
emitir posições escritas sobre outros assuntos por 
iniciativa própria. Em 2013 foram elaboradas duas 
cartas do Presidente. Uma, em resposta a um pedi-
do do Conselho de uma síntese das constatações 
dos relatórios anuais específicos do TCE relativos às 
agências, outros organismos e empresas comuns da 
União Europeia (ver página 12). A outra, relativa às 
propostas do Conselho de criação de um mecanismo 
único de supervisão das instituições de crédito.

Em 2013, o TCE adotou dois pareceres sobre vários 
domínios importantes:

 • estatuto e o financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas europeias 
(1/2013) (ver caixa);

 • uma proposta alterada de Regulamento que 
estabelece disposições comuns relativas ao Fun-
do Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Ru-
ral e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas, abrangidos pelo Quadro Estratégi-
co Comum, e que estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo 
de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho (2/2013);

 • Regulamento Financeiro aplicável ao 11.º Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (3/2013);

 • uma proposta de alteração do Regulamento Fi-
nanceiro aplicável ao orçamento da União Euro-
peia relativamente à transição de dotações para 
determinadas categorias de despesas (4/2013).

A versão integral dos pareceres é publicada no sítio 
Internet do TCE, www.eca.europa.eu, em todas as 
línguas oficiais da União Europeia.

4 pareceres
adotados em 2013
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Parecer n.º 1/2013 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos polí‑
ticos europeus e das fundações políticas europeias

Em 2012, um total de 13 partidos políticos e 12 fundações políticas ao nível europeu receberam financia-
mento proveniente do orçamento geral da União Europeia. Os partidos políticos são financiados desde 2004 
e as fundações políticas desde 2007. Os fundos são geridos pelo Parlamento Europeu.

A proposta de regulamento relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias criar-lhes-ia uma personalidade jurídica europeia. No futuro, estar registado 
no Parlamento Europeu com esse estatuto constituirá um pré-requisito para receber fundos provenientes 
do orçamento da União Europeia.

As propostas da Comissão deram resposta a um conjunto de insuficiências contidas nas disposições então 
em vigor. Porém, era necessário abordar mais questões para incentivar uma cultura política europeia de 
independência, de prestação de contas e de responsabilização, bem como para reforçar o escrutínio e evitar 
um eventual abuso das normas relativas ao financiamento.

Nas suas observações, o TCE salientou nomeadamente que a regulamentação necessita de definir clara-
mente o que será considerado como donativos, contribuições ou empréstimos a um partido político europeu. 
Recomendou igualmente que as sanções aplicáveis às infrações sejam menos discricionárias e que o regula-
mento preveja que o seu valor seja um múltiplo dos montantes irregulares em causa, sem limite máximo.

Embora a proposta de regulamento exija que os partidos políticos e as fundações políticas transmitam as 
respetivas demonstrações financeiras anuais em conformidade com o direito aplicável no Estado-Membro 
em que tenham a sua sede, o TCE constatou que, para reforçar a comparabilidade e transparência, seria pre-
ferível dispor de uma apresentação das contas normalizada e baseada na contabilidade de exercício, bem 
como de obrigações pormenorizadas em matéria de comunicação de informações, utilizando um modelo 
obrigatório, que se aplicariam a todos os partidos políticos e fundações políticas independentemente do 
direito aplicável no Estado-Membro em que tenham a sua sede.

O TCE observou ainda que o regulamento deve ser clarificado para mencionar explicitamente que o auditor 
externo da União Europeia tem jurisdição para auditar esses fundos.
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Relações com  
as partes interessadas

O valor do contributo do TCE para a prestação de 
contas da União Europeia depende, em larga medi-
da, da utilização dos seus trabalhos e produtos pelos 
seus parceiros principais no cumprimento da obri-
gação de prestar contas. Esses parceiros são autori-
dades políticas responsáveis pela supervisão pública 
da utilização dos fundos da União (ou seja, o Parla-
mento Europeu, o Conselho da UE e os parlamentos 
nacionais). A estratégia do TCE para 2013-2017 con-
duz ao reforço das suas disposições em matéria de 
acompanhamento da evolução externa e de gestão 
das relações com os seus parceiros.

O presidente e os membros do TCE mantêm con-
tactos regulares com as comissões do Parlamento 
Europeu, em especial com a Comissão do Controlo 
Orçamental (CONT). Em 2013, o presidente Vítor 
Caldeira participou em cinco reuniões da CONT, bem 
como numa série de sessões plenárias do Parlamen-
to Europeu, incluindo a apresentação do programa 
anual de trabalho, dos relatórios anuais, dos parece-
res e outros documentos do TCE.

Em 2013, outros membros do TCE compareceram 
68 vezes perante a Comissão CONT em 15 reuniões 
sobre os relatórios anuais ou relatórios especiais do 
TCE dedicados a questões específicas em matéria de 
orçamento ou de execução das políticas. O debate 
daí resultante conduziu à elaboração de relatórios 
por membros da CONT sobre os relatórios especiais 
do TCE, incluindo um projeto de relatório sobre os 
relatórios especiais do TCE no contexto da quitação 
da Comissão para 2012. Em diversas ocasiões, os 
membros tiveram a oportunidade de apresentar 

relatórios especiais a outras comissões do Parla-
mento Europeu, designadamente as da agricultura 
e desenvolvimento. Além disso, em 2013 cumpriu-se 
a tradição de realizar uma reunião conjunta dos 
membros da CONT com o TCE.

A CONT deu início, em 2013, ao debate de um re-
latório sobre o futuro papel do Tribunal de Contas 
Europeu. O TCE congratula-se com a opinião expres-
sa no relatório, segundo a qual qualquer reforma 
do Tribunal deve ser considerada no contexto mais 
alargado do desafio que constitui a melhoria da 
prestação de contas da União Europeia. O TCE aguar-
da com expectativa a possibilidade de dar reposta às 
questões sobre as quais pode agir. Trata-se principal-
mente de questões relacionadas com o seu traba-
lho, as suas relações com as partes interessadas e a 
utilização dos seus recursos. Em muitos casos, estão 
já em curso no TCE várias iniciativas pertinentes in-
tegradas no processo de execução da sua estratégia 
para 2013-2017.

O TCE colabora ainda com o Conselho nas suas muito 
diversas configurações e atividades. Em 2013, o pre-
sidente Vítor Caldeira apresentou os relatórios anuais 
ao Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros 
e os membros do TCE são regularmente convidados 
a apresentar os relatórios especiais aos comités  
do Conselho.

Garantir a manutenção de relações eficazes com os 
parlamentos nacionais é uma prioridade para o TCE. 
Os membros do TCE apresentam frequentemen-
te o seu relatório anual a audiências nacionais. As 
comissões dos parlamentos nacionais responsáveis 
pelos assuntos europeus e pelo controlo financeiro 
são regularmente informadas das atividades do TCE. 

Reunião anual do TCE com a Comissão do Controlo Orçamental, Luxemburgo, outubro de 2013
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Delegações de vários parlamentos nacionais visita-
ram o TCE durante o ano, incluindo uma delegação 
liderada por Yannakis Omirou, presidente da Câmara 
dos Representantes de Chipre.

Cooperação com outras Instituições 
Superiores de Controlo

O TCE coopera com outras Instituições Superiores de 
Controlo (ISC) principalmente através:

 • do Comité de Contacto das ISC dos Esta‑
dos‑Membros da União Europeia;

 • da rede das ISC dos países candidatos e candi‑
datos potenciais à adesão à União Europeia;

 • de organizações internacionais de instituições 
de controlo no setor público, nomeadamente 
a Organização Internacional de Instituições 
Superiores de Controlo (Intosai) e o seu grupo 
regional europeu (Eurosai).

Comité de Contacto das Instituições 
Superiores de Controlo dos 
Estados‑Membros da União Europeia

O Tratado da União Europeia prevê que o TCE e as 
instituições de controlo nacionais dos Estados-Mem-
bros cooperem num espírito de confiança, mantendo 
embora a respetiva independência. O TCE coopera 
ativamente com as ISC dos Estados-Membros da UE 
no âmbito do Comité de Contacto, o que inclui uma 
reunião anual e vários grupos de trabalho, redes 
e grupos de ação para resolver questões específicas 
de interesse comum.

Em maio de 2013, o TCE organizou uma reunião 
extraordinária do Comité de Contacto, presidida pela 
ISC da Lituânia, com o objetivo de seguir de perto 
a evolução da União Económica e Monetária e a go-
vernação económica da UE. Nessa reunião foi adota-
da pelo Comité de Contacto uma declaração sobre 
a Importância de disposições adequadas de auditoria 
e prestação de contas na União Económica e Monetária 
e na governação económica da União Europeia.

A reunião anual ordinária de 2013, organizada em 
Vílnius (Lituânia) em outubro de 2013, incidiu em 
dois temas principais: 1) um seminário sobre o papel 
das ISC na melhoria da prestação de contas da União 
Europeia no novo quadro financeiro para 2014-2020 
e o novo Regulamento Financeiro e 2)  
os últimos desenvolvimentos relativos  
à nova governação económica.

Comité de Contacto das Instituições Superiores de Controlo da União Europeia, Lituânia, outubro de 2013
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Rede das Instituições Superiores 
de Controlo dos países candidatos 
e candidatos potenciais à adesão 
à União Europeia

O Tribunal coopera com as ISC dos países candidatos 
e candidatos potenciais à adesão à União Europeia 
essencialmente através de uma rede2 semelhante 
à do Comité de Contacto.

Em novembro de 2013, o TCE copresidiu à reu-
nião dos presidentes da Rede, que teve lugar em 
Montenegro. Esta tinha por objetivo definir temas 
prioritários para o novo esquema do programa de 
trabalho da Rede, com base nos resultados das suas 
atividades anteriores. A reunião foi precedida por 
uma conferência sobre relações entre as Instituições 
Superiores de Controlo e os parlamentos, para a qual 
o TCE contribuiu ativamente.

Budva, Montenegro

2 Em janeiro de 2014, a rede é composta por cinco países 
candidatos (antiga República jugoslava da Macedónia, 
Islândia, Montenegro, Sérvia e Turquia) e por dois países 
candidatos potenciais (Albânia e Bósnia-Herzegovina). Em 
novembro de 2013, o Kosovo* foi admitido a participar na 
rede como observador.

* Esta designação não prejudica as posições relativas ao 
estatuto e está conforme com a Resolução 1244 do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas e com o parecer do TIJ sobre 
a declaração de independência do Kosovo.

Outros tipos de cooperação

Em 2013, o Tribunal continuou a estar ativamente 
implicado e a contribuir para as atividades da Intosai 
e da Eurosai.

Desde que se tornou membro de pleno direito da In-
tosai em 2004, participou ativamente nas atividades 
da Intosai e foi membro de vários dos seus comités 
e grupos de trabalho.

Em 2013, o TCE prosseguiu o seu envolvimento no 
objetivo n.º 1 da Intosai (normas profissionais) en-
quanto membro:

 •  dos subcomités de Auditoria Financeira, de Con-
formidade e de Resultados;

 • dos projetos Controlo da Qualidade da Auditoria 
e Harmonização.

No que se refere ao objetivo n.º 2 da Intosai (reforço 
das capacidades), o TCE:

 • contribuiu para os trabalhos dos subcomités res-
ponsáveis pela promoção das melhores práticas 
e da garantia de qualidade através de exames 
pelos pares voluntários;

 • acompanhou os trabalhos do subcomité respon-
sável por promover mais ações de reforço das 
capacidades entre os membros da Intosai.
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Quanto ao objetivo n.º 3 da Intosai (partilha de 
conhecimentos), o TCE presidiu ao grupo de tra‑
balho sobre a prestação de contas e a auditoria 
das ajudas em caso de catástrofe desde 2008. Em 
outubro de 2013, o Congresso da Intosai (Incosai) 
aprovou a principal realização do grupo de trabalho, 
que consistiu em cinco Normas Internacionais das 
Instituições Superiores de Controlo (ISSAI) incluídas 
na nova série 5500‑5599 de linhas diretrizes para 
a auditoria das ajudas em caso de catástrofe, 
bem como as linhas diretrizes para a boa governação 
(Intosai GOV) num quadro integrado de prestação fi-
nanceira de contas para a ajuda humanitária e a aju-
da em caso de catástrofe. Com a aprovação destes 
importantes documentos, deu-se por concluída a 
atividade do grupo de trabalho. 

O TCE participou igualmente:

 • no comité diretor do grupo de trabalho da Into-
sai para as auditorias ambientais;

 • no grupo de trabalho da Intosai para a moderni-
zação financeira e a reforma da regulamentação 
(antigo grupo de ação para a crise financeira 
global).

Em outubro de 2013, o TCE participou no XXI Con-
gresso da Intosai (Incosai) em Pequim, na China, sen-
do representado pelo seu presidente Vítor Caldeira, 
por Gijs de Vries (membro do TCE e presidente do 
grupo de trabalho sobre a prestação de contas e as 
ajudas em caso de catástrofe) e por Henrik Otbo, 
membro do TCE.

O Tribunal prosseguiu o seu envolvimento no projeto 
IntoSAINT, um instrumento de autoavaliação lidera-
do pela ISC dos Países Baixos sob a égide da Intosai. 
Em 2013, foi realizada no TCE uma autoavaliação da 
integridade, desempenhando as ISC da Noruega 
e dos Países Baixos o papel de moderadores.

Em 2013, o TCE participou na XL reunião do comité 
diretivo da Eurosai, na sequência da sua nomeação 
enquanto membro desse comité em 2011, e prosse-
guiu com a sua implicação ativa nos grupos de traba-
lho e nos grupos de ação da Eurosai. O Tribunal:

 • participou na 11.ª reunião anual do grupo de tra-
balho da Eurosai para as auditorias ambientais;

 • participou na segunda reunião do grupo de ação 
da Eurosai sobre auditoria e deontologia e or-
ganizou o seminário da Eurosai sobre auditoria 
deontológica, do qual foi igualmente o anfitrião;

 • participou no primeiro Congresso da Young 
Eurosai (YES).

No âmbito das conferências conjuntas entre os gru-
pos de trabalho regionais da Intosai, o TCE desem-
penhou um papel ativo na conferência conjunta da 
Eurosai-Arabosai, dedicada aos desafios modernos 
com que as ISC se deparam no reforço das suas ca-
pacidades. O TCE contribuiu com uma comunicação 
sobre o tema I «Responsabilidades das autoridades 
públicas superiores» decorrentes dos desafios colo-
cados pela Resolução A/66/209 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, de 22 de dezembro de 2011.

XXI Congresso da Intosai (Incosai), China, outubro de 2013
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Novas linhas diretrizes internacionais sobre a concessão de ajuda humani‑
tária após catástrofes e respetiva auditoria

Devido à recrudescência das catástrofes à escala mundial e o seu crescente impacto nos planos humano 
e económico, os fluxos de ajuda humanitária aumentaram significativamente nos últimos anos. Apesar 
disso, não existia qualquer linha diretriz específica para a auditoria das ajudas nesses casos. A Intosai 
reagiu a esta situação criando o grupo de trabalho sobre a prestação de contas e a auditoria das ajudas 
em caso de catástrofe, presidido pelo TCE, que publicou novas linhas diretrizes destinadas aos doadores, 
beneficiários e auditores da ajuda humanitária em caso de catástrofes.

As novas linhas diretrizes, Intosai GOV 9250 e a série 5500 das ISSAI, têm por objetivo aumentar a trans‑
parência e a prestação de contas no domínio da ajuda humanitária e da ajuda em caso de catástrofes.

As linhas diretrizes Intosai GOV 9250 auxiliam os prestadores da ajuda (doadores e organizações 
multilaterais implicadas na canalização dos fundos) e os destinatários da ajuda humanitária a determinar, 
clarificar e simplificar os fluxos de ajuda entre si. Cada prestador e cada destinatário («partes interessa-
das») de ajuda humanitária devem elaborar um quadro com os dados disponíveis indicando a proveniên-
cia, os destinatários e a finalidade dos fundos.

A série 5500 das ISSAI define regras e boas práticas para a auditoria da redução do risco de catástrofes 
e da ajuda concedida após as catástrofes, para auxiliar as ISC a contribuírem para limitar as catástrofes 
e aumentar a eficácia, a economia e a eficiência da ajuda.

Antes da sua publicação, as novas linhas diretrizes foram revistas por cerca de 30 organizações (ISC, ONU 
e outras organizações internacionais, governos e ONG), que as aprovaram e acolheram com entusiasmo 
generalizado.
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Acontecimentos marcantes

Inauguração do novo edifício do TCE

Em 8 de maio de 2013, foi inaugurado o novo edifício 
do Tribunal, K3, pelo primeiro-ministro luxembur-
guês Jean-Claude Juncker, pelo ministro-adjunto 
Perry, em representação da presidência irlandesa do 
Conselho, e pelo presidente do TCE Vítor Caldeira. 
Entre os convidados encontravam-se os arquitetos 
do edifício e as pessoas envolvidas na sua constru-
ção, representantes das instituições da União Euro-
peia e do município do Luxemburgo, antigos Mem-
bros do TCE e presidentes das Instituições Superiores 
de Controlo dos Estados-Membros. A inauguração 
marcou a conclusão do projeto K3 dentro do prazo 
e do orçamento previsto, bem como a reunião de 
todo o pessoal num só local pela primeira vez em 
muitos anos.

Na mesma ocasião, o TCE organizou uma reunião 
extraordinária dos presidentes das Instituições Su-
periores de Controlo dos Estados-Membros da União 
Europeia tendo em vista a reunião do Conselho Euro-
peu em junho de 2013. Foi salientada a importância 
de garantir disposições adequadas em matéria de 
auditoria e prestação de contas no âmbito da União 
Económica e Monetária e da união bancária. Para 
mais informações ver a página 31.

Conferência sobre governação 
e prestação de contas por ocasião  
do 35.º aniversário do TCE

No âmbito da comemoração do seu 35.º aniversário, 
o TCE organizou uma conferência sobre governação 
e prestação de contas europeias na sua sede, no 
Luxemburgo, em 12 de setembro de 2013.

A conferência reuniu académicos e representantes 
das instituições da União Europeia para debater 
questões relacionadas com a governação europeia, 
tendo em conta os pilares da prestação de contas no 
plano financeiro e político. No seu discurso de aber-
tura, o presidente do Conselho Europeu, Herman 
Van Rompuy, observou que, em tempos difíceis, os 
cidadãos têm expectativas legítimas de que o dinhei-
ro dos seus impostos, ganho com tanto esforço, seja 
utilizado de forma eficaz. Na sua alocução, o presi-
dente do TCE, Vítor Caldeira, reconheceu os desafios 
que se colocam a uma prestação de contas pública 
mais eficaz dos resultados alcançados pelo orçamen-
to da União Europeia.

A conferência terminou com uma mesa‑redonda 
de especialistas no domínio: Patrick Dunleavy, 
professor catedrático de Ciências Políticas e Políticas 
Públicas na London School of Economics and Political 
Science; Michael Theurer, presidente da Comissão do 
Controlo Orçamental do Parlamento Europeu; Pablo 
Zalba Bidegain, vice-presidente da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento 
Europeu; Mark Bovens, professor de Administração 
Pública na University School of Governance de Utre-
cht e Gijs de Vries, membro do Tribunal de Contas 
Europeu.

Jean-Claude Juncker a discursar na inauguração do novo edifício 
do TCE, Luxemburgo, maio de 2013

Herman Van Rompuy a discursar na conferência do TCE sobre gover-
nação e prestação de contas, Luxemburgo, setembro de 2013
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Prémio Fabra de 2012 do Tribunal de 
Contas Europeu para a investigação em 
matéria de auditoria do setor público

Em 25 de junho de 2013, o TCE concedeu a Mieke 
Hoezen o prémio para a investigação em matéria 
de auditoria do setor público, que se encontra na 
sua segunda edição. O prémio tem por objetivo pro-
porcionar um incentivo e reconhecimento para a in-
vestigação de temas relacionados com a auditoria 
pública. Em 2013, prestou tributo à memória de Juan 
Manuel Fabra Vallés (1950-2012), antigo presiden-
te do TCE que, através do seu trabalho e exemplo, 
contribuiu para a reputação do TCE como instituição 
europeia na vanguarda do desenvolvimento da audi-
toria do setor público.

Na cerimónia pública, Mieke Hoezen apresentou 
a sua tese vencedora, intitulada «The competitive 
dialogue procedure: negotiations and commitment in 
inter-organisational construction projects» (o processo 
de diálogo concorrencial: negociações e empenho em 
projetos de construção inter-organizativos). Trata-se 
de um estudo da eficácia de um instrumento eu-
ropeu — o procedimento de concurso do diálogo 
concorrencial.

Mieke Hoezen, de nacionalidade neerlandesa, é uma 
investigadora experiente que concluiu a sua tese 
de doutoramento na Universidade de Twente, nos 
Países Baixos, em junho de 2012. Na opinião do 
Comité de Seleção do Prémio do TCE em 2012, esta 
tese contribui para a auditoria do setor público ao 
proporcionar um método para os estudos da eficácia 
que incorpora a reconstrução da retórica da política, 
as expectativas do mecanismo e a medição real  
do desempenho.

Cerimónia de entrega do prémio do TCE (da esquerda para a direita): John 
Wiggins, antigo membro do TCE; Mieke Hoezen, vencedora do prémio 
e Vítor Caldeira, presidente do TCE, Luxemburgo, junho de 2013
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Colégio do TCE

O Colégio do TCE é composto por um membro de 
cada Estado-Membro. Em conformidade com o 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os Membros do TCE cumprem um mandato de seis 
anos, que pode ser renovado.

Os membros são afetados a uma das cinco câmaras. 
Estas adotam relatórios especiais e pareceres e to-
mam decisões sobre questões estratégicas e admi-
nistrativas mais gerais. Cada membro é igualmente 
responsável pelas suas tarefas, principalmente no 
domínio da auditoria. Os trabalhos de auditoria sub-
jacentes são realizados pelos auditores do TCE sob 
a coordenação do membro responsável, assistido 
por um gabinete. O membro apresenta em seguida 
o relatório à Câmara e/ou ao Colégio e, após ado-
ção, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e a outras 
partes interessadas relevantes, incluindo os meios de 
comunicação social.

Em 2013, na sequência da designação pelos seus 
Estados-Membros, e após consulta ao Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia nomeou três 
novos membros para o Tribunal de Contas Euro-
peu. Juntaram-se ao Tribunal dois novos membros: 
Ilijana Ivanova (Bulgária) em janeiro e George Pufan 
(Roménia) em julho. Em 1 de julho de 2013, a Croácia 
tornou-se no 28.º Estado-Membro e o TCE recebeu 
o seu primeiro membro croata, Neven Mates.

Colégio do TCE no final de 2013
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Uma nova estratégia para 2013‑2017: progressos realizados

Em 2013, o TCE deu início à execução da sua estratégia para 2013-2017. O objetivo do TCE para este período 
consiste em maximizar o valor do seu contributo para a prestação de contas pública da União Europeia. Para 
cumprir este objetivo, as prioridades são as seguintes:

 • centrar os produtos do Tribunal na melhoria da prestação de contas da União Europeia;

 • trabalhar com terceiros para potenciar o contributo do TCE para essa prestação;

 • continuar o desenvolvimento do TCE enquanto instituição profissional de auditoria;

 • utilizar da melhor forma os conhecimentos, as capacidades e as competências especializadas do TCE;

 • demonstrar o desempenho e a prestação de contas do TCE.

Durante o período de 2013-2017, o TCE concentrará os seus relatórios, pareceres e observações  
na necessidade de:

 • reforçar as disposições em matéria de auditoria e de prestação de contas;

 • melhorar a gestão financeira e a elaboração de relatórios sobre a execução e o impacto do orçamento da 
União Europeia;

 • melhorar a conceção das políticas e dos programas de despesas da União Europeia.

Em 2013, a execução da estratégia do TCE centrou-se em:

 • examinar e atualizar o relatório anual sobre a execução do orçamento da União Europeia para o exercício 
de 2014 e seguintes;

 • reforçar a seleção e o planeamento das auditorias através da introdução de um novo sistema de progra-
mação do trabalho que permita que o TCE se focalize com mais eficácia nas prioridades estratégicas e nas 
necessidades das partes interessadas;

 • responder aos pedidos de relatórios analíticos sobre questões de ordem geral relacionadas com as despe-
sas públicas da UE, dando início a dois exames panorâmicos a publicar em 2014, um sobre as lacunas em 
matéria de prestação de contas da União Europeia e o outro sobre os riscos associados à gestão financeira 
da UE no seu conjunto;

 • desenvolver e profissionalizar a comunicação externa e as relações com as partes interessadas através de 
medidas específicas a serem aplicadas em 2014;

 • melhorar a prática da auditoria de resultados do TCE através de um exame externo pelos pares, por parte 
das Instituições Superiores de Controlo da Alemanha, França e Suécia, a ser publicado no início de 2014;

 • aumentar a eficiência através da elaboração de propostas para a otimização da atribuição das funções e res-
ponsabilidades em matéria de auditoria e para a racionalização do processo de auditoria de resultados;

 • reformular os indicadores-chave de desempenho do TCE para melhor medir o seu desempenho (ver 
páginas 40-43).
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Avaliação do desempenho do TCE

Desde 2008, o TCE tem aplicado indicadores-chave 
de desempenho (ICD) para informar os dirigentes 
sobre os progressos realizados na concretização 
dos seus objetivos, para fundamentar a tomada de 
decisões e para prestar informações relativas ao seu 
desempenho às partes interessadas. Os ICD foram 
concebidos para refletir as prioridades do TCE e de-
monstrar o seu desempenho e prestação de contas 
como instituição profissional de auditoria.

Os indicadores destinam-se a avaliar elementos 
essenciais relativos à qualidade e ao impacto dos 
trabalhos do TCE, prestando especial atenção à opi-
nião das principais partes interessadas, bem como 
a eficiência e eficácia da utilização dos recursos  
pelo Tribunal.

Os ICD foram atualizados para o período estratégico 
de 2013-2017. São fornecidos valores comparativos 
relativamente a alguns indicadores, ao passo que 
para outros os indicadores foram medidos pela pri-
meira vez em 2013.

Reduzido(a) Médio(a) Elevado(a) Muito elevado(a)Muito reduzido(a)

25%

23%

2%

50%

Utilidade dos relatórios
Impacto provável 

dos relatórios 

Apreciação das partes interessadas

23%2%

36%

28%

30%

4% 2%

Qualidade e impacto do trabalho  
do TCE

O Tribunal avalia a qualidade e o impacto dos seus 
relatórios com base em apreciações das partes 
interessadas, em análises de peritos e no segui‑
mento dado às recomendações que formula para 
a melhoria da gestão financeira da União Europeia. 
Foi acrescentado um novo ICD que mede a presença 
do TCE nos meios de comunicação social.

Apreciação das partes interessadas

O TCE convidou as principais partes interessadas 
nos seus trabalhos (a Comissão do Controlo Orça-
mental e a Comissão dos Orçamentos do Parlamen-
to Europeu, o Comité Orçamental do Conselho, as 
principais entidades auditadas a nível da Comissão 
e das agências da União Europeia, bem como os Pre-
sidentes das ISC da UE) para classificar a utilidade 
e impacto dos seus relatórios publicados em 2013, 
numa escala de cinco pontos, de muito reduzido(a) 
a muito elevado(a).

As respostas revelam que 98% das principais partes interessadas consideram que os relatórios do TCE são úteis 
para o seu trabalho e 94% consideram que têm impacto.
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Exames de peritos

Em cada ano, peritos externos independentes exa-
minam o conteúdo e a apresentação de uma amostra 
dos relatórios do TCE. Em 2013, os peritos avaliaram 
oito relatórios especiais e os relatórios anuais relati-
vos ao exercício de 2012. 

Classificaram a qualidade de vários aspetos dos 
relatórios por meio de uma escala de quatro pontos 
compreendida entre «significativamente comprome-
tido» (1) e «de elevada qualidade» (4).

Os resultados indicam que os peritos externos 
consideram a qualidade dos relatórios de 2013 do 
TCE como «satisfatória». Os exames forneceram ao 
TCE informações valiosas sobre a qualidade dos 
seus relatórios e as recomendações dos peritos serão 
utilizadas para proceder a melhorias adicionais.

Seguimento dado às recomendações

As recomendações constituem a forma principal 
de o Tribunal contribuir para a melhoria da gestão 
financeira. Algumas delas podem ser executadas 
rapidamente, enquanto outras, devido à sua com-
plexidade, demoram mais tempo. O TCE acompanha 
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80%
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Execução das recomendações do TCE por ano
de formulação

84%
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sistematicamente em que medida as suas  
recomendações foram aplicadas pelas entidades 
auditadas. No final de 2013, 70% das recomenda-
ções formuladas em 2011 e 60% das quase  
500 recomendações formuladas em 2010-2013  
tinham sido executadas.
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Presença nos meios de comunicação social

O indicador da presença do TCE nos meios de comu-
nicação social reflete o seu impacto mediático. Está 
relacionado com o objetivo estratégico de sensibi-
lização para os produtos, as constatações e conclu-
sões de auditoria do TCE.

Relatórios anuais
2012

O TCE em geral

Relatórios especiais

24 %

37 %

39 %

Temas de referência nos meios
de comunicação social

Em 2013, o TCE identificou mais de 1 300 artigos 
publicados em linha relativos aos seus relatórios 
especiais, ao Relatório Anual relativo ao exercício 
de 2012 e à instituição em geral. No total, 76% dos 
artigos tratavam de relatórios de auditoria do TCE, 
enquanto os restantes se referiam ao TCE em geral.

Utilização eficiente e eficaz  
dos recursos

O TCE avalia a eficiência e a eficácia da sua utilização 
dos recursos em termos da sua capacidade para exe-
cutar o seu programa de trabalho; efetuar auditorias 
em tempo oportuno e garantir a competência profis-
sional do seu pessoal.

Execução do programa de trabalho

O TCE planeia as suas auditorias e outras tarefas no 
seu programa anual de trabalho e acompanha os 
progressos ao longo do ano.

Em 2013, o TCE executou 90% do seu programa de 
trabalho. Os relatórios anuais e os relatórios anuais 
específicos foram adotados como planeado, mas 
apenas 70% dos relatórios especiais foram elabo-
rados devido, em parte, à necessidade de concluir 
tarefas transitadas de 2012. As tarefas não realizadas 
em 2013 serão transitadas para 2014. O TCE conti-
nua a colocar a tónica na melhoria do planeamento 
das suas auditorias e na eficiência da elaboração de 
relatórios especiais.

Relatórios
anuais

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

70%

100% 100%
90%

Relatórios
especiais

Relatórios
anuais

específicos

Outras
tarefas

Total

Execução do programa anual de trabalho de 2013 do Tribunal
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Elaboração de relatórios especiais

Para ter impacto, os relatórios especiais do TCE (que 
apresentam os resultados das suas auditorias sele-
cionadas) devem ser adotados em tempo oportuno. 
Nos últimos anos, o TCE conseguiu diminuir o tempo 
necessário à elaboração dos seus relatórios de audi-
toria. A estratégia para 2013-2017 pretende melhorar 
mais a situação e deverá ter um impacto visível nos 
próximos anos.

Formação profissional

Em conformidade com as orientações publicadas 
pela Federação Internacional de Contabilistas, o TCE 
pretende oferecer em média 40 horas anuais (cinco 
dias) de formação profissional por auditor.

Dias de formação profissional por auditor
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Tempo necessário à elaboração dos relatórios
especiais adotados em 2013

Em 2013, o TCE adotou 19 relatórios especiais, dos 
quais 37% foram elaborados no prazo máximo de 
18 meses que o Tribunal pretende atingir. Em 2013, 
o tempo médio necessário à elaboração de relatórios 
especiais foi de 20 meses (semelhante a 2012).

Em 2013, os auditores do TCE despenderam uma 
média de 6,4 dias em formação profissional (excluin-
do a formação linguística), sendo este o valor mais 
elevado desde que começamos a medir este indica-
dor em 2008 e reflete o compromisso do TCE para 
o desenvolvimento da excelência do seu pessoal.
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Recrutamento

Os percursos académicos e profissionais dos efetivos 
do TCE são muito variados, refletindo-se a qualidade 
do seu trabalho e o seu empenho nas realizações 
da instituição. A política de recrutamento do TCE 
rege-se pelos princípios gerais e pelas condições de 
emprego das instituições da União Europeia, sendo 
o seu pessoal constituído por funcionários perma-
nentes e agentes contratados temporariamente.  
Os concursos para provimento de lugares no TCE são 
organizados pelo Serviço Europeu de Seleção  
do Pessoal (EPSO).

Em 2013, realizaram-se igualmente procedimentos 
de seleção suplementares com vista à contratação 
de agentes temporários (auditores de graus AD6 
e AD10 e um perito financeiro de grau AD13), bem 
como um chefe de Unidade. O Tribunal concedeu 
igualmente 91 estágios a licenciados universitários 
com a duração de três a cinco meses.

O TCE recrutou 80 pessoas em 2013: 31 funcionários, 
28 agentes temporários e 21 agentes contratuais. Foi 
particularmente bem-sucedido no recrutamento de 
novos funcionários para lugares de auditoria. O nú-
mero de lugares vagos tem estado próximo dos 3% 
desde 2011.

Recursos humanos

Afetação de pessoal

Em 2011, como resposta à difícil situação económi-
ca da União Europeia, e no âmbito da reforma do 
Estatuto dos Funcionários da União Europeia então 
em marcha, a Autoridade Orçamental e a Comissão 
solicitaram que todas as instituições da UE reduzis-
sem o seu pessoal em 5% entre 2013 e 2017.

Por conseguinte, em 2013, o efetivo autorizado (nú-
mero de lugares disponíveis) passou de 900 funcio-
nários e agentes temporários (incluindo 13 lugares 
suplementares previstos na sequência da adesão 
da Croácia à União Europeia) para 891 (excluindo 
membros, agentes contratuais, peritos nacionais 
destacados e estagiários), 576 dos quais nas Câmaras 
de auditoria (incluindo 120 nos gabinetes  
dos membros). Para mais informações, queira consul-
tar o quadro.

Em 2013, todas as atividades continuaram a ser rea-
lizadas com mais eficiência através da simplificação 
dos procedimentos, para atingir o objetivo de otimi-
zação dos recursos. Sempre que possível, os lugares 
disponibilizados nos serviços de apoio à auditoria 
através de ganhos de eficiência foram reafetados 
à auditoria. Assim, desde 2008, o número de lugares 
na auditoria aumentou 15%, ao passo que o número 
total de lugares atribuídos ao TCE aumentou apenas 
4% no mesmo período.

Repartição dos lugares disponíveis no TCE em 
31 de dezembro 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Auditoria 501 525 557 564 573 576

Tradução 163 163 151 148 143 147

Administração 173 171 157 148 139 137

Presidência 20 21 24 27 32 31

Total 857 880 889 887 887 891
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Equilíbrio entre homens e mulheres

Tal como as outras instituições da União Europeia, 
o TCE aplica uma política de igualdade de oportu‑
nidades no que se refere à gestão e ao recrutamen-
to dos seus recursos humanos. 
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O TCE conseguiu que o seu pessoal seja composto 
por homens e mulheres na mesma proporção, tendo 
a representação feminina aumentado gradualmente 
ao longo dos anos.

Contudo, dos 70 diretores e chefes de Unidade, 21 
(30%) são mulheres, valor semelhante ao dos anos 
anteriores. A maior parte trabalha na Direção da 
Tradução e nos serviços administrativos. No final de 
2012, o TCE adotou um plano de ação para a igual-
dade de oportunidades com o objetivo de alcan-
çar uma representação equilibrada entre homens 

e mulheres a todos os níveis. Os quadros seguintes 
apresentam a proporção de homens e mulheres 
por grupo de funções em 31 de dezembro de 2013. 
A proporção de mulheres do nível AD está a aumen-
tar. Após as últimas campanhas de recrutamento, as 
mulheres representam 48% dos efetivos dos níveis 
AD5 a AD8 (contra 43% em 2009).
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Formação profissional

Todos os agentes do TCE necessitam de formação 
contínua para se manterem a par dos progressos 
profissionais e adquirir novas competências. Para 
além disso, a natureza particular do ambiente de 
auditoria do TCE cria a necessidade de agentes com 
boas competências linguísticas.

Em 2013, cada agente do TCE frequentou uma média 
de 9,6 dias de formação profissional (11,8 dias para os 
auditores). Os cursos de línguas representaram 46% 
deste total, comparativamente a 52% em 2012.

Em 2013, o conteúdo das formações foi melhorado 
e foram criados novos cursos para dar resposta às 
prioridades de auditoria, incluindo ações de forma-
ção sobre questões relativas à governação financeira 
e económica (prioridade específica do período estra-
tégico de 2013-2017).

Perfil etário

O perfil etário dos agentes no ativo em 31 de de-
zembro de 2013 mostra que pouco mais de 55% dos 
efetivos do TCE têm menos de 44 anos.
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Tradução

A tradução constitui uma atividade de apoio à audi-
toria que permite ao TCE desempenhar a sua missão 
e atingir os seus objetivos em termos de comunica-
ção. Em 2013, o volume total dos trabalhos de tradu-
ção atingiu um número recorde de 186 699 páginas, 
aproximadamente mais 18% do que em 2012. Mais 
de 99% das traduções foram realizadas dentro do 
prazo previsto.

Em 2013, antecipando a adesão da Croácia, o Tribu-
nal recrutou uma equipa de tradução para  
esta língua.

A Direção da Tradução prestou 29 vezes assistência 
linguística aos auditores em missão (31 semanas) 
e durante as fases sucessivas de redação dos relató-
rios de auditoria.

Quase 40% dos diretores e chefes de Unidade têm 
idade igual ou superior a 55 anos, o que dará origem 
a uma renovação significativa dos quadros superio-
res nos próximos 5 a 10 anos.
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Estes desenvolvimentos foram realizados em parale-
lo com a continuação do reforço das disposições em 
matéria de segurança das operações e de continui-
dade das atividades, para garantir a disponibilidade 
e a qualidade exigidas de todos os serviços informá-
ticos do TCE, e com a modernização de elementos 
informáticos fundamentais (por exemplo, migração 
para Windows 7 e Office 2010).

Administração e instalações

A missão da Direção Finanças e Apoio é dupla:

a) fornecer os recursos, serviços e instalações  
adequados que permitam ao Tribunal  
desempenhar a sua missão e alcançar  
os seus objetivos estratégicos;

b) garantir a disponibilidade do financiamento, dos 
controlos internos e dos mecanismos contabi-
lísticos necessários para apoiar todas as ativida-
des do Tribunal. Em 2013, a Direção continuou 
a concentrar-se na melhoria da eficiência e eco-
nomia das suas atividades.

Em abril de 2013, o pessoal do TCE que ocupava 
outros edifícios mudou para as suas instalações 
definitivas e, pela primeira vez na história recente, 
todo o pessoal se encontra agora reunido debaixo 
do mesmo teto.

Prestou igualmente apoio aos grupos de trabalho 
da INTOSAI e deu resposta a outras necessidades 
específicas relacionadas com as atividades de audi-
toria do TCE. Em 2013, aplicou uma nova geração da 
ferramenta de tradução assistida por computador 
(STUDIO). Participou também ativamente em fóruns 
profissionais interinstitucionais e internacionais.

Informática

A informática é um elemento essencial de que o TCE 
dispõe para utilizar os seus conhecimentos da me-
lhor forma, reforçando a sua eficácia e eficiência. Em 
2013, para além da mudança para o novo edifício K3, 
realizada com êxito, o TCE:

 • reforçou o seu investimento na gestão de co‑
nhecimentos: foi lançada e progressivamente 
aplicada uma nova versão do seu novo instru-
mento de apoio à auditoria (Assyst2). Deu-se 
início a um projeto de sistema de gestão das 
auditorias (Audit Management System, AMS) para 
melhorar a capacidade de planeamento e de 
gestão dos recursos. Elaborou-se uma base de 
dados de competências como núcleo de uma 
rede social de empresa, elemento fundamental 
de partilha e divulgação de conhecimentos, 
e está operacional uma nova ferramenta  
de pesquisa;

 • continuou a apoiar a mobilidade: foi concluída 
a campanha «computador portátil para todos» 
juntamente com a introdução de WIFI em todos 
os edifícios, para favorecer a mobilidade no local 
de trabalho. A infraestrutura de rede integrada 
de telefonia e transmissão de dados foi moder-
nizada nos edifícios K1 e K2 para os equiparar 
à nova norma do edifício K3, permitindo assim 
a introdução de comunicações unificadas em 
toda a instituição;

 • modernizou os principais sistemas de informa‑
ção: foram concluídos um novo sítio Internet do 
TCE para melhorar a divulgação das realizações 
das auditorias e uma nova Intranet para facilitar 
o fluxo de informações no interior da instituição. 
Foi introduzido um novo sistema de avaliação 
do pessoal para apoiar a racionalização deste 
processo operacional essencial.
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O TCE é financiado pelo orçamento geral da União 
Europeia, representando cerca de 0,095% do total 
das despesas da União Europeia e 1,62% do total das 
despesas administrativas.

Em 2013, a taxa global de execução do orçamento foi 
de 92%. No título 1, a taxa foi de 92%, sendo a per-
centagem mais baixa (91%) registada no capítulo 12 
(«Funcionários e agentes temporários»). A taxa média 
de execução no título 2 foi de 96%.

(A)
Dotações

definitivas
EXERCÍCIO DE 2013 (B)

Autorizações
Pagamentos

10 - Membros da instituição

162 - Despesas de deslocação em serviço do pessoal

161 + 163 + 165 - Outras despesas relativas
a pessoas ligadas à instituição

Subtotal Título 1

14 616 

123 212

13 612 93 % 13 431

97 772 89 312 91 % 89 306

4 366 4 034 92 % 3 984

3 700 3 510 95 % 2 713

2 758 2 709 98 % 1 996

113 177 92 % 111 430

20 - Imóveis

210 - Informática e telecomunicações

212 + 214 + 216 - Mobiliário e despesas acessórias

23 - Despesas de funcionamento administrativo corrente

25 - Reuniões e conferências

27 - Informação e publicações

Total TCE

Subtotal Título 2 19 549 18 734 96 % 9 440

142 761 131 911 92 % 120 870

7 335 7 135 97 % 3 256

7 197 7 195 99 % 3 326

1 160 1 094 94 % 775

563 532 94 % 407

768 658 86 % 455

2 526 2 120 84 % 1 221

Taxa
de execução

(em %) (B)/(A)

Título 1: Pessoas ligadas à instituição

Título 2: Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionament

(milhares
de euros)

12 - Funcionários e agentes temporários

14 - Outro pessoal e prestações externas

Execução do orçamento de 2013

O montante dos pagamentos do capítulo 20 («Imó-
veis») foi afetado pela construção da segunda exten-
são do Tribunal, o edifício K3. 
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As dotações serão utilizadas nos termos da proposta 
apresentada pelo Tribunal ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho em 2008.

Orçamento para 2014

O orçamento para 2014 representa uma redução de 
6% em comparação com 2013 e inclui a redução das 
dotações para o projeto do edifício K3.

A última fração do financiamento deste projeto, no 
montante de 3 milhões de euros, foi imputada ao 
orçamento de 2013, tendo este montante sido autori-
zado e uma parte paga em 2013. 

O saldo das dotações para o edifício K3 transitou 
para 2014, para cobrir os contratos assinados pelo 
gestor do projeto em nome do Tribunal com as em-
presas de construção. 

ORÇAMENTO

10 - Membros da instituição  

162 - Despesas de deslocação em serviço do pessoal

161 + 163 + 165 - Outras despesas relativas
a pessoas ligadas à instituição 

Subtotal Título 1

15 175

118  763

14 566

93 180

4 096

3 700 3 700

2 612

122 942

20 - Imóveis

210 - Informática e telecomunicações

212 + 214 + 216 - Mobiliário e despesas acessórias

23 - Despesas de funcionamento administrativo corrente

25 - Reuniões e conferências

27 - Informação e publicações

Total TCE

Subtotal Título 2 14 735 19 819

133 498

3 350

7 110 7 197

808

438

768

2 261

Título 1: Pessoas ligadas à instituição

2013
(milhares
de euros)

2014
(milhares
de euros)

97 772

4 176

2 728

Título 2: Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionamento

8 327

830

413

768

2 284

142 761

12 - Funcionários e agentes temporários

14 - Outro pessoal e prestações externas

Orçamento para 2014



50Auditoria e prestação 
de contas

Auditoria interna do TCE

O auditor interno aconselha o TCE sobre o trata-
mento a dar aos riscos, formulando pareceres sobre 
a qualidade dos sistemas de gestão e de controlo 
e emitindo recomendações para melhorar a execu-
ção das operações e promover a boa gestão financei-
ra. Além disso, o auditor interno apoia o trabalho dos 
auditores externos, que têm como função certificar 
as contas do Tribunal. O auditor interno informa 
o TCE dos resultados das auditorias realizadas duran-
te 2013, das constatações, das recomendações efe-
tuadas e das medidas tomadas relativamente a essas 
recomendações. O TCE informa igualmente todos os 
anos o Parlamento Europeu e o Conselho sobre os 
resultados da atividade de auditoria interna.

Auditoria externa do TCE

As contas anuais do TCE são auditadas por um au-
ditor externo independente. Trata-se de um aspeto 
importante do cumprimento por parte do TCE dos 
mesmos princípios de transparência e prestação 
de contas que aplica às entidades que audita.

O relatório do auditor externo (Pricewaterhouse‑
Coopers, Sarl) sobre as contas do TCE relativas ao 
exercício de 2012 foi publicado em 4 de outubro 
de 20133.

Opiniões do auditor externo,  
exercício de 2012

Relativamente às demonstrações financeiras:

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras dão 
uma imagem fiel e verdadeira da situação financeira 
do Tribunal de Contas Europeu em 31 de dezembro 
de 2012, bem como do seu desempenho financeiro 
e fluxos de caixa relativos ao exercício encerrado 
nessa data, em conformidade com o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do Conselho, de 25 de ou-
tubro de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União Europeia 
e com o Regulamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 
da Comissão, de 29 de outubro de 2012, sobre as 
normas de execução do Regulamento Financeiro.

Relativamente à utilização dos recursos  
e aos procedimentos de controlo:

Com base no trabalho descrito no presente relatório, 
nada nos chamou a atenção que possa sugerir que, 
em todos os aspetos materialmente relevantes e com 
base nos critérios anteriormente descritos:

 • os recursos atribuídos ao TCE não tenham sido 
utilizados para os fins previstos;

 • os procedimentos de controlo em vigor não 
forneçam as garantias necessárias para assegurar 
a conformidade das operações financeiras com 
as regras e regulamentos aplicáveis.

3 JO C 288 de 4.10.2013.



51Declaração do gestor 
orçamental delegado

Eu abaixo assinado, Secretário-Geral do Tribunal de Contas Europeu, na minha qualidade de gestor orça-
mental delegado, declaro por este meio:

 • que as informações constantes do presente relatório são verdadeiras e exatas;

 • ter uma garantia razoável de que:

—  os recursos afetados às atividades descritas no presente relatório foram empregues para o fim 
previsto e de acordo com os princípios da boa gestão financeira;

—  os procedimentos de controlo existentes oferecem as garantias necessárias relativamente à lega-
lidade e regularidade das operações subjacentes às contas e garantem um tratamento adequado 
das alegações de fraude ou suspeita de fraude;

— os custos e benefícios dos controlos são adequados.

Esta garantia baseia-se no meu juízo profissional e nas informações de que disponho, como os relatórios 
e declarações dos gestores orçamentais subdelegados, os relatórios do auditor interno e do auditor exter-
no relativos aos exercícios anteriores.

Confirmo não ter conhecimento de qualquer facto não mencionado no presente relatório que possa pre-
judicar os interesses da instituição.

Luxemburgo, 11 de março de 2014

Eduardo Ruiz García
Secretário-geral





COMO OBTER PUBLICAÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA

Publicações gratuitas:

•  um exemplar:  
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mais do que um exemplar/cartazes/mapas:  
nas representações da União Europeia (http://ec.europa.eu/represent_pt.htm),  
nas delegações em países fora da UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pt.htm),  
contactando a rede Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pt.htm)  
ou pelo telefone 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito em toda a UE) (*).
(*) As informações prestadas são gratuitas, tal como a maior parte das chamadas, embora alguns operadores, cabinas telefónicas ou hotéis  
as possam cobrar.

Publicações pagas:

• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Assinaturas pagas:

•  através de um dos agentes de vendas do Serviço das Publicações da União Europeia 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_pt.htm).

http://eca.europa.eu
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