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Quem somos

O que fazemos

O Tribunal de Contas Europeu é a instituição independente de auditoria externa da União Europeia e está sediado no Luxemburgo. A nossa instituição tem 28 membros, um de cada Estado‑Membro da UE. O Tribunal
emprega cerca de 900 efetivos, nos serviços de auditoria
e administrativos, de todas as nacionalidades da UE.
Desde a sua criação em 1977, o trabalho do Tribunal tem
por objetivo melhorar a gestão financeira e a prestação
de contas da UE.

O Tribunal verifica se os fundos da UE são corretamente
contabilizados, cobrados e despendidos, em conformidade com as regras e os regulamentos aplicáveis, tendo
em conta a otimização dos recursos. Além disso, chama
a atenção para os riscos, fornece garantias e formula
orientações no sentido de melhorar as finanças públicas
e assegurar que os cidadãos da UE sabem de que forma
o seu dinheiro é utilizado. Através dos seus trabalhos de
auditoria, entre outros, o Tribunal contribuiu para o reforço da legitimidade e da sustentabilidade democráticas da
União Europeia.

Instalações do Tribunal de Contas Europeu no Luxemburgo.
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Nota do Presidente

revista com impacto financeiro significativo, incluindo um
parecer sobre o regulamento que institui o FEIE.

Caro(a) leitor(a),
O nosso relatório de atividades de 2015 abrange um ano em
que, mais uma vez, a União Europeia enfrentou grandes desafios e assistiu a uma evolução significativa na sua governação, políticas e gestão financeira, incluindo a criação do
Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e do
Mecanismo Único de Resolução para os bancos da área do
euro. Estes e outros desenvolvimentos resultaram em novas
responsabilidades de auditoria para a nossa instituição.
Em 2015, o Tribunal continuou a auditar as atividades das
instituições e outros organismos da UE, bem como de todos
os fundos da UE recebidos pelos Estados‑Membros, países
não pertencentes à UE, organizações internacionais e outras partes. Em conformidade com as nossas obrigações
decorrentes do Tratado, elaborámos relatórios anuais sobre
a execução do orçamento da UE e sobre os Fundos Europeus
de Desenvolvimento, bem como relatórios anuais específicos sobre as contas de mais de 50 agências e outros organismos. Publicámos igualmente 25 relatórios especiais sobre
uma variedade de assuntos, cujos resultados se encontram
sintetizados no presente documento. Gostaríamos de salientar dois deles: um sobre o Regime de Comércio de Licenças
de Emissão, que ilustra a forma como o nosso trabalho vai
além das questões puramente financeiras, e o outro, inserido
numa nova série de relatórios especiais sobre governação
financeira e económica, sobre a assistência financeira aos
países em dificuldades. Além disso, o Tribunal formulou oito
pareceres durante o ano sobre legislação da UE nova ou

Para o nosso trabalho fazer a diferença, é também essencial
que comuniquemos as informações que obtivemos às partes
interessadas a nível nacional e da UE. Durante o ano, reforçámos ainda mais a nossa cooperação com o Parlamento
Europeu e o Conselho da União Europeia, que são os nossos
principais parceiros para garantir a prestação de contas da
UE. Apresentámos os resultados das nossas auditorias a um
número crescente das suas comissões e comités especializados e tomámos as suas preocupações em consideração ao
planear o nosso trabalho de auditoria futuro. De referir ainda
que os nossos membros realizaram visitas de alto nível aos
Estados‑Membros a fim de reforçar as parcerias com as autoridades, os parlamentos e as instituições de auditoria nacionais.
Em 2015, organizámos duas conferências de destaque, uma
sobre a segurança energética da UE, realizada em Bruxelas,
e a outra no Luxemburgo sobre o futuro da ajuda ao desenvolvimento no contexto da adoção dos novos objetivos de
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.
Preparámos também uma importante reforma interna
para tornar a nossa instituição mais apta a responder
a uma União Europeia em constante evolução. O presente
relatório destaca algumas das importantes alterações que
introduzimos na forma como gerimos as nossas relações
com as partes interessadas, as nossas auditorias e os nossos
recursos. Fornece igualmente as informações fundamentais
sobre a gestão do pessoal, as finanças e o desempenho ao
longo do ano passado, bem como os resultados das nossas
auditorias internas e externas durante o ano e o mais recente processo de quitação anual.
Espero que o presente relatório preste contas, de uma forma útil e interessante, das atividades que empreendemos
em 2015 para cumprir a nossa missão de melhorar a gestão
financeira da UE, fomentar a prestação de contas e a transparência, bem como proteger os interesses financeiros dos
cidadãos da UE.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Presidente
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Panorama de 2015

As nossas atividades

A nossa gestão

••

••

••

••

••

••

Relatórios anuais sobre o orçamento da UE e sobre
os Fundos Europeus de Desenvolvimento relativos ao
exercício de 2014, contendo designadamente as opiniões e os resultados da declaração de fiabilidade (DAS).
Cinquenta e dois relatórios anuais específicos, que
apresentam as opiniões resultantes da auditoria
financeira efetuada pelo TCE a cada uma das várias
agências e organismos localizados em toda a UE,
acompanhados de dois relatórios de síntese.
Vinte e cinco relatórios especiais sobre domínios
orçamentais ou aspetos de gestão específicos, como
o Regime de Comércio de Licenças de Emissão, os
programas de emprego dos jovens e a assistência
durante a crise financeira.
Oito pareceres sobre legislação nova ou atualizada
com impacto na gestão financeira e outras decisões
com implicações na gestão financeira, desde a proposta de Regulamento que institui o Fundo Europeu
para Investimentos Estratégicos até à alteração do regulamento que prevê um Comité Único de Resolução.
Reuniões, seminários e conferências com as partes interessadas, incluindo duas conferências de alto nível
relacionadas com a prestação de contas na UE, uma
sobre a segurança do aprovisionamento energético
e a outra sobre o futuro da ajuda ao desenvolvimento.

Instalações do Tribunal de Contas Europeu no Luxemburgo.

••

••
••

O Tribunal procedeu a uma reforma interna destinada a racionalizar os processos de auditoria e de
elaboração de relatórios do Tribunal e a garantir uma
gestão mais flexível dos seus recursos.
Realizou progressos significativos na integração dos
sistemas de informação em matéria de gestão de
auditoria e documentação, além de se ter concentrado em tornar acessível informação relacionada com
auditoria a partir de dispositivos móveis.
Deu as boas‑vindas a um novo membro da instituição, Bettina Jakobsen, da Dinamarca.
Prosseguiu a aplicação da sua política de igualdade
de oportunidades no recrutamento e na gestão dos
recursos humanos.

As nossas atividades

Auditorias
Os relatórios e pareceres de auditoria do TCE são um elemento essencial da cadeia de prestação de contas da UE, já
que são utilizados para pedir contas — especialmente no
âmbito do procedimento de quitação anual — aos responsáveis pela gestão do orçamento da UE. Esta responsabilidade cabe sobretudo à Comissão Europeia, mas também às
restantes instituições e organismos da UE. Os Estados‑Membros desempenham um papel fundamental nos domínios
em gestão partilhada, como a política agrícola e de coesão.
As três principais realizações do Tribunal de Contas
Europeu são:

••

••

••

relatórios anuais, que incluem principalmente os
resultados dos seus trabalhos de auditoria financeira
e de conformidade relativos ao orçamento da União
Europeia e aos Fundos Europeus de Desenvolvimento (FED), mas igualmente sobre a gestão orçamental
e aspetos relacionados com o desempenho. Além
disso, são publicados separadamente relatórios
anuais específicos sobre as agências, os organismos
descentralizados e as empresas comuns da UE;
relatórios especiais, que apresentam os resultados
de auditorias de resultados e de conformidade selecionadas relativas a despesas ou domínios de política
específicos, bem como a questões orçamentais ou de
gestão;
pareceres sobre legislação nova ou atualizada com
impacto na gestão financeira e outros documentos
baseados em exames, a pedido de outra instituição
ou por iniciativa do TCE.

O Tribunal procura gerir os seus recursos de forma a garantir um equilíbrio adequado entre as diferentes atividades
que realiza, alcançando simultaneamente resultados sólidos
e uma cobertura dos diferentes domínios do orçamento da
UE. Em 2015, dedicou uma proporção significativa dos seus
recursos à elaboração das declarações de fiabilidade anuais,
que apresentou nos seus relatórios. Os trabalhos efetuados

06

no âmbito da declaração de fiabilidade abrangem os dois
aspetos sobre os quais o Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia exige que o Tribunal elabore uma opinião
anual: a fiabilidade das contas e a legalidade e regularidade
das operações a que elas se referem. Sempre que possível,
o Tribunal teve em consideração os trabalhos de outros
auditores — ver secção relativa à auditoria das agências da
UE (p. 14) — assim como as tomadas de posição da gestão
sob a forma dos relatórios anuais de atividades dos diretores‑gerais da Comissão.
Para além das auditorias exigidas pela legislação, o Tribunal
selecionou despesas ou domínios de política específicos
com base em critérios como o risco de irregularidades ou
de mau desempenho, potencial para melhorias e interesse
público. Selecionaram‑se estes temas com total independência, sem deixar de ter em conta as opiniões das partes
interessadas nos trabalhos do Tribunal. Em 2015, o TCE
elaborou 25 relatórios especiais, sobretudo decorrentes dos
trabalhos de auditoria de resultados. São apresentadas as
suas sínteses no presente relatório (p. 15 a 33), com base nas
rubricas do quadro financeiro plurianual (QFP), o orçamento
de sete anos da UE para 2014-2020.
Além disso, é solicitado ao Tribunal que formule pareceres
sobre legislação nova ou atualizada com impacto financeiro. Em 2015, o Tribunal formulou oito pareceres sobre
propostas de regulamentos ou normas novos ou atualizados (p. 34) e gostaria de destacar o seu parecer sobre o FEIE
de forma a ilustrar tanto os temas como o impacto dos
seus pareceres.
Todos os relatórios de auditoria e pareceres estão disponíveis no sítio Internet do Tribunal (eca.europa.eu).

07
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Relatórios de auditoria e pareceres (2013-2015)
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As nossas atividades

Visitas de auditoria em 2015
Embora a grande maioria dos trabalhos de auditoria seja
realizada nas instalações do Tribunal no Luxemburgo, os
auditores do Tribunal efetuaram igualmente visitas às autoridades dos Estados‑Membros, a outros destinatários de
fundos da UE, no território da União e fora dele (incluindo
a organizações responsáveis pelo processamento dos fundos da UE, como as delegações regionais do Banco Europeu
de Investimento no Quénia e no Uganda) e a outras instituições, agências e organismos da UE. Através destas visitas,
obtêm‑se provas de auditoria diretas junto dos responsáveis
pelo processamento, gestão e pagamento dos fundos da
UE, bem como dos beneficiários finais que os receberam.
As equipas de auditoria são geralmente compostas por dois
ou três auditores e a duração de uma visita de auditoria varia
entre alguns dias e algumas semanas. A frequência e a intensidade dos trabalhos de auditoria nos Estados‑Membros
e países beneficiários dependem do tipo de auditoria e,
conforme os casos, das amostras de operações selecionadas.
Por esse motivo, o número das visitas pode variar entre países e de ano para ano. As realizadas na UE contam frequentemente com a colaboração das Instituições Superiores de
Controlo dos Estados‑Membros em causa.
Em 2015, os auditores do Tribunal despenderam 4 310 dias
em auditorias no local — nos Estados‑Membros e em
países terceiros — na obtenção de provas necessárias para

os relatórios anuais e as tarefas de auditoria selecionadas
(relatórios especiais). Além disso, despenderam um período
de tempo significativo nas instituições da UE em Bruxelas
e no Luxemburgo, bem como nas agências e organismos
descentralizados em toda a UE. Os auditores despenderam
menos dias em auditorias no local do que em 2014, o que
reflete métodos de trabalho mais eficientes e um maior recurso às tecnologias, como o intercâmbio seguro de dados
e de documentos, além da videoconferência.

Deteção de fraude
Embora as auditorias do Tribunal não estejam especificamente concebidas para procurar fraudes, deteta‑se um
certo número de casos em que há suspeitas de que possam
ter sido praticadas atividades irregulares ou fraudulentas.
O TCE colabora com o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) na luta contra a fraude lesiva do orçamento da
UE, comunicando ao OLAF quaisquer suspeitas de fraude,
corrupção ou outras atividades ilegais que afetem os interesses financeiros da UE detetadas durante os trabalhos de
auditoria. Estes casos são depois seguidos pelo OLAF, que
decide da eventual realização de um inquérito, e coopera
se necessário com as autoridades dos Estados‑Membros.
Em 2015, o TCE transmitiu ao OLAF 27 casos de suspeitas de
fraude (16 em 2014), que detetou no decurso dos seus trabalhos no âmbito da declaração de fiabilidade relativos aos
exercícios de 2014 e 2015, bem como no contexto de outras
tarefas de auditoria.
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Dias de auditoria no local em 2015
Itália
Alemanha
Ineficazes
Espanha
França
Reino Unido
Grécia
Roménia
Hungria
Portugal
Bulgária
Países Baixos
Finlândia
Áustria
República Checa
Lituânia
Irlanda
Dinamarca
Eslováquia
Suécia
Eslovénia
Malta
Bélgica
Chipre
Letónia
Estónia
Luxemburgo
Suíça
Argélia
Azerbaijão
Egipto
Uganda
Sérvia
China
Estados Unidos da América
Bósnia Herzegovina
Cuba
Mianmar/Birmânia
Antiga República jugoslava da Macedónia
Turquia
Eritreia
Gana
Tanzânia
Noruega
Albânia
Haiti
Papua Nova Guiné
Ruanda
Montenegro
Ucrânia
Etiópia
Quénia
República Democrática do Congo
Moldávia

Total 4 310
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As nossas atividades

Relatórios anuais relativos ao
exercício de 2014
Em 2015, a maioria dos trabalhos de auditoria financeira
e de conformidade do Tribunal foram dedicados à execução
do orçamento da UE para 2014, incluindo a realização de
testes a cerca de 1 200 operações retiradas de todos os domínios de despesas. O Relatório Anual relativo ao exercício
de 2014 daí resultante foi publicado em 10 de novembro
de 2015, tendo sido amplamente apresentado aos interessados, como o Parlamento Europeu e a sua Comissão do Controlo Orçamental, o Conselho da União Europeia (Conselho
dos Assuntos Económicos e Financeiros), os parlamentos
e governos nacionais, bem como à comunicação social.
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Atualizou‑se a estrutura do Relatório Anual relativo ao exercício de 2014 com o intuito de reforçar a sua utilidade para
os leitores. Os capítulos refletem atualmente as rubricas do
quadro financeiro plurianual (QFP) de 2014-2020. No centro
do relatório permaneceu a declaração de fiabilidade, na
qual o Tribunal apresenta a sua opinião sobre a fiabilidade
das contas anuais da UE e a conformidade com as regras das
operações relativas às receitas e despesas. Além disso, o Tribunal efetuou uma apreciação específica de cada domínio
principal de atividade da UE e forneceu mais informações
sobre a gestão orçamental e financeira. Incluem‑se igualmente informações relativas ao desempenho do orçamento
da UE e aos relatórios sobre o desempenho apresentados
pela Comissão, especialmente no que se refere aos progressos realizados para alcançar os objetivos da estratégia
«Europa 2020».

O principal objetivo do relatório anual do Tribunal consiste em fornecer constatações e conclusões que auxiliem
o Parlamento Europeu, o Conselho e os cidadãos a avaliarem a qualidade da gestão financeira da UE. No Relatório
Anual relativo ao exercício de 2014, o Tribunal apresentou
uma garantia sobre a forma como os fundos da UE foram
utilizados durante o ano e salientou os domínios em que
existe maior risco de uma utilização irregular desses fundos.
O Tribunal analisou as causas dos erros detetados e formulou recomendações de melhorias úteis e com uma boa
relação custo‑eficácia.

As despesas da UE em 2014
elevaram‑se a

142,5 mil milhões
de euros,

o que equivale a perto de
300 euros para cada cidadão

Vítor Caldeira, presidente do TCE, apresenta o Relatório Anual relativo
ao exercício de 2014 ao Parlamento Europeu

As nossas atividades

Principais mensagens do Relatório
Anual relativo ao exercício de 2014

O TCE apela a uma abordagem nova
para o investimento e as despesas
da UE
 O TCE aprovou as contas da UE relativas a 2014,
considerando‑as fiáveis.
 As receitas de 2014 eram legais e regulares.
 Os pagamentos de 2014 estavam materialmente
afetados por erros.
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regimes de reembolso de despesas (5,5%), em que
a UE reembolsa despesas elegíveis para atividades
elegíveis com base em declarações de custos apresentadas pelos beneficiários, é o dobro do apresentado pelos programas baseados em direitos (2,7%),
em que o pagamento depende do cumprimento
de determinadas condições em vez de reembolsar
as despesas.
 As medidas corretivas tomadas pelas autoridades
dos Estados‑Membros e pela Comissão tiveram um
impacto positivo no nível de erro estimado. Sem
essas medidas, o nível de erro estimado global
teria sido de 5,5%. Existe margem para a Comissão
melhorar a sua avaliação dos riscos e do impacto das
medidas corretivas.

Conclusões e recomendações

 Se a Comissão, as autoridades dos Estados‑Membros
ou os auditores independentes tivessem utilizado
todas as informações de que dispunham, poderiam
ter evitado ou detetado e corrigido uma parte significativa dos erros antes de estes serem efetuados.

 As contas da UE relativas a 2014 foram elaboradas
corretamente, em conformidade com as normas
internacionais, e apresentam uma imagem verdadeira e fiel. Por conseguinte, o Tribunal pôde, mais
uma vez, apresentar uma opinião favorável sobre
a sua fiabilidade. Contudo, apresentou uma opinião
adversa sobre a regularidade dos pagamentos.

 Os montantes a pagar no exercício em curso
e em exercício futuros continuam num nível muito
elevado. É essencial que a Comissão tome medidas
para resolver este problema persistente. Em alguns
Estados‑Membros, o atraso acumulado dos fundos
não utilizados representa uma parte significativa das
despesas públicas globais.

 O nível de erro estimado, que mede o nível de
irregularidade, referente aos pagamentos de 2014
é de 4,4%, situando‑se próximo do de 2013 (4,5%)
e continuando acima do limiar de materialidade
de 2%.

 Os períodos abrangidos pela estratégia da UE
para dez anos, «Europa 2020», e os seus ciclos
orçamentais de sete anos (2007-2013 e 2014-2020)
não coincidem. Os Estados‑Membros não prestam
a devida atenção às concretizações da estratégia
«Europa 2020» nos acordos de parceria e programas. Estas duas questões limitam a capacidade da
Comissão de acompanhar e elaborar relatórios sobre
o desempenho e o contributo do orçamento da UE
para a estratégia «Europa 2020».

 O Tribunal detetou o mesmo nível de erro estimado
(4,6%), tanto na modalidade de gestão partilhada
com os Estados‑Membros, como nas despesas geridas diretamente pela Comissão. Os níveis mais elevados de erro detetaram‑se nas despesas dos domínios
da «coesão económica, social e territorial» (5,7%) e da
«competitividade para o crescimento e o emprego»
(5,6%). As despesas administrativas apresentaram
o nível de erro estimado mais baixo (0,5%).
 Existe uma relação clara entre o tipo de despesa
e os níveis de erro. O nível de erro estimado dos

 A próxima revisão intercalar do Quadro Financeiro
Plurianual para 2014-2020 constitui um ponto fulcral
da gestão das despesas da UE. É importante que
a Comissão analise os domínios que apresentam
níveis sistematicamente elevados de erros assim
que possível e avalie as oportunidades de os reduzir,
reforçando simultaneamente a incidência no desempenho das despesas.
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Resultados dos testes das operações nos domínios de despesas da UE

Domínio de despesas

57,5 mil milhões de euros

Recursos naturais
Coesão económica,
social e territorial
Competitividade para
o crescimento e o emprego
Europa global

Administração

Conclusão
de auditoria

Montante sujeito a auditoria e nível de erro estimado

3,6%

55,7 mil milhões de euros

5,7%
Afetadas por
erros materiais

13,0
mil milhões 5,6%
de euros
7,4
mil milhões 2,7%
de euros
8,8
mil milhões 0,5%
de euros
0

Isentas
de erros
materiais
20

40

60
mil milhões de euros

O quadro é retirado do documento «2014 Auditoria da UE – Uma síntese», disponível no sítio Internet do Tribunal
(eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014).

As nossas atividades

Relatório Anual sobre os Fundos Europeus
de Desenvolvimento (FED) relativo ao
exercício de 2014
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de erro estimada de 3,8%. Tal como em exercícios anteriores, o Tribunal detetou insuficiências ao nível dos controlos
ex ante. Os erros relativos ao incumprimento das regras de
contratação pública e a ausência de documentos comprovativos das despesas são responsáveis por quase dois terços
do nível de erro estimado.

 Receitas isentas de erros
 Pagamentos afetados por erros materiais
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 Ultramarinos (PTU). São financiados pelos Estados‑Membros e geridos pela Comissão
Europeia, fora do quadro do orçamento geral da UE, e pelo
Banco Europeu de Investimento no caso de algumas ajudas.
O TCE considerou que as contas dos FED eram fiáveis. As
receitas não estavam afetadas por erros materiais, ao contrário dos pagamentos, que estavam afetados por uma taxa

O Relatório Anual sobre os FED é publicado juntamente
com o Relatório Anual sobre a execução do orçamento da
UE, estando disponível no sítio Internet do Tribunal (eca.
europa.eu).

Orçamento FED para 2014 =

3,1 mil milhões
de euros

As nossas atividades

Relatórios anuais específicos relativos
a 2014
Os orçamentos do conjunto das agências, organismos e empresas comuns da UE em 2014 totalizaram cerca de 4 mil
milhões de euros, aproximadamente 3% do orçamento da
UE para 2014.
As agências, os outros organismos e as empresas comuns
da UE desempenham tarefas específicas em nome desta
e estão localizados em toda a União. Exercem a sua atividade em diversos domínios, como a segurança, a saúde, a investigação, as finanças, a migração e os transportes. Cada
um tem o seu próprio mandato, conselho de administração,
diretor, pessoal e orçamento.
Em 2015, o Tribunal elaborou 52 relatórios anuais específicos
relativos ao exercício de 2014. Diziam respeito às 41 agências, incluindo agências executivas, e outros organismos
descentralizados da UE, às oito empresas comuns de investigação, bem como às Escolas Europeias, à Empresa Comum
Galileo em liquidação e à infraestrutura de comunicação
Sisnet. Publicou ainda duas sínteses com os resultados das
auditorias neste domínio, uma sobre as agências e outros
organismos da UE e outra sobre as empresas comuns de
investigação. Estes relatórios foram apresentados ao Presidente do Parlamento Europeu e à Comissão do Controlo
Orçamental dessa instituição, ao Conselho dos Assuntos
Gerais e ao Comité Orçamental do Conselho.
O ano de 2014 foi o primeiro em que as contas anuais de
cada uma das 33 agências e outros organismos descentralizados da UE foram submetidas à auditoria independentes
de uma empresa de auditoria privada. Ao formar as suas opiniões sobre essas contas, o Tribunal teve em consideração

Sede da Europol, Haia, Países Baixos.
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este trabalho de auditoria e as medidas tomadas pelas entidades auditadas em resposta às constatações dos auditores.
As contas anuais das restantes agências e empresas comuns
foram auditadas totalmente pelo Tribunal.
O Tribunal concluiu que todas agências e outros organismos,
bem como as empresas comuns, tinham elaborado contas
fiáveis relativamente a 2014. As suas operações eram legais
e regulares, à exceção das Empresas Comuns Artemis (sistemas informáticos incorporados), ENIAC (nanoeletrónica)
e ECSEL (componentes e sistemas eletrónicos). As informações disponíveis sobre as estratégias de auditoria ex post
das Empresas Comuns Artemis e ENIAC não eram suficientes para obter garantias, pelo que o Tribunal emitiu uma
opinião com reservas, bem como para a Empresa Comum
ECSEL. Em geral, as agências continuaram a melhorar os seus
procedimentos, aplicando medidas corretivas em resposta
às observações do Tribunal formuladas em anos anteriores.
Os relatórios anuais específicos, juntamente com as duas
sínteses dos resultados das auditorias relativas a 2014 das
agências, dos outros organismos e das empresas comuns estão disponíveis no sítio Internet do Tribunal (eca.europa.eu).

52 relatórios
anuais
específicos

relativos às agências,
outros organismos
e empresas comuns da UE
localizados em toda a UE
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As nossas atividades

Relatórios especiais publicados
em 2015

Em 2015, os relatórios especiais do Tribunal incidiram em
temas relacionados com objetivos gerais da UE de obtenção de valor acrescentado, bem como na resposta da UE
a desafios globais, tais como a sustentabilidade das finanças
públicas, o ambiente ou as alterações climáticas.

Além dos seus relatórios anuais e relatórios anuais específicos, ao longo do ano o Tribunal publica relatórios especiais
relativos a auditorias de resultados e de conformidade
sobre domínios orçamentais ou temas de gestão específicos
à sua escolha. O TCE seleciona e concebe estas tarefas de
auditoria para que tenham um impacto máximo, utilizando,
assim, os seus recursos da melhor forma. As auditorias de
resultados do TCE abrangem frequentemente vários exercícios financeiros e os seus temas complexos levam a que
possam demorar mais de um ano a concluir.

É apresentada uma breve síntese dos 25 relatórios especiais
elaborados em 2015 sob a respetiva rubrica do quadro
financeiro plurianual.

Principais fases de uma tarefa de auditoria de conformidade ou de resultados selecionada
Publicação do relatório especial em
23 línguas oficiais, acompanhado
das respostas da entidade auditada.

06
05
04
03
02
01

REDAÇÃO

TRABALHO
DE CAMPO

PLANEAMENTO

PUBLICAÇÃO

Aprovação do relatório pela
Câmara de auditoria ou pelo
Colégio.

ADOÇÃO

APURAMENTO

Confirmação dos factos e das constatações
com a entidade auditada.

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

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

Determina a utilidade e exequibilidade da proposta de auditoria.
Define o âmbito, os objetivos, o método e o calendário da tarefa.
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As nossas atividades

Crescimento inteligente e inclusivo
Competitividade para
o crescimento e o emprego
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••

13%

O crescimento inteligente e inclusivo representa a maior porção de despesas do orçamento da UE e abrange dois domínios:
a competitividade para o crescimento e o emprego e a coesão
económica, social e territorial.
A competitividade para o crescimento e o emprego inclui o financiamento das redes transeuropeias
de energia, transportes e telecomunicações; o desenvolvimento de empresas, a investigação e a inovação; a política social, a educação e formação, etc. As despesas
da UE previstas para este domínio no período de 2014-2020 representam 13% do orçamento total da UE para a globalidade
do período de programação, ou seja, 143 mil milhões de euros.
O orçamento para 2015 elevou‑se a 15,7 mil milhões de euros.

Transporte por vias navegáveis interiores na
Europa: não se registaram desde 2001 melhorias
significativas na quota modal nem nas condições
de navegabilidade (n.º 1/2015) — esta auditoria avaliou se os projetos cofinanciados pelo orçamento da
UE contribuíram eficazmente para aumentar a quota
modal do transporte de mercadorias por vias navegáveis interiores e para melhorar a navegabilidade,
e se as estratégias da UE no domínio do transporte
por vias navegáveis interiores foram coerentes e se
baseavam em análises relevantes e abrangentes.
A auditoria constatou que se registaram poucos progressos em consequência das falhas na eliminação dos
estrangulamentos. Os projetos cofinanciados pela UE
não foram executados de forma eficaz, o transporte
por vias navegáveis interiores não progrediu enquanto
alternativa ao transporte rodoviário e a navegabilidade não melhorou. Os Estados‑Membros não prestaram atenção suficiente às vias navegáveis interiores,
apesar de a Comissão as considerar uma prioridade.
Não houve uma estratégia global coerente entre os
Estados‑Membros ligados pelos principais corredores
fluviais e as estratégias da UE não tiveram suficientemente em conta a manutenção dos rios, nem os
aspetos políticos e ambientais. Os Estados‑Membros
devem atribuir prioridades aos projetos relativos a vias
navegáveis interiores que garantam benefícios maiores e mais imediatos e a Comissão deve concentrar
o seu financiamento nos projetos que tenham planos
avançados de eliminação dos estrangulamentos.

Os projetos de transporte por vias navegáveis interiores da UE receberam 1,3 milhões de euros de financiamento durante o período de 2007-2013, ao abrigo
do instrumento Rede Transeuropeia de Transportes,
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
e do Fundo de Coesão.
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••

O apoio financeiro da UE dá uma resposta adequada às necessidades dos microempresários?
(n.º 8/2015) — esta auditoria avaliou se as necessidades dos microempresários estavam a ser satisfeitas
através do apoio financeiro do Fundo Social Europeu
(FSE) e do Instrumento de Microfinanciamento Europeu «Progress».

••

Melhoria da segurança do aprovisionamento energético através do desenvolvimento do mercado
interno da energia: são necessários mais esforços
(n.º 16/2015) — esta auditoria procurou determinar
se a aplicação de medidas no domínio do mercado
interno da energia e o investimento da UE em infraestruturas energéticas foram eficazes para garantir
a segurança do aprovisionamento energético.

A auditoria detetou insuficiências na programação
e na conceção do apoio financeiro do FSE, bem como
falta de um acompanhamento suficiente e fiável do
desempenho. Nem a Comissão Europeia nem os
Estados‑Membros dispunham de informações comparativas sobre os custos administrativos para cada
Estado‑Membro e para cada mecanismo de financiamento. Estas questões podem ter um impacto negativo na eficácia do apoio financeiro destinado aos
microempresários. Os Estados‑Membros devem proceder a avaliações das necessidades durante a conceção dos instrumentos de financiamento e a elaboração dos programas operacionais que incluam apoio
financeiro da UE aos microempresários. A Comissão
Europeia deve condicionar a utilização dos instrumentos financeiros do FSE pelos Estados‑Membros
à existência de sistemas sólidos de gestão de riscos.

A auditoria constatou que as infraestruturas energéticas na Europa ainda não estão concebidas para
mercados plenamente integrados, pelo que não
proporcionam atualmente uma segurança eficaz
do aprovisionamento energético. A ajuda financeira
do orçamento da UE no domínio das infraestruturas
energéticas contribuiu apenas de forma limitada
para o mercado interno da energia e a segurança do
aprovisionamento energético. A Comissão Europeia
deve identificar as infraestruturas energéticas na UE
que não são ativamente utilizadas e colaborar com
os Estados‑Membros para eliminar barreiras à sua
utilização no mercado interno da energia. Além disso,
deve ponderar novas formas de disponibilizar energia proveniente de um Estado‑Membro aos clientes
de outro Estado‑Membro.

O microfinanciamento refere‑se, geralmente, a montantes não superiores a 25 000 euros e, em muitos casos, inferiores a 10 000 euros. Estima‑se que a procura
total de microfinanciamento nos Estados‑Membros
da UE seja superior a 12 mil milhões de euros. Os
exemplos referidos no relatório incluem 5 000 euros
para ampliação de um quiosque urbano e 9 500 euros para ajudar a criar um parque infantil e uma loja
de roupa.

O mercado interno da energia deveria permitir a livre
circulação e o comércio do gás e da eletricidade em
todo o território da UE. O orçamento da UE disponibilizou um financiamento de 3,7 mil milhões de euros
para as infraestruturas energéticas entre 2007 e 2013,
estando previstos mais 7,4 mil milhões de euros
entre 2014 e 2020. Porém, o relatório salienta que não
foi alcançado o objetivo da UE de realizar o mercado
interno da energia até 2014.
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Crescimento inteligente e inclusivo
Coesão económica,
social e territorial
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34%

A coesão económica, social e territorial abrange
a política regional, que se destina a ajudar os países
e regiões menos desenvolvidos da UE a acompanhar os restantes, reforçando a competitividade de
todas as regiões e desenvolvendo a cooperação entre elas.
As despesas no domínio da coesão previstas para o período
de 2014-2020 representam 34% do orçamento total da UE para
a globalidade do período de programação, ou seja, 367 mil
milhões de euros. O orçamento para 2015 elevou‑se a 51,1 mil
milhões de euros.

Devem intensificar‑se os esforços para resolver os
problemas relacionados com a contratação pública
nas despesas da coesão da UE (n.º 10/2015) — esta
auditoria examinou se a Comissão e os Estados‑Membros estão a tomar medidas adequadas e eficazes
para resolver o problema dos erros que afetam a contratação pública no domínio da coesão.
A auditoria constatou que continuam a existir problemas generalizados na forma como as autoridades públicas de toda a UE celebram contratos com terceiros.
Embora a Comissão Europeia e os Estados‑Membros
tenham começado a dar resposta ao problema, ainda
há um longo caminho a percorrer. Os erros graves
deram origem a uma falta de concorrência leal e à adjudicação dos contratos a proponentes que não eram
os melhores. A análise sistemática é muito limitada
e faltam dados suficientemente pormenorizados,
sólidos e coerentes sobre a natureza e extensão dos
erros. Se a situação não melhorar até ao final de 2016,
a auditoria recomenda a suspensão dos pagamentos
relativos ao período de 2014-2020 aos Estados‑Membros em causa.
Entre 2007 e 2013, foram afetados 349 mil milhões
de euros às despesas do domínio da política regional

através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional, do Fundo de Coesão e do Fundo Social
Europeu. Uma parte significativa deste montante
é despendida através de contratação pública. Detetaram‑se erros nesta matéria em cerca de 40% dos
projetos cuja contratação pública foi auditada pelo
Tribunal no âmbito dos seus relatórios anuais relativos aos exercícios de 2009 a 2013.
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••

Financiamento de estações de tratamento de
águas residuais urbanas na bacia do rio Danúbio:
são necessários mais esforços para auxiliar os
Estados‑Membros a concretizarem os objetivos
da política da UE em matéria de águas residuais
(n.º 2/2015) — esta auditoria avaliou a eficácia da
despesa realizada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo de Coesão para
ajudar os Estados‑Membros da bacia do rio Danúbio
a concretizarem os objetivos da política da UE em
matéria de águas residuais.
A auditoria concluiu que, apesar de o apoio financeiro
da UE ter desempenhado um papel fundamental nos
progressos registados pela República Checa, Hungria,
Roménia e Eslováquia, todos os países registaram
atrasos no cumprimento das regras e na absorção dos
fundos disponíveis da UE. De um modo geral, as estações trataram as águas residuais de forma adequada
mas a gestão das lamas de depuração e dos extravasamentos de águas pluviais foi, por vezes, insuficiente.
Um terço das estações estava sobredimensionado e é
potencialmente insustentável. Os países foram lentos
a absorver os fundos da UE, arriscando‑se a perder
o financiamento da UE ou a criar a necessidade de
financiamento adicional por parte dos seus cofres
nacionais. A Comissão deve melhorar os requisitos relativos à prestação de informações e os Estados‑Membros devem aplicar disposições legais para garantir
a ligação imediata à rede pública de esgotos. A Comissão e os Estados‑Membros devem definir critérios
para todos os tipos de utilização de lamas e garantir
um acompanhamento sólido dos poluentes.
A bacia do rio Danúbio é a maior da Europa. A UE
contribuiu com 7,9 mil milhões de euros para projetos
de tratamento de águas residuais em quatro Estados‑Membros, durante os períodos de programação
de 2000-2006 e 2007-2013.

••

Qualidade da água na bacia do rio Danúbio: foram
realizados progressos na aplicação da DiretivaQuadro da Água, mas ainda há algum caminho
a percorrer (n.º 23/2015) — esta auditoria avaliou se
a aplicação da Diretiva‑Quadro da Água pela República Checa, Hungria, Roménia e Eslováquia conduziu
a uma melhoria da qualidade das águas de superfície
da bacia do rio Danúbio.
A auditoria constatou que se tinham registado poucos progressos desde 2004. Os auditores salientaram
a «falta de ambição» dos planos desses países como
o principal motivo para os progressos limitados.
A auditoria revelou a falta de medidas orientadas
para massas de água cuja qualidade é insatisfatória.
Observaram‑se igualmente lacunas nos sistemas de
acompanhamento, que resultaram numa falta de
dados tanto sobre o tipo como sobre as fontes de poluição que impedem uma massa de água de atingir
um estado satisfatório. Além disso, para um número
significativo de massas de água, os Estados‑Membros
prorrogaram prazos importantes para estas alcançarem um bom estado de qualidade da água, sem
justificação suficiente. As recomendações incluíram
a monitorização da poluição e sistemas de diagnóstico, o reforço dos critérios de inspeções e taxas ou
impostos para dissuadir as emissões.
Entre 2007 e 2013, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão concederam 6,35 mil milhões de euros aos Estados‑Membros
da bacia do rio Danúbio para tratamento das águas
residuais. No mesmo período, o Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural contribuiu
com 6,39 mil milhões de euros para compensar os agricultores que assumam compromissos
agroambientais.
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••

Garantia para a Juventude da UE: foram tomadas
as primeiras medidas, mas preveem‑se riscos de
execução (n.º 3/2015) — esta auditoria avaliou
se a Comissão prestou apoio adequado aos Estados‑Membros no estabelecimento do instrumento
de Garantia para a Juventude, tendo examinado os
possíveis riscos associados à execução.
A auditoria identificou três riscos para o sucesso da
execução da Garantia para a Juventude: o caráter
adequado do financiamento total, a definição de uma
«boa oferta» e a forma utilizada pela Comissão para
acompanhar e comunicar os resultados. A Comissão
prestou efetivamente apoio oportuno e adequado
aos Estados‑Membros no estabelecimento dos seus
instrumentos de Garantia para a Juventude. Contudo,
não realizou uma avaliação de impacto especificando os custos e os benefícios esperados, embora se
trate de um procedimento habitual. Embora a Comissão tivesse solicitado aos Estados‑Membros que
fornecessem uma estimativa dos custos quando
apresentassem os seus Planos de Implementação da
Garantia para a Juventude, algumas respostas não
incluíam informações pertinentes e nenhuma apresentava o custo estimado das reformas estruturais
necessárias.
O instrumento de Garantia para a Juventude foi criado em junho de 2013, em resposta ao agravamento
da situação dos jovens desempregados, exacerbada
pela crise económica e financeira. Entre 2014 e 2020,
o instrumento será financiado em parte pelo orçamento da UE através do Fundo Social Europeu e de
uma Iniciativa para o Emprego dos Jovens criada para
o efeito, até um montante total de 12,7 mil milhões
de euros.

••

Apoio da Comissão às equipas de ação para
a juventude: os fundos do FSE foram reorientados, mas sem incidência suficiente nos resultados
(n.º 17/2015) — esta auditoria avaliou se a reorientação do financiamento do FSE beneficiou das propostas elaboradas em 2012 pelas equipas de ação para
a juventude sobre a forma de atingir resultados mais
rápidos e eficazes para os jovens desempregados
através das despesas do FSE.
A auditoria constatou que as equipas de ação para
a juventude criadas pela Comissão Europeia conseguiram reorientar os fundos para o apoio aos jovens,
mas as suas propostas foram limitadas. A Comissão
prestou apoio consultivo aos Estados‑Membros, mas
esse apoio foi limitado pelo nível e qualidade das
informações de que dispunha. Embora a iniciativa
tenha conduzido à reprogramação e reafetação de
verbas do Fundo Social Europeu, a avaliação da Comissão das alterações aos Programas Operacionais incidiu, essencialmente, sobre o seu impacto orçamental. É necessário gerir melhor as expectativas deste
tipo de iniciativas, nos casos em que há um desfasamento potencial entre o que é prometido e o que,
realisticamente, pode ser realizado pela Comissão.
A Comissão criou as equipas de ação para a juventude em 2012, no âmbito da sua «Iniciativa Oportunidades para a Juventude». As equipas reuniram peritos
nacionais e da Comissão nos oito Estados‑Membros
com as taxas mais elevadas de desemprego dos jovens. A iniciativa correspondia a quase 10 mil milhões
de euros do Fundo Social Europeu ainda disponíveis
nos Estados‑Membros em causa.

21

As nossas atividades

Crescimento sustentável: recursos naturais
Recursos naturais
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39%

As despesas previstas para o período de 2014-2020 representam quase 39% do orçamento total da UE para a globalidade
do período de programação, ou seja, 417 mil milhões de euros.
O orçamento para 2015 elevou‑se a 56 mil milhões de euros.

Assistência técnica: qual a sua contribuição
para a agricultura e o desenvolvimento rural?
(n.º 4/2015) — esta auditoria examinou a utilização
dos fundos da assistência técnica no domínio da agricultura e desenvolvimento rural no período de programação de 2007-2013. Centrou‑se na regularidade,
eficácia e eficiência do financiamento na Comissão
e nos Estados‑Membros.
A auditoria concluiu que nem a Comissão Europeia
nem os Estados‑Membros conseguiram demonstrar
a contribuição da assistência técnica na política da
agricultura e desenvolvimento rural para a eficiência
orçamental e os objetivos gerais da política agrícola comum. As redes rurais, que visam incrementar
a cooperação, a partilha de conhecimentos e a inovação no setor agrícola, são um veículo muito adequado para a assistência técnica. No entanto, em muitos
casos, os recursos destinados ao desenvolvimento
de capacidades tinham sido utilizados para apoiar
os orçamentos administrativos gerais. A Comissão
deve elucidar o âmbito e a aplicação da assistência técnica dos Estados‑Membros no domínio do
desenvolvimento rural e deve acompanhar de perto
a sua execução.

Para o período de 2007-2013, os Estados‑Membros
planearam utilizar 1,5 mil milhões de euros de
financiamento proveniente do orçamento da UE para
assistência técnica, até um limite de 4% da dotação
nacional para o desenvolvimento rural. No período
de programação de 2014-2020, este valor aumentou
para cerca de 1,9 mil milhões de euros.

As nossas atividades

••

Os instrumentos financeiros são mecanismos
bem‑sucedidos e promissores no domínio do
desenvolvimento rural? (n.º 5/2015) — O objetivo
desta auditoria foi determinar se os instrumentos
financeiros (fundos para empréstimos e fundos de
garantia) executados no âmbito da política de desenvolvimento rural foram bem concebidos e geridos
durante o período de programação de 2007-2013.
A auditoria constatou que, até ao momento, os instrumentos não foram bem‑sucedidos. Esta situação
deveu‑se essencialmente ao facto de terem sido
sobrecapitalizados e de não terem concretizado
o seu potencial no que se refere aos efeitos de renovação e de alavanca desejados. Durante o período de
programação de 2007-2013, os argumentos a favor da
criação de instrumentos financeiros não eram claros.
Não existia informação quantificável fiável para
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justificar o tipo de instrumentos financeiros criados,
determinar a procura de instrumentos financeiros no
domínio da agricultura e demonstrar que o montante
de capital afetado ao fundo era adequado. Devem
ser criados melhores incentivos para que os Estados‑Membros estabeleçam instrumentos financeiros
no domínio do desenvolvimento rural e estimulem
a procura por parte dos agricultores ou outros beneficiários, bem como definidas, para o período de programação de 2014-2020, normas e metas adequadas
relativas aos efeitos de alavanca e de renovação.
A UE e os Estados‑Membros investiram, até ao final
de 2013, cerca de 700 milhões de euros em fundos de
garantia e fundos para empréstimos nesse domínio.
No que se refere ao período de 2014-2020, a Comissão
pretende que os Estados‑Membros se comprometam
a aumentar a sua utilização pelo menos no dobro.

Auditoria de resultados em destaque:
Integridade e execução do Regime
de Comércio de Licenças de Emissão
da União Europeia (n.º 6/2015)
O Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União
Europeia (RCLE UE) é um pouco diferente de outras políticas e programas que o Tribunal auditou, na medida em
que não recebe um financiamento significativo do orçamento da UE. Por outro lado, tem um impacto muito forte
na execução das políticas em toda a União e na qualidade
de vida dos cidadãos. Introduzido em 2005, o RCLE UE
é muitas vezes citado como o modelo de referência da
nova política em matéria de alterações climáticas e dos
regimes de comércio de licenças de emissão em todo
o mundo. Por isso, seria de esperar a existência de um bom
quadro de regulamentação e supervisão do mercado, segurança jurídica e sistemas de tratamento de informações
fundamentais. Além disso, os «mecanismos» dos sistemas
de execução deviam ser suficientemente eficientes.
No final de 2013, os auditores do Tribunal examinaram
o quadro de proteção da integridade do RCLE UE e os
sistemas de execução efetiva do regime pela Comissão
e pelos Estados‑Membros até à fase II (final de 2012).
Esta auditoria foi motivada pelos riscos relativos à criação de um mercado funcional para alcançar os objetivos
da política da UE em matéria de alterações climáticas
e pelas dificuldades em controlar esta atividade intangível («como medir o ar quente?»).

Os auditores avaliaram se o RCLE UE foi gerido de forma
adequada. Não só efetuaram análises documentais e entrevistas com os funcionários envolvidos na gestão do
regime na Comissão Europeia em Bruxelas, mas deslocaram‑se também a cinco Estados‑Membros — a Alemanha, a França, a Itália, a Polónia e o Reino Unido — para
visitar as autoridades competentes. Além disso, analisaram os documentos relativos a outros dois — Grécia
e Espanha — e consultaram peritos na matéria. Obtiveram igualmente provas através da realização de testes
aos dados dos documentos das autoridades nacionais,
que diziam respeito a 150 instalações selecionadas
destes sete países, e da análise dos dados do registo de
operações da UE. Não puderam visitar as instalações em
si já que estas autoridades não recebem fundos da UE
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para gerir o regime, pelo que o Tribunal não tem direito
de acesso para fins de auditoria.
As provas obtidas pelos auditores do Tribunal salientaram a falta de supervisão do mercado de emissões
e também de cooperação entre os reguladores. A título
ilustrativo das suas conclusões específicas, os auditores
constataram que a definição jurídica das licenças de
emissão deve ser clarificada e que os procedimentos de
abertura de contas RCLE no registo da União e de acompanhamento das operações eram inadequados para realizar controlos suficientes contra os abusos. Tratava‑se
de uma situação paradoxal pois os Estados‑Membros
não podiam acompanhar as operações transfronteiriças de forma eficaz porque não tinham acesso direto
à base de dados central, mas a Comissão também não as
podia controlar porque não dispunha de qualquer base
regulamentar para o efeito. Os auditores constataram
igualmente que os sistemas de acompanhamento e de
comunicação de informações relativas a emissões não
estavam harmonizados e revelavam deficiências de controlo, bem como uma orientação inadequada pela Comissão e uma comunicação de informações inadequada
tanto pela Comissão como pelos Estados‑Membros.
Em resultado das suas constatações, o Tribunal conclui
que o quadro de proteção da integridade do mercado
não era suficientemente sólido e que se verificaram
importantes deficiências de execução na fase anterior,
alguma das quais exigem também outras medidas na
fase atual. Apesar dos problemas anteriormente referidos, o relatório do Tribunal deixa claro que este regime
inovador tem sido continuamente aperfeiçoado. O debate e as reformas sobre o RCLE, que estavam em curso
no momento em que o relatório foi publicado, incidem
sobre a sua eficácia e como lidar com o excedente. A auditoria não abrangeu estas questões. Porém, com este
relatório, o Tribunal revela que também é necessário
prestar atenção às questões de base da integridade do
mercado e da execução do regime, para que a UE possa
ficar confiante de que a sua política emblemática está
bem equipada para realizar as reduções de emissões
e aplicar tecnologias hipocarbónicas.
O Tribunal apresentou um certo número de recomendações práticas dirigidas à Comissão e às autoridades dos
Estados‑Membros, que os poderão auxiliar a melhorarem a integridade do mercado e a execução do regime,
tornando‑o numa ferramenta mais forte para realizar
as metas relativas às alterações climáticas até 2020 e
após essa data. Na resposta ao relatório do Tribunal,

a Comissão concordou que quaisquer questões pendentes importantes relativas à regulamentação e supervisão
do mercado de emissões devem ser resolvidas de forma
a melhorar a integridade do mercado, sempre que necessário, garantindo que muitas melhorias estão já a ser
aplicadas na fase III (2013-2020) e dão especificamente
resposta às observações do Tribunal.
O relatório suscitou um interesse significativo por parte
dos meios de comunicação social e foi apresentado
numa conferência de imprensa aos jornalistas da UE
acreditados em Bruxelas. Os meios de comunicação social na UE e em todo o mundo noticiaram que
o RCLE UE necessita de uma maior supervisão para
melhorar o mercado do carbono, bem como de mais
proteção contra o abuso de mercado, incluindo riscos
de fraude ao IVA que continuam a existir. Como é o caso
para todos os relatórios especiais do Tribunal, o membro
responsável pelo relatório, Kevin Cardiff, apresentou‑o
à Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento
Europeu, e ainda às comissões e comités ambientais do
Parlamento e do Conselho, a fim de partilhar informações que podem ser utilizadas em futuras decisões
sobre as regras e os regulamentos aplicáveis nesta matéria. O Parlamento e o Conselho congratularam‑se com as
observações e recomendações do Tribunal, e analisarão
as eventuais futuras propostas que permitam melhorar
a integridade e a execução do regime.

Equipa de auditoria (da esquerda para a direita): Stefan
Den Engelsen, Emese Fésűs, Kevin Cardiff e Colm Friel.
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••

Os acordos de parceria no domínio da pesca são
bem geridos pela Comissão? (n.º 11/2015) — esta
auditoria avaliou se os acordos são bem geridos. Analisou a negociação e a aplicação dos acordos, o acompanhamento das capturas pela Comissão, bem como
a seleção e o controlo das ações financiadas.
Verificou que, embora globalmente os acordos
tenham sido bem geridos, a arqueação negociada
era, muitas vezes, superior às capturas indicadas para
períodos anteriores. Esta situação dá origem a uma
subutilização regular. Dado que a contribuição financeira da UE é paga na sua integralidade, independentemente das quantidades efetivamente capturadas,
o custo real pago é com frequência superior ao preço
negociado.
Registou‑se igualmente uma falta de dados fiáveis,
coerentes e completos sobre as capturas de peixe
efetivamente realizadas pela frota da UE. Ao negociar novos acordos, a Comissão deve ter em conta os
níveis anteriores, condicionar mais os pagamentos às
capturas efetivas e certificar‑se de que a nova base
de dados de capturas é plenamente utilizada pelos
Estados‑Membros de pavilhão e fornece dados fiáveis
sobre as capturas que possam ser acompanhados
e atualizados.
Pretende‑se que os acordos garantam a sustentabilidade do setor das pescas abrangido permitindo que
as embarcações da UE pesquem apenas os recursos
excedentários dos países parceiros. Porém, a auditoria revelou dúvidas de que os referidos recursos
excedentários possam ser calculados com fiabilidade,
devido à falta de informações fiáveis.

••

A prioridade da UE de promover uma economia
rural baseada no conhecimento foi afetada por
uma gestão deficiente das medidas de aconselhamento e de transferência de conhecimentos
(n.º 12/2015) — esta auditoria examinou se os
sistemas de gestão e controlo existentes permitem
a execução eficaz das medidas de aconselhamento
e de transferência de conhecimentos no âmbito do
desenvolvimento rural.
A auditoria constatou que os programas de formação
profissional e de aconselhamento financiados pela UE
nas zonas rurais são muito dispendiosos, duplicam
frequentemente os programas já existentes e dão
preferência aos prestadores de formação com boa
implantação. A auditoria identificou procedimentos
fracos de gestão por parte dos Estados‑Membros
e uma supervisão insuficiente por parte da Comissão. Os Estados‑Membros baseavam‑se demasiado
nas propostas dos formadores e qualquer tipo de
formação era considerado «positivo» e elegível
para ajuda pública. A falta de um procedimento de
seleção leal e transparente deu origem a que fossem
recorrentemente selecionados, e recebessem a maior
parte do financiamento, os prestadores de serviços
há muito constituídos e com boa implantação. Os
Estados‑Membros devem selecionar as atividades
de formação que deem resposta às necessidades de
competências identificadas através de uma análise
recorrente, evitando o risco de o processo de seleção
ser orientado pelos prestadores de serviços.
A UE apoia projetos de formação e aconselhamento
rural através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Para o período de 2007-2013, foram
reservados 1,3 mil milhões de euros para essas atividades. Com o cofinanciamento dos Estados‑Membros, a ajuda pública totalizou 2,2 mil milhões de
euros. Para o período de 2014-2020, o montante
poderá exceder 4 mil milhões de euros.
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••

Relação custo‑eficácia do apoio da UE a investimentos agrícolas não produtivos no domínio do
desenvolvimento rural (n.º 20/2015) — esta auditoria incidiu na relação custo‑eficácia dos investimentos
não produtivos (INP), no que se refere ao seu contributo para o objetivo do Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural que consiste na utilização
sustentável das terras agrícolas durante o período de
programação de 2007-2013.
A auditoria concluiu que o apoio a INP contribuiu
efetivamente para a concretização dos objetivos, mas
de uma forma ineficaz em termos de custos. De facto,
os custos de 75% dos projetos visitados eram excessivamente elevados. Ainda que muitos destes projetos
tivessem características remunerativas óbvias, foram
integralmente financiados com fundos públicos. Os
auditores visitaram quatro Estados‑Membros que, no
seu conjunto, despenderam 80% do orçamento total
da UE para INP — Portugal, Dinamarca, Reino Unido
(Inglaterra) e Itália (Apúlia). Apenas 5 dos 28 projetos
auditados demonstraram uma boa relação custo‑eficácia. O relatório adverte para o facto de que a questão pode não se limitar à amostra, uma vez que os
problemas resultam de insuficiências nos sistemas de
gestão e de controlo dos Estados‑Membros.
Os investimentos não produtivos são investimentos
que não geram rentabilidade, rendimentos ou receitas substanciais, nem aumentam de forma significativa o valor da exploração agrícola do beneficiário, mas
têm um impacto ambiental positivo.

••

Apoio da UE a infraestruturas rurais: existe potencial para melhorar significativamente a otimização
dos recursos (n.º 25/2015) — esta auditoria examinou se a Comissão Europeia e os Estados‑Membros
alcançaram uma otimização dos recursos através de
Programas de Desenvolvimento Rural para infraestruturas como estradas, redes de abastecimento de
água, escolas e outros serviços.
Apesar de alguns dos projetos de infraestruturas
terem resultado numa contribuição positiva para
as zonas rurais, a auditoria constatou que os Estados‑Membros e a Comissão, agindo no âmbito da
gestão partilhada, apenas alcançaram uma otimização limitada dos recursos. Muito mais poderia
ser alcançado com os fundos disponíveis. Os Estados‑Membros nem sempre justificaram claramente
a necessidade de recorrerem aos fundos de desenvolvimento rural da UE e centraram‑se mais em evitar
o duplo financiamento do que numa coordenação
eficaz com outros fundos. O risco de os projetos poderem ser realizados sem fundos da UE não foi gerido
de forma eficaz, apesar de terem sido identificadas
algumas boas práticas. A partir de 2012, a Comissão
adotou uma abordagem mais proativa e coordenada, de acordo com a auditoria. Se for corretamente
executada, esta nova abordagem deverá resultar
numa melhor gestão financeira durante o período de
programação de 2014-2020.
Entre 2007 e 2013 foram atribuídos 13 mil milhões de
euros de fundos da UE a infraestruturas rurais, através
de Programas de Desenvolvimento Rural. As comparticipações nacionais elevaram este montante para
quase 19 mil milhões de euros.
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Europa global
Política externa

65 mil milhões de euros

A Europa global abrange as relações externas da UE
(a «política externa») incluindo questões relacionadas com o alargamento, bem como a ajuda ao
desenvolvimento e a ajuda humanitária.
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••

6%

A UE afetou 6% do orçamento total, ou seja 65 mil milhões de
euros, às despesas relativas a estes objetivos para o período de
programação de 2014-2020. O orçamento para 2015 elevou‑se
a 7,5 mil milhões de euros. Está disponível financiamento complementar pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, que não
faz parte do orçamento da UE, não se inserindo, por conseguinte, no âmbito do QFP.

A missão de polícia da UE no Afeganistão: resultados desiguais (n.º 7/2015) — esta auditoria visou
apurar se a EUPOL foi devidamente planeada e coordenada, recebeu as orientações e o apoio operacional adequados, contribuiu para o desenvolvimento
da Polícia Nacional do Afeganistão e preparou devidamente a sua retirada gradual do terreno.
A auditoria constatou que a EUPOL tinha alcançado
parcialmente o objetivo de contribuir para o estabelecimento, sob responsabilidade afegã, de uma força
de polícia civil sustentável e eficaz. Na ausência de
uma força de polícia afegã treinada e plenamente
operacional, e apesar das elevadas taxas de analfabetismo e da corrupção generalizada na polícia
e nos sistemas judiciais afegãos, a EUPOL conseguiu
contribuir para uma reforma do Ministério do Interior
e para a profissionalização da polícia do Afeganistão.
No entanto, as constantes insuficiências sistémicas
nos setores da justiça e da polícia põem em risco
o legado constituído pelos resultados obtidos pela
EUPOL, bem como o setor da polícia afegã em geral,
após a retirada gradual da missão no final de 2016.

No período de maio de 2007 a dezembro de 2014,
o custo total da missão da EUPOL rondou os 400 milhões de euros e os custos relacionados com o setor
da segurança perfizeram quase um terço deste montante. Até ao final de 2014, a UE tinha destacado um
total de 32 missões no âmbito da política comum de
segurança e defesa, das quais 16 já estavam concluídas e encerradas e 16 estavam ainda em curso.
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••

Apoio da UE à luta contra a tortura e à abolição da
pena de morte (n.º 9/2015) — esta auditoria avaliou
a eficácia do Instrumento Europeu para a Democracia
e os Direitos Humanos na promoção da prevenção da
tortura, reabilitação das vítimas de tortura e abolição
da pena de morte.
A auditoria constatou que os projetos que recebem
apoio da UE têm impacto, mas muitas vezes não são
bem direcionados e têm um âmbito limitado devido
à dispersão do financiamento. Embora, em termos
gerais, o financiamento tenha sido bem atribuído,
a Comissão não teve suficientemente em conta as
prioridades em matéria de direitos humanos para
cada país. Em muitos casos, os projetos não eram
bem coordenados com outras ações da UE, como
o apoio ao desenvolvimento e o diálogo político. Os
projetos eram, em regra, executados por organizações motivadas e com competência especializada,
mas o processo de seleção dos projetos careceu de
rigor. As recomendações de auditoria abrangeram
o direcionamento dos recursos financeiros, a melhoria da coordenação com outros esforços da UE,
a seleção e melhoramento das propostas de projetos,
a medição do desempenho e a autossustentabilidade
das organizações beneficiárias.
A União Europeia atua através de canais diplomáticos e concede subvenções a ONG por meio do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos
Humanos. Entre 2007 e 2013, foram concedidas
cerca de 180 subvenções, num valor total de mais
de 100 milhões de euros, para a luta contra a tortura
e a abolição da pena de morte.

••

Apoio da UE aos países produtores de madeira ao
abrigo do Plano de Ação FLEGT (n.º 13/2015) — esta
auditoria verificou se a Comissão geriu devidamente o apoio concedido ao abrigo do Plano de Ação
FLEGT da UE, para resolver o problema da exploração
madeireira ilegal.
A auditoria constatou que embora o plano de ação
tenha sido uma iniciativa bem acolhida, os resultados globais foram escassos. A assistência aos países
produtores de madeira foi prestada sem obedecer
a critérios claros e o impacto da ajuda foi enfraquecido pelo grande número de países em concorrência
para a obter. Os progressos realizados nos países envolvidos variaram consideravelmente. A falta de um
planeamento adequado pela Comissão, juntamente
com a ausência de prioridades de financiamento
claras para os países produtores de madeira, foram
fatores importantes que contribuíram para a falta de
progressos. A auditoria recomendou que a Comissão
deve estabelecer objetivos claros e os meios para os
atingir. Quatro Estados‑Membros ainda têm de aplicar integralmente o regulamento da UE relativo à madeira, que foi introduzido para impedir a colocação
no mercado da UE de madeira obtida ilegalmente.
Ao abrigo do Plano de Ação foram afetados 300 milhões de euros a 35 países entre 2003 e 2013. Dois
países, a Indonésia e o Gana, realizaram grandes
progressos para conseguirem a plena aplicação do
licenciamento da sua madeira. Contudo, em geral,
os progressos têm sido muito lentos e vários países
têm tido dificuldades em superar os obstáculos
à boa governação. Nos doze anos decorridos desde
que a Comissão introduziu o Plano de Ação, ainda
nenhum país parceiro obteve um licenciamento aprovado na íntegra.
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••

A Facilidade de Investimento ACP permite obter um
valor acrescentado? (n.º 14/2015) — esta auditoria
avaliou se a Facilidade de Investimento permitiu obter valor acrescentado na cooperação para o desenvolvimento da UE com os países ACP.
Concluiu que a Facilidade de Investimento permite
efetivamente obter um valor acrescentado na cooperação para o desenvolvimento da UE com os países
ACP e que é coerente com os objetivos da política da
UE. No final de 2014, as linhas de crédito representavam 28% da carteira da Facilidade de Investimento,
contra 14% no final de 2010. Este aumento reflete
a importância crescente do financiamento a longo
prazo oferecido pela Facilidade. Além disso, teve
um efeito catalisador positivo, na medida em que
conseguiu atrair financiamento adicional. A auditoria
salientou que a obrigação contratual de informar os
beneficiários finais sobre o financiamento do Banco
Europeu de Investimento/Facilidade de Investimento nem sempre é cumprida e a assistência técnica
nem sempre é orientada para as pequenas e médias
empresas. Foram formuladas recomendações sobre
a forma de dar resposta a estas questões.
Criada em 2003, a Facilidade de Investimento ACP
obtém o seu capital do Fundo Europeu de Desenvolvimento e é gerida pelo BEI. A Facilidade aprovou
projetos de desenvolvimento no valor de 5,7 mil
milhões de euros ao longo da última década. Concede financiamento a médio e longo prazo e tem
por objetivo a obtenção de benefícios económicos,
sociais e ambientais sustentáveis.

••

Apoio prestado às energias renováveis na África
Oriental pela Facilidade ACP‑UE para a Energia
(n.º 15/2015) — esta auditoria avaliou se a Comissão foi bem‑sucedida na utilização da Facilidade
para a energia para aumentar o acesso a energias
renováveis por parte das populações pobres da
África Oriental.
Constatou que a Facilidade foi largamente bem‑sucedida, mas que ainda necessita de uma melhor
supervisão. A Comissão fez uma boa seleção dos
projetos propostos, mas não acompanhou os progressos suficientemente de perto. A qualidade dos
relatórios apresentados pelos gestores dos projetos
era variável e a Comissão não procurou fazer cumprir
os requisitos em matéria de elaboração de relatórios.
No caso de projetos que registaram dificuldades
graves, a Comissão não recorreu suficientemente às
visitas no local nem a exames de acompanhamento
para complementar as informações prestadas pelos
responsáveis. O relatório formula recomendações
tendentes a uma seleção mais rigorosa dos projetos,
um reforço do seu acompanhamento e um aumento
da sua sustentabilidade.
Entre 2006 e 2013, a Facilidade ACP‑UE para a energia
recebeu uma dotação de 475 milhões de euros dos
Fundos Europeus de Desenvolvimento, sobretudo
para subvenções a projetos na África Subsariana. Em
meados de 2014, tinham sido atribuídos 268,2 milhões de euros, dos quais 106 milhões de euros para
projetos na África Oriental, que de longe tinha a pior
taxa de acesso a eletricidade em África.
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••

Exame dos riscos associados a uma abordagem
orientada para os resultados das ações da UE para
o desenvolvimento e a cooperação (n.º 21/2015) —
esta auditoria foi realizada devido ao interesse
renovado, expresso recentemente pela UE, em mudar
a incidência das suas políticas no domínio do desenvolvimento e da cooperação, passando das atividades para os resultados.
No exame, identificaram‑se nove principais domínios de risco: a utilização incoerente da terminologia
relativa aos resultados ou a ausência de uma relação
lógica clara entre as ações, as realizações, os efeitos
e o impacto; a maior complexidade resultante da
integração das questões transversais nos programas
da UE; a falta de harmonização entre os instrumentos
de prestação da ajuda, os quadros dos resultados e as
estruturas de prestação de contas; as insuficiências
na avaliação e na comunicação dos resultados; uma
falta de relatórios consolidados sobre os resultados
alcançados pela ajuda da UE ou de uma síntese dos
mesmos; a falta de dados suficientes, pertinentes,
fiáveis e atualizados; a concentração nos resultados
da execução orçamental enquanto objetivo e as
alterações no contexto das ações.

29
O exame revelou que esses domínios de risco tinham
sido corretamente identificados pela Comissão num
vasto leque de documentos. Ainda assim, é necessário tomar mais medidas para mobilizar todo
o potencial das iniciativas da Comissão no sentido
de melhorar os resultados do desenvolvimento e da
cooperação da UE. Neste contexto, o exame formulou várias recomendações que a Comissão deverá ter
em conta.
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O quadro de governação económica da UE tem
o objetivo de dar resposta a tendências financeiras e económicas problemáticas, como os défices
públicos ou os níveis de dívida pública excessivos,
que podem impedir o crescimento e colocam em risco a sustentabilidade das finanças públicas. Inclui também a criação da
união bancária da UE.

0

Auditoria de resultados em destaque:
assistência financeira prestada a países
em dificuldades (n.º 18/2015)
Nos últimos anos, o Tribunal adquiriu novas atribuições
no domínio da governação financeira e económica da
UE, ao que respondeu reforçando as competências especializadas internas. Este é o segundo relatório especial
do Tribunal publicado neste domínio, na sequência do
primeiro sobre a Autoridade Bancária Europeia em 2014.
Em 2008, a Europa enfrentava uma crise financeira que
se transformaria numa crise da dívida soberana. Esta
crise foi uma consequência de muitos fatores, nomeadamente uma supervisão bancária deficiente, políticas orçamentais inadequadas e as dificuldades sentidas pelas
instituições financeiras de grande dimensão (bem como
os custos resultantes dos resgates suportados pelas
populações). A crise atravessou os Estados‑Membros da
UE em duas fases, afetando inicialmente os países não
integrados na área do euro em 2008-2009 e alastrando
mais tarde pela própria área do euro.
A equipa de auditoria examinou a gestão, por parte da
Comissão, da assistência financeira prestada durante
a crise ao abrigo do mecanismo de apoio à balança
de pagamentos e do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, para a qual a Comissão contraiu
empréstimos nos mercados de capitais com recurso
ao orçamento da UE como garantia. A auditoria englobou a assistência financeira desembolsada à Hungria,

Letónia, Roménia, Irlanda e Portugal, centrando‑se no
papel da Comissão nesses programas. Os auditores
examinaram igualmente a cooperação da Comissão com
os seus parceiros — o Banco Central Europeu (BCE) em
Frankfurt e o Fundo Monetário Internacional (FMI), em
Washington. Recolheram provas de auditoria através de
exames pormenorizados da documentação e análises
documentais, bem como entrevistas com o pessoal da
Comissão, as autoridades nacionais, o BCE e o FMI. Não
foram auditados os parceiros, nem as decisões tomadas
no plano político da UE.
Os auditores constataram que a Comissão Europeia não
estava preparada para os primeiros pedidos de assistência financeira durante a crise financeira de 2008 porque
os sinais de alerta tinham passado despercebidos, o que
explica em grande parte as importantes insuficiências iniciais nos processos de gestão. A auditoria assinala quatro
domínios principais que suscitam preocupação quanto
à forma como a Comissão geriu a crise, sendo eles as
diferentes abordagens utilizadas, o controlo de qualidade
limitado, um acompanhamento insuficiente e lacunas na
documentação. A título de exemplo destas insuficiências, os auditores constataram diversos casos de países
que não foram tratados da mesma forma num cenário
comparável e que, em alguns programas, as condições
de assistência eram menos rigorosas, o que facilita o seu
cumprimento. Registaram igualmente que as equipas da
Comissão não procederam a uma revisão suficiente de documentos fundamentais, que os cálculos subjacentes não
foram revistos por um técnico exterior à equipa, que o trabalho dos especialistas não foi examinado em pormenor
e o processo de revisão não foi bem documentado.
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No entanto, os auditores constataram que a Comissão
logrou assumir as suas novas funções de gestão dos
programas de assistência, que deram origem a reformas,
apesar da sua falta de experiência, o que, atendendo
às restrições de tempo, se tratou de um feito. Além
disso, verificaram que, à medida que a crise avançava,
a Comissão recorreu cada vez mais aos seus conhecimentos especializados internos e empreendeu esforços
junto de um amplo leque de intervenientes nos países
que pediram ajuda, acrescendo que reformas posteriores introduziram igualmente uma maior supervisão
macroeconómica. Os auditores verificaram igualmente
uma série de outros resultados positivos, por exemplo, os programas atingiram os respetivos objetivos,
as metas do défice revistas foram cumpridas na maior
parte dos casos, os défices estruturais melhoraram e os
Estados‑Membros cumpriram a maioria das condições
estabelecidas nos respetivos programas, apesar de
alguns atrasos. Os programas lograram dar origem
a reformas e os países prosseguiram, em grande parte,

com as reformas desencadeadas pelas condições desses
programas, além do que, em quatro dos cinco países,
o ajustamento das transações correntes foi mais rápido
do que previsto.
Os auditores constataram que um certo número das
insuficiências identificadas continuam válidas, e que
a Comissão deve reforçar os seus procedimentos para
a gestão da assistência financeira. O Tribunal formulou
uma série de recomendações à Comissão Europeia,
que visam garantir uma melhor gestão da assistência
financeira em todos os futuros pedidos de assistência
por parte dos Estados‑Membros em dificuldades. Este
relatório foi objeto de uma ampla cobertura na comunicação social europeia, mas também nos Estados Unidos
e na Austrália. Como todos os relatórios especiais do Tribunal, será apresentado aos interessados no Parlamento Europeu e no Conselho, pelo membro do Tribunal
responsável pelo relatório Baudilio Tomé Muguruza.

Equipa de auditoria (da esquerda par a direita): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians e Daniel Costa de Magalhães.
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••

Supervisão das agências de notação de risco pela
UE — bem estabelecida, mas ainda não completamente eficaz (n.º 22/2015) — esta auditoria examinou se a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários
e dos Mercados (ESMA) se conseguiu estabelecer
como a instituição de vigilância das agências de notação de risco na UE. A crise financeira de 2008 centrou as atenções sobre as agências de notação de
risco e o seu impacto nos mercados financeiros. Na
época, as agências eram pouco regulamentadas na
Europa. Em 2011, a Autoridade Europeia dos Valores
Mobiliários e dos Mercados foi criada para as registar,
acompanhar e supervisionar.
A auditoria concluiu que embora a ESMA tenha
estabelecido boas bases, as suas regras e orientações
ainda não estão completas e continuam a existir
riscos importantes a resolver no futuro. Os auditores
reconhecem que a ESMA conseguiu reduzir a duração média do processo de registo, mas sublinham
que o processo continua a ser complexo. Embora as
metodologias de notação devam ser rigorosas, sistemáticas, contínuas e sujeitas a validação, os métodos
da ESMA incidem sobretudo no rigor. As regras atuais
do quadro de avaliação de crédito do Eurosistema
não garantem que todas as agências registadas na
ESMA estejam em pé de igualdade, o que cria uma
estrutura de mercado dualista e coloca as pequenas
agências numa situação desfavorável.
A auditoria formulou uma série de recomendações
à ESMA sobre o registo, a rastreabilidade do processo
de identificação do risco, os processos de supervisão
e os seus sistemas informáticos.

••

É necessário prestar mais atenção aos resultados para melhorar a assistência técnica à Grécia
(n.º 19/2015) — esta auditoria examinou se o Grupo
de Trabalho para a Grécia atingiu os seus objetivos
e se a assistência técnica prestada à Grécia representou um contributo eficaz para o progresso de reforma. O Grupo de Trabalho foi criado pela Comissão
em 2011 para apoiar o ajustamento económico da
Grécia com uma vasta gama de ações de assistência
técnica.
Os auditores examinaram se cumpriu o seu mandato
e se a assistência contribuiu de forma eficaz para
a reforma. Obtiveram provas através de visitas à Comissão, a prestadores de serviços, serviços governamentais gregos e outras partes envolvidas.
A auditoria constatou que a assistência técnica foi entregue às autoridades gregas, em conformidade com
o mandato, mas nem sempre influenciou suficientemente os progressos das reformas. A necessidade
de urgência fez com que o Grupo de Trabalho fosse
criado muito rapidamente, sem uma análise completa de outras opções e sem um orçamento específico.
Não dispunha de um documento estratégico único
abrangente para a prestação da assistência nem para
decidir entre as prioridades.
A prestação da assistência foi pertinente e, de um
modo geral, em consonância com os requisitos do
programa e o Grupo de Trabalho criou um sistema flexível e diversificado para a prestação dessa
assistência, mas verificaram‑se insuficiências a nível
dos projetos.

Edifício do Parlamento grego, Atenas, Grécia.
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O orçamento da UE é principalmente financiado
através de receitas provenientes de três tipos
de recursos próprios. Estes incluem os recursos
baseados no rendimento nacional bruto (RNB)
e no imposto sobre o valor acrescentado (IVA), bem como os
recursos próprios tradicionais (RPT), em especial os direitos
aduaneiros cobrados às importações para a UE e as quotizações
do açúcar. A UE recebe igualmente impostos dos funcionários
da UE, contribuições de países terceiros para programas específicos da UE e multas a empresas que infrinjam as regras e regulamentos da UE. As receitas da UE devem cobrir na totalidade
as suas despesas. Em 2015, as receitas ascenderam a 141,3 mil
milhões de euros.

Luta contra a fraude ao IVA intracomunitário: são
necessárias mais medidas (n.º 24/2015) — esta
auditoria procurou apurar se a UE luta contra a fraude
ao IVA intracomunitário de forma eficaz. A União
Europeia perde entre 40 a 60 mil milhões de euros de
receitas de IVA por ano devido a atividades de criminalidade organizada. Como as exportações de bens
e serviços de um Estado‑Membro para outro estão
isentas de IVA, os criminosos podem evitar o pagamento de impostos em ambos os países recorrendo
à fraude. Em consequência, há uma perda de receitas
para os países em causa e para a UE.
Detetaram‑se insuficiências importantes que indicam
que o sistema atual não é suficientemente eficaz.
A UE dispõe de um conjunto de instrumentos para
combater a fraude ao IVA intracomunitário, mas
alguns deles têm de ser reforçados ou aplicados de
forma mais coerente. Não há controlos cruzados
eficazes entre os dados aduaneiros e os dados fiscais
na maior parte dos Estados‑Membros visitados; as administrações fiscais dos Estados‑Membros partilham
as informações sobre o IVA, mas existem problemas
com a precisão, a exaustividade e a atualidade dos
dados; verifica‑se também uma falta de cooperação
e sobreposição de competências entre as autoridades
administrativas, judiciais e policiais.

Uma melhoria deste sistema implica uma atuação
dos Estados‑Membros, do Parlamento Europeu e da
Comissão Europeia.
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Pareceres em 2015
O Tribunal contribui igualmente para a melhoria da gestão
financeira da UE emitindo pareceres sobre propostas de
legislação nova ou alterada com impacto financeiro. Estes
pareceres são solicitados pelas outras instituições da UE
e utilizados pelas autoridades legislativas — Parlamento
e Conselho — no seu trabalho. O TCE pode igualmente
elaborar documentos e exames sobre outros assuntos por
iniciativa própria.
Em 2015, o TCE elaborou oito pareceres sobre vários domínios importantes:

••
••

Parecer n.º 1/2015 sobre uma proposta de alteração
do regulamento relativo às disposições financeiras
aplicáveis ao orçamento geral da União;
Parecer n.º 2/2015 sobre uma proposta de alteração
do regulamento financeiro aplicável ao Instituto
Comunitário das Variedades Vegetais;

Parecer em destaque — FEIE
Em novembro de 2014 a Comissão lançou, como resposta ao declínio do investimento registado desde 2007,
um «Plano de Investimento para a Europa». A lógica de
intervenção subjacente ao plano é a de que a Europa
tem muitas necessidades de investimento e projetos
economicamente viáveis em busca de financiamento.
O desafio consiste em colocar as poupanças e a liquidez
financeira ao serviço de uma utilização produtiva, no intuito de apoiar o emprego e o crescimento sustentáveis
na Europa. O plano não deve sobrecarregar as finanças
públicas nacionais nem criar novas dívidas. Quando estiver integralmente executado, a Comissão espera criar,
durante os três anos seguintes, entre 1 e 1,3 milhões de
novos empregos e que o FEIE mobilize, ao longo dos
próximos três anos (2015-2017), pelo menos 315 mil
milhões de euros de investimento adicional (essencialmente a longo prazo).

••
••
••
••
••

••

Parecer n.º 3/2015 sobre uma proposta de regulamento financeiro do Conselho Único de Resolução;
Parecer n.º 4/2015 sobre a proposta de regulamento
que institui o Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos. Para mais pormenores, ver a caixa;
Parecer n.º 5/2015 sobre uma proposta de alteração
do regulamento do Comité Orçamental do Instituto
de Harmonização do Mercado Interno;
Parecer n.º 6/2015 sobre uma proposta de alteração do regulamento financeiro do Conselho Único
de Resolução;
Parecer n.º 7/2015 sobre uma proposta de alteração
do regulamento relativo aos recursos próprios tradicionais e aos recursos próprios baseados no IVA e no
RNB e às medidas destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria;
Parecer n.º 8/2015 sobre uma proposta de alteração
do regulamento financeiro aplicável ao 11.º Fundo
Europeu de Desenvolvimento.

As expectativas da iniciativa da Comissão são elevadas. Com o objetivo de contribuir para o sucesso desta
iniciativa, no seu parecer o Tribunal chama a atenção
para questões relativas à governação e ao quadro
legislativo, à prestação de contas e às disposições de
auditoria externa, bem como às responsabilidades
financeiras pelas finanças públicas. O Tribunal ressalvou
que os instrumentos em que a UE colabora com o setor
privado devem ter um nível adequado de transparência
e prestação de contas em relação aos fundos públicos.
É igualmente necessário medir o desempenho desses
instrumentos em função dos objetivos declarados das
atividades financiadas. O Tribunal salientou que a proposta não era clara quanto aos acordos entre a Comissão e o Banco Europeu de Investimento. O legislador
teve o parecer do Tribunal em consideração na elaboração do Regulamento (UE) 2015/1017 que cria o FEIE.
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Contribuir para a prestação de contas
na UE por meio de eventos
e conferências de alto nível
O Tribunal também procura sensibilizar para a importância
da boa gestão financeira e do controlo das finanças da UE
através de conferências sobre os temas em que detetou riscos e em que os seus conhecimentos especializados no domínio da auditoria lhe permitem contribuir para a prestação
de contas da UE. Em 2015, em consonância com o objetivo
estratégico de colaborar com os seus parceiros no processo
de prestação contas da UE, o Tribunal organizou duas conferências desse tipo, apresentadas em seguida.

Conferência do TCE sobre a segurança
energética na UE
Em 5 de maio de 2015, o Tribunal organizou uma conferência em Bruxelas sobre a segurança energética na UE,
oferecendo aos interessados das instituições da UE, dos
Estados‑Membros, do setor energético e das instituições
académicas uma plataforma neutra e independente
para debater os desafios em matéria de segurança energética que a UE enfrenta.
O presidente do TCE, Vítor Caldeira, deu início aos trabalhos e o vice‑presidente da Comissão, Maroš Šefčovič,
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Durante o ano, o Tribunal também organizou seminários
nas suas instalações com peritos internos e externos, para
partilhar conhecimentos sobre os mais recentes desenvolvimentos nas políticas da UE e para recolher informações
para o seu planeamento de auditoria e respetivos trabalhos. Por exemplo, em outubro organizou um seminário
dedicado aos progressos registados na reforma da política
agrícola comum (PAC), que contou com participantes da
Direção‑Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
da Comissão.

proferiu o discurso de abertura. Os membros do TCE
Szabolcs Fazakas e Phil Wynn Owen presidiram à conferência, que incluiu painéis de discussão concentrados
em dois domínios principais: os obstáculos à realização
do mercado interno de energia e o papel fundamental
da Ucrânia no aprovisionamento energético da Europa
enquanto importante via de trânsito.
O Tribunal organizou a conferência porque a UE enfrenta vários desafios importantes e interrelacionados
neste domínio, entre os quais o desenvolvimento de um
mercado interno de energia para melhorar a competitividade da economia europeia, o combate às alterações
climáticas e a melhoria da segurança do aprovisionamento energético.
A instituição também concentra cada vez mais os seus
trabalhos de auditoria nas questões da energia e do
clima. Elaborou já relatórios especiais sobre temas
como o mercado interno de energia e a segurança do
aprovisionamento energético, a eficiência energética
e as energias renováveis. Além disso, o Tribunal prevê
elaborar outros relatórios neste domínio, incluindo
a assistência da UE à Ucrânia e as despesas da UE com
as ações climáticas, bem como um exame panorâmico
sobre a energia e as questões climáticas na UE.

Da esquerda para a direita: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,
Vítor Caldeira e Phil Wynn Owen.

O Tribunal pretende acrescentar valor à governação
energética da UE e, com esta conferência, assinalou que
procurava igualmente facilitar o debate democrático
sobre estas questões.
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Conferência do TCE sobre o futuro da
ajuda ao desenvolvimento
Em 20 e 21 de outubro de 2015, por ocasião do Ano
Europeu para o Desenvolvimento, da adoção dos novos
objetivos mundiais de desenvolvimento sustentável
e da presidência luxemburguesa do Conselho da União
Europeia, o Tribunal organizou no Luxemburgo uma
conferência internacional sobre a ajuda europeia ao
desenvolvimento após 2015.
Presidida por Danièle Lamarque, membro do TCE,
a conferência de dois dias foi aberta pelo presidente Vítor Caldeira, acompanhado do ministro da Cooperação
e Ação Humanitária do Luxemburgo, Romain Schneider,
representando a Presidência do Conselho; da presidente
da Comissão do Desenvolvimento do Parlamento, Linda
McAvan; do comissário do Desenvolvimento, Neven Mimica; e da subsecretária‑geral da ONU, Grete Faremo. As
conclusões da conferência foram apresentadas por Marc
Angel, presidente da Comissão dos Assuntos Externos
e Europeus e da Defesa na Câmara de Deputados do
Luxemburgo.
A UE é o maior doador mundial de ajuda e trabalha em
colaboração com muitos parceiros públicos e privados,
incluindo organizações internacionais, fundações, ONG
e países. É cada vez mais importante garantir que a ajuda é eficaz, prestando uma atenção especial aos critérios
de afetação e avaliação dessa ajuda. O Tribunal desempenha uma função importante neste contexto.
Os novos objetivos de desenvolvimento sustentável
da ONU para 2015-2030 são mais ambiciosos do que
os anteriores objetivos de desenvolvimento do milénio e levam os intervenientes a pensar e agir de forma

diferente. Os participantes concordaram que a ajuda
ao desenvolvimento necessita de ser coerente com as
políticas ambientais, energéticas, de migrações e outras,
bem como de integrar novos intervenientes.
Além disso, as agências de desenvolvimento têm de se
adaptar às novas condições de financiamento, e respetivos instrumentos, cada vez mais diversificados: os
instrumentos de financiamento inovadores ajudam
a aumentar o efeito de alavanca e aproximam o financiamento das condições de mercado, mas complicam
igualmente as decisões financeiras e a avaliação do valor
acrescentado da ajuda.
A Comissão Europeia apresentou orientações relativas
a um orçamento direcionado para os resultados, cujo
objetivo será definir mais claramente a forma como os
fundos da UE são despendidos e quais os resultados
alcançados. O grupo de trabalho conjunto interinstitucional criado para o efeito irá incluir o TCE.
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Relações com as partes interessadas
Parlamento Europeu e Conselho da
União Europeia

a planear o programa de trabalho do Tribunal para 2016. Em
outubro de 2015, a CONT visitou o TCE em trabalho e deu
continuidade à prática de reuniões bilaterais anuais nas
instalações do Tribunal no Luxemburgo. Os representantes
do TCE participaram nas visitas aos Estados‑Membros e países beneficiários organizadas pela CONT, a saber, à Grécia
e à Sérvia, respetivamente.

O valor do contributo do TCE para a prestação de contas da
UE depende, em larga medida, da utilização dos seus trabalhos e produtos pelos seus parceiros principais no processo
legislativo e de prestação de contas. Os parceiros do Tribunal são as autoridades políticas responsáveis pela supervisão pública da utilização dos fundos da UE: o Parlamento
Europeu, o Conselho da União Europeia e os parlamentos
nacionais. Em consonância com a estratégia para 2013-2017,
o Tribunal presta uma atenção especial ao reforço das relações de trabalho com o Parlamento e o Conselho.

Em 2015, os membros do Tribunal representaram a instituição em 29 reuniões da CONT sobre os relatórios anuais e relatórios especiais do TCE. Além disso, apresentaram nove
relatórios especiais às comissões competentes. O Tribunal
organizou ainda uma reunião conjunta com as Comissões
da Agricultura e do Ambiente do Parlamento para debater
pontos de interesse comum, tendo começado a cooperar
com o serviço de investigação do Parlamento para promover uma partilha de conhecimentos mais eficiente entre as
câmaras de auditoria do TCE e esse serviço.

O presidente e os membros do TCE mantêm contactos
regulares com as comissões do Parlamento Europeu, em
especial com a Comissão do Controlo Orçamental (CONT),
o seu parceiro principal. Em 2015, o presidente Vítor Caldeira participou em duas reuniões da CONT, para apresentar
o programa anual de trabalho e os relatórios anuais, bem
como em duas sessões plenárias do Parlamento, para
apresentar os relatórios anuais e participar no debate sobre
a quitação. Por iniciativa de Ville Itälä, o membro do TCE
responsável pelas relações institucionais, o presidente Vítor
Caldeira apresentou igualmente o programa de trabalho
para 2015 à Conferência dos Presidentes das Comissões,
consultando‑a sobre os domínios prioritários com vista

O Tribunal começou igualmente a colaborar mais estreitamente com o Conselho para desenvolver e reforçar as
relações entre as duas instituições, incluindo as respetivas
presidências. Em novembro, o presidente Vítor Caldeira
encontrou‑se com Pierre Gramegna, o ministro luxemburguês das Finanças e presidente do Conselho Económico
e Financeiro (ECOFIN) durante a Presidência luxemburguesa
do Conselho, para discutir o seguimento do Relatório Anual
relativo a 2014 durante a quitação de 2014. O Tribunal apresentou o seu programa de trabalho para 2015 e 15 relatórios
especiais a vários grupos de trabalho do Conselho. Além
disso, apresentou os vários capítulos do relatório anual
à Comissão do Orçamento do Conselho, enquanto base
para o procedimento de quitação.

Reunião anual entre o TCE e a Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu.
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Reforço das parcerias com os parlamentos
e as autoridades nacionais
Durante o ano, o Tribunal cooperou estreitamente com as
partes interessadas nos Estados‑Membros, tendo mantido
os parlamentos nacionais sistematicamente informados
acerca dos seus trabalhos. Além disso, o presidente e os
membros do TCE apresentaram o relatório anual aos
parlamentos e autoridades nacionais na maioria dos Estados‑Membros. Realizaram‑se igualmente reuniões com representantes dos parlamentos e autoridades nacionais, tanto nas instalações do Tribunal como nos Estados‑Membros.
O Tribunal prosseguiu a iniciativa, que teve início em 2014,
de organizar visitas de alto nível a Estados‑Membros da UE,
com o objetivo de reforçar as parcerias com as autoridades nacionais responsáveis pela gestão e o escrutínio das
finanças da UE.
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A visita de alto nível à Polónia foi complementada por visitas à República Checa (em junho de 2015) e à Bulgária (em
novembro de 2015). Na República Checa, os representantes
do Tribunal encontraram‑se com o presidente do país, Miloš
Zeman, o primeiro‑ministro e deputados. Participaram ainda na sessão comum das comissões do controlo orçamental
e dos negócios estrangeiros da Câmara dos Deputados,
durante a qual se debateram os resultados de auditorias
relativas à PAC e à política de coesão do anterior período
de programação que eram pertinentes para a República
Checa. Durante essa visita, os representantes do Tribunal
contribuíram para a conferência organizada pela ISC da
República Checa sobre dados eletrónicos e o seu significado
para o futuro da auditoria. No âmbito da visita à Bulgária,
a delegação do TCE reuniu‑se com o presidente da República, Rosen Plevneliev, o primeiro‑ministro, Boyko Borissov,
a presidente do Parlamento, Tsetska Tsacheva, e outros
deputados. Participou igualmente numa conferência sobre
a função da auditoria externa na gestão eficaz do setor
público, que assinalou o 135º aniversário da criação da ISC
da Bulgária e o 20º aniversário da sua restauração.

Em abril de 2015, uma delegação de alto nível da instituição
visitou a Polónia, com vista a promover a importância da auditoria pública e da prestação de contas pela utilização dos
fundos da UE, reforçar a sua visibilidade nesse aspeto e encetar um diálogo com as autoridades polacas competentes.
Esta visita incluiu reuniões com o presidente da Polónia,
Bronisław Komorowski, o chefe de Gabinete do Primeiro‑Ministro, as duas câmaras do Parlamento, organismos de
administração autónoma central e local e, mais importante,
com a ISC polaca. As discussões centraram‑se em especial
na prestação de contas e no controlo do setor público,
tendo incluído referências ao recente exame panorâmico
do TCE sobre as disposições da UE relativas à prestação de
contas e à auditoria pública. As reuniões organizadas com
os ministérios das finanças, das infraestruturas e desenvolvimento, e da agricultura e desenvolvimento rural proporcionaram uma oportunidade para debater os exames
panorâmicos do Tribunal, bem como os resultados das suas
auditorias pertinentes e melhores práticas. A delegação do
TCE visitou dois projetos financiados pela UE, um gerido por
autoridades públicas e o outro por um beneficiário privado.

Da esquerda para a direita: Vítor Caldeira, presidente do TCE;
Krzysztof Kwiatkowski, presidente da ISC polaca (NIK);
e Augustyn Kubik, membro polaco do TCE.
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Cooperação com as Instituições
Superiores de Controlo
O TCE coopera com outras Instituições Superiores de Controlo (ISC) principalmente através:

••
••
••

do Comité de Contacto das ISC dos Estados‑Membros da UE;
da rede das ISC dos países candidatos e candidatos
potenciais à adesão à UE;
de organizações internacionais de instituições de
auditoria 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 UE
O Tratado da UE prevê que o TCE e as instituições de
controlo nacionais dos Estados‑Membros 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 2015, o Comité de Contacto reuniu‑se em Riga. Os debates incidiram no Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), na prevenção e combate das irregularidades
e fraude e no quadro financeiro plurianual para 2014-2020.
Prestou‑se igualmente atenção a questões relacionadas
com o Mecanismo Único de Supervisão (MUS). O Comité de
Contacto adotou uma declaração sobre as disposições de
prestação de contas e de auditoria do MUS, dirigida aos parlamentos e governos nacionais e às instituições e organismos pertinentes da UE. Além disso, o Comité de Contacto
aprovou as propostas de realização de auditorias paralelas
relativas à introdução do MUS, bem como a contribuição

dos Fundos Estruturais para a estratégia «Europa 2020» e os
riscos subjacentes para a sustentabilidade das finanças públicas. Em novembro de 2015, o TCE organizou uma reunião
de lançamento do grupo de trabalho sobre os Fundos Estruturais VII, com o objetivo de aprovar um plano de trabalho
para uma nova auditoria paralela multilateral destinada
a avaliar até que ponto as subvenções concedidas pela UE
contribuem de forma eficaz para a execução da estratégia
«Europa 2020» nos domínios do emprego e da educação.

Rede das Instituições Superiores
de Controlo dos países candidatos
e candidatos potenciais à adesão à UE
O Tribunal coopera com as ISC dos países candidatos e candidatos potenciais à adesão à UE essencialmente através de
uma rede1 semelhante ao Comité de Contacto.
Em 2015, o TCE continuou a apoiar a rede na realização
de uma auditoria de resultados paralela sobre a eficiência
energética. O seminário final sobre esse projeto foi organizado nas instalações do TCE no Luxemburgo, em maio
de 2015. O Tribunal está envolvido na preparação de novos
projetos, que terão início em 2016, centrados nas auditorias
de resultados e financeira.
Em maio de 2015, representantes do TCE participaram no
evento que assinalou o 90.º aniversário da criação da ISC da
Albânia. Nessa ocasião, o presidente Vítor Caldeira encontrou‑se com o presidente da República, Bujar Nishani.
Oito auditores da rede das ISC participaram no programa de
estágios do Tribunal em 2015.

1

Em janeiro de 2015, a rede era composta por seis países
candidatos (Albânia, antiga República jugoslava da
Macedónia, Islândia, Montenegro, Sérvia e Turquia) e por
um país candidato potencial (Bósnia‑Herzegovina). Desde
novembro de 2013, o Kosovo* tem participado na rede
como observador.

*

Esta designação não prejudica as posições relativas ao
estatuto e está conforme com a Resolução 1244/99 do CSNU
(Conselho de Segurança das Nações Unidas) e com o parecer
do TIJ sobre a declaração de independência do Kosovo.

As nossas atividades

Cooperação multilateral (Intosai-Eurosai)
e bilateral
Em 2015, o Tribunal continuou a estar ativamente implicado
e a contribuir para as atividades da Intosai e da Eurosai, em
especial nos seus grupos de trabalho pertinentes.
Em novembro, o TCE foi nomeado vice‑presidente do Comité das Normas Profissionais da Intosai com efeito a partir
do congresso a realizar no final de 2016 (Incosai), refletindo
a ambição de continuar a reforçar o contributo do Tribunal para o processo de definição das normas de auditoria
pública.
O Tribunal continuou também a estar ativamente implicado
no Comité Diretivo e nos grupos de trabalho da Eurosai.
Aceitou o pedido do seu Presidente, a ISC da Ucrânia, para
organizar a primeira reunião do grupo de trabalho sobre
a auditoria dos fundos afetados a desastres e catástrofes.
O Tribunal também tem sido um membro ativo do grupo
de ação da Eurosai sobre auditoria e deontologia, que visa
promover a conduta ética e a integridade, tanto nas ISC
como nos organismos públicos. O principal objetivo do
grupo de ação consiste em reforçar e enquadrar a gestão
da conduta ética, com ferramentas práticas e exequíveis,
destinadas a auxiliar as Instituições Superiores de Controlo
no seu trabalho quotidiano.
O Tribunal participou na 5.ª conferência conjunta da
Eurosai‑Arabosai, dedicada à supervisão dos programas
de resgate dos governos, e na 2.ª conferência da Young
Eurosai, que oferece aos jovens auditores a oportunidade
de debaterem questões específicas.
Participou igualmente no Global World Leadership Forum
das ISC, cujo tema central foi o papel dos auditores do setor
público em 2030.
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O Tribunal mantém boas relações bilaterais com as ISC.
As atividades realizadas em 2015 incluíram, por exemplo,
a participação de uma delegação do TCE num seminário
internacional organizado pela ISC polaca em Varsóvia para
auditores da Geórgia, da Moldávia e da Ucrânia. A delegação debateu com as ISC da República Checa, da Estónia, da
Hungria, da Letónia, da Lituânia e da República Eslovaca
a experiência obtida no desenvolvimento e reforço das
capacidades no caminho para a adesão à UE e prestou
formação sobre a metodologia do TCE para as auditorias de
conformidade e de resultados.

Cooperação com as ISC através de exames pelos
pares internacionais
O exame pelos pares é um método utilizado com frequência para promover as melhores práticas e a garantia da qualidade. O subcomité sobre exames pelos pares da Intosai
é responsável pela manutenção e atualização da linha diretriz sobre Normas Internacionais das Instituições Superiores
de Controlo (ISSAI 5600) e por assegurar que esta continua
a ser pertinente. Em 2015, o Tribunal contribuiu significativamente para a revisão dessa linha diretriz, que será apresentada para adoção no congresso Incosai de 2016.
Assumiu igualmente um papel de liderança nos exames
pelos pares internacionais relativos às ISC da Letónia, de Espanha e da Suíça. O âmbito do exame da ISC letã era muito
vasto, abrangendo metodologias e práticas das auditorias
financeira, de conformidade e de resultados, bem como
a eficiência das funções de apoio. O exame da ISC espanhola, liderado pela ISC de Portugal, abrangeu igualmente
muitos aspetos do funcionamento da instituição. No caso
da ISC suíça, o TCE foi o único examinador. O exame incluiu
uma avaliação da pertinência da sua estratégia, bem como
dos processos de programação e de controlo da qualidade.

A nossa gestão

Colégio do TCE
O Colégio do TCE é composto por um membro por Estado‑Membro, que cumpre um mandato de seis anos. Os
membros são designados pelo Conselho, após consulta do
Parlamento Europeu, na sequência de uma nomeação efetuada pelo respetivo Estado‑Membro. O Tratado exige que
os membros exerçam as suas funções com total independência, no interesse geral da União Europeia.
Os membros elegem entre si o presidente, por um período
de três anos. Os mandatos do presidente e dos membros
são renováveis.
A maioria dos membros está afetada a uma das cinco câmaras, onde são adotados os relatórios, pareceres e documentos e tomadas as decisões sobre questões estratégicas
e administrativas mais gerais. Cada membro é responsável
pelas suas tarefas, principalmente no domínio da auditoria.

Colégio do TCE em 31 de dezembro de 2015.
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O membro coordena as respetivas equipas de auditoria,
sendo assistido pelo seu gabinete. Os relatórios, pareceres
ou documentos são apresentados à Câmara e/ou ao Colégio
e, após adoção, ao Parlamento, ao Conselho e a outras
partes interessadas relevantes, incluindo os meios de comunicação social. Em determinados casos selecionados, e por
iniciativa dos membros, o relatório pode ser apresentado
às autoridades dos Estados‑Membros em causa. O Tribunal
confiou a um membro, Ville Itälä, a responsabilidade pelas
relações institucionais.
Em 2015, na sequência da designação pelo seu Estado‑Membro, e após consulta ao Parlamento Europeu,
o Conselho da União Europeia nomeou Bettina Jakobsen
(Dinamarca) como membro do TCE. O seu mandato decorre
entre 1 de setembro de 2015 e 28 de fevereiro de 2018, ou
seja, o tempo restante do mandato do anterior membro
dinamarquês, Henrik Otbo, que faleceu subitamente em
fevereiro de 2015.
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Tribunal de Contas Europeu: Organigrama
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Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Portugal
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Espanha
Croácia

Decano
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Henri GRETHEN
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Câmara III

Decano

Ações externas

Karel PINXTEN
Bélgica

Câmara IV

Decano
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União Europeia
Milan Martin CVIKL
Eslovénia

Câmara CEAD

Decano
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Países Baixos

MIR

Coordenação,
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fiabilidade
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responsável
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Estratégia do TCE para 2013-2017:
progresso contínuo
O objetivo da estratégia a cinco anos do Tribunal consiste
em maximizar o valor do seu contributo para a prestação
de contas pública da UE. As suas principais prioridades
para a concretização desse objetivo são apresentadas no
gráfico seguinte.

Muitas iniciativas identificadas na estratégia já foram executadas. O Tribunal aumentou o seu leque de realizações,
intensificou e alargou as relações com as partes interessadas, acelerou o seu processo de auditoria e melhorou
a forma como avalia o seu próprio desempenho. Em 2015,
o TCE decidiu reformar a sua organização, dando assim
resposta às recomendações do Parlamento Europeu sobre
o futuro papel do TCE e do exame pelos pares internacional de 2014 sobre a sua auditoria de resultados.

Prioridades estratégicas do TCE para 2013-2017

CENTRAR OS PRODUTOS
DO TRIBUNAL NA
MELHORIA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DA UE

COLABORAR COM OS SEUS
PARCEIROS NO ÂMBITO DO
PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

01

DEMONSTRAR
O DESEMPENHO
E A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO TCE

02
03

05

GARANTIR UM
PROFISSIONALISMO
CONSTANTE

04
UTILIZAR DA MELHOR FORMA
OS CONHECIMENTOS,
AS CAPACIDADES
E AS COMPETÊNCIAS
ESPECIALIZADAS DO TCE
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FUNDAMENTAÇÃO

Reforma do TCE
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

SIMPLIFICAR AINDA MAIS OS
PROCESSOS DE AUDITORIA

INTRODUZIR UM MÉTODO BASEADO EM
TAREFAS NA ORGANIZAÇÃO

SER ÁGIL
A RESPONDER
A UM AMBIENTE
EM RÁPIDA
EVOLUÇÃO

ORIENTAR OS
RECURSOS COM
FLEXIBILIDADE PARA
AS TAREFAS
DE AUDITORIA
PRIORITÁRIAS

FORNECER
PRODUTOS EM
TEMPO
OPORTUNO

COMUNICAR
MELHOR
A MISSÃO
E ATIVIDADES
DO TCE

IMPULSO

CALENDÁRIO

Preparação da
estratégia para
2013-2017

MEDIDAS

2012

- 10 medidas
fundamentais

Avaliação pelos pares
pelas ISC da
Alemanha, de França
e da Suécia

2013

Relatório do
Parlamento Europeu
sobre o futuro do TCE

2014

- Consulta
- Decisões do Tribunal
- Conceção geral

Preparação para
uma organização
baseada em
tarefas

TCE ágil
e reativo

2015

2016

- Conceção
pormenorizada
- Projetos-piloto
- Execução

- Entrada em
vigor: 1.1.2016
- Formação
e outras
medidas
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Ser ágil a responder a um ambiente
em rápida evolução
O Tribunal desenvolveu um novo processo de programação dos trabalhos, que permite planear e organizar
o trabalho com base em prioridades de toda a instituição e numa análise exaustiva dos riscos. Agora, ao
planear os seus trabalhos, tem sistematicamente em
consideração as opiniões das partes interessadas, para
garantir que os relatórios são tão pertinentes quanto
possível. Com o apoio do membro responsável pelas relações institucionais, o presidente e os membros do TCE
colaboram com as partes interessadas da UE, incluindo
as comissões do Parlamento Europeu.

Orientar os recursos com flexibilidade para as tarefas de
auditoria prioritárias
O Tribunal organizou os seus efetivos em equipas flexíveis afetadas a tarefas e não em unidades, para serem
mais facilmente direcionados para as tarefas prioritárias.
Assim, agora atribui‑se «a pessoa certa para a função»
e, ao fazê‑lo, rentabilizam‑se as suas competências e o
seu potencial. A reforma significou igualmente uma
gestão simplificada da instituição: os chefes de unidade passaram a responsáveis principais, partilhando
tarefas de gestão sob a liderança do respetivo diretor,
que contribui com a sua experiência em matéria de
qualidade e de supervisão. O TCE está ainda a reforçar
os seus conhecimentos especializados em domínios
de auditoria e a introduzir ferramentas de partilha de
conhecimentos para continuar a melhorar os processos
de gestão dos conhecimentos.

Fornecer produtos em
tempo oportuno
O Tribunal simplificou os seus procedimentos de auditoria e de gestão das tarefas, de forma a conseguir fornecer os produtos em tempo oportuno. Nos últimos anos,
tem vindo constantemente a encurtar o tempo médio
necessário para a elaboração de relatórios especiais
e a reforma irá ajudar a reduzi‑lo ainda mais. Este aspeto
reveste‑se de importância particular, com a entrada em
vigor do novo Regulamento Financeiro.

Comunicar melhor a missão e atividades do TCE
O Tribunal redefiniu o seu relatório anual para refletir
as rubricas do quadro financeiro plurianual, tornando‑o mais fácil de utilizar e de ler. No relatório anual,
apresentam‑se agora informações plurianuais sobre os
principais domínios de despesas e sobre o desempenho. O TCE reforçou igualmente as suas comunicações
e relações com as partes interessadas, nomeadamente
recrutando um porta‑voz.

46

A nossa gestão

Avaliação do desempenho

Apreciação das partes interessadas

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. Refletem as prioridades do TCE e demonstram
o seu desempenho e prestação de contas como instituição
profissional de auditoria.

O TCE convidou as principais partes interessadas nos seus
trabalhos — a Comissão do Controlo Orçamental e a Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, o Comité
Orçamental do Conselho, as principais entidades auditadas
a nível da Comissão e das agências da UE, bem como os
presidentes das ISC da UE — para classificarem a utilidade
e o impacto dos relatórios que publicou em 2015, numa
escala de cinco pontos, de «muito reduzido(a)» a «muito
elevado(a)».

Os indicadores destinam‑se a avaliar elementos essenciais
relativos à qualidade e ao impacto dos trabalhos do TCE,
prestando especial atenção à opinião 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.

As respostas revelam que 90% das principais partes interessadas consideram que os relatórios do TCE são úteis para
o seu trabalho (94% em 2014) e 92% consideram que têm
impacto (91% em 2014).

Apreciação das partes interessadas

Qualidade e impacto do trabalho
do Tribunal
O Tribunal avalia a qualidade e o impacto dos seus relatórios com base em apreciações das partes interessadas,
em análises de peritos e no seguimento dado às recomendações para a melhoria da gestão financeira da UE.
Além disso, o TCE mede a sua presença nos meios de
comunicação social.

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

10%

21%

 Muito elevado(a)
Utilidade dos relatórios

45%

Impacto provável dos relatórios

2%
6%
0%

24%

23%
20%

45%
40%

60%

24%
80%

100%
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Exames de peritos

Exames dos relatórios do TCE por peritos
Em cada ano, peritos externos independentes examinam
o conteúdo e a apresentação de uma amostra dos relatórios do TCE, enquanto avaliação da qualidade. Em 2015, os
peritos avaliaram quatro relatórios especiais e os relatórios
anuais relativos a 2014. Classificaram a qualidade de vários
aspetos dos relatórios através de uma escala de quatro
pontos compreendida entre «significativamente comprometida» (1) e «de elevada qualidade» (4).
As classificações dos peritos em 2015 foram as mais elevadas dos últimos quatro anos para os dois tipos de relatórios,
com uma média global de 3,3.

2012

3,0

2013

3,0

2014

3,1

2015

3,3
0

1

2

3
4
Classificação da qualidade

Seguimento dado às recomendações
As recomendações formuladas nos seus relatórios de auditoria, destinadas à Comissão e outras entidades auditadas,
constituem uma das principais formas de o Tribunal contribuir para a melhoria da gestão financeira da UE. Algumas
delas podem ser executadas rapidamente, enquanto outras,
devido à sua complexidade, demoram mais tempo.
O TCE acompanha sistematicamente em que medida as
suas recomendações foram aplicadas pelas entidades auditadas. No final de 2015, 73% das mais de 600 recomendações formuladas em 2012-2015 tinham sido executadas. Este
valor representa um aumento da taxa de execução de 69%
registada em 2014, relativamente às recomendações formuladas no período de 2011-2014.

Execução das recomendações do TCE por ano de
formulação
100%
80%
60%
40%

91%

80%

50%

50%

2012

2013

2014

2015

20%
0%
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Presença nos meios de comunicação social
O indicador da presença do TCE nos meios de comunicação
social reflete o seu impacto mediático. Está relacionado
com o objetivo estratégico de sensibilização para a instituição, os seus produtos, as constatações de auditoria e as
conclusões que apresenta.
Em 2015, o TCE identificou cerca de 3 400 artigos publicados
em linha relativos aos seus relatórios especiais, aos relatórios anuais e à instituição em geral. Destes, 54% tratavam de
relatórios de auditoria do TCE, enquanto os restantes se referiam à instituição e ao seu trabalho em geral. Em 2015, os
relatórios anuais do TCE geraram quase o dobro da cobertura mediática de 2014. Pelo contrário, a cobertura mediática
dos seus relatórios especiais diminuiu em comparação
com 2014, em grande parte devido ao elevado interesse
mediático num relatório específico desse ano (n.º 21/2014,
Infraestruturas aeroportuárias financiadas pela UE), que foi
objeto de mais de 800 artigos.

Temas de referência nos meios de comunicação
social
Relatórios especiais

Relatórios Anuais

26%

28%

0%

20%

TCE em geral

46%

40%

60%

80%

100%

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 executar o seu
programa de trabalho, efetuar auditorias em tempo oportuno e garantir a competência profissional do seu pessoal.

Execução do programa anual de trabalho de 2015
do Tribunal
100%
80%

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 2015, o TCE executou 88% do seu
programa de trabalho. Os relatórios anuais e os relatórios
anuais específicos foram executados como previsto, sucedendo o mesmo para 69% dos relatórios especiais devido
a um calendário muito ambicioso. A conclusão dos restantes relatórios, que sofreu atrasos devido à necessidade de
obter mais provas ou a uma complexidade inesperada, foi
adiada para 2016. Trata‑se sobretudo de auditorias novas ou
inovadoras, que naturalmente podem demorar mais tempo
a concluir. O projeto de reforma do TCE, avaliado em «outras
tarefas», está a evoluir como previsto.
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40%

100%

100%

69%

100%

88%

Relatórios
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Relatórios
Anuais
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Relatórios
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20%
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Elaboração de relatórios especiais
Para terem impacto, os relatórios especiais do TCE devem
ser adotados em tempo oportuno. Nos últimos anos, o TCE
conseguiu diminuir o tempo necessário para a realização
das suas auditorias, em grande parte através de iniciativas
decorrentes da estratégia para 2013-2017. Em 2015, o TCE
elaborou os seus 25 relatórios especiais num prazo médio
de 17 meses (19 meses em 2014), sendo a primeira vez que
o consegue fazer dentro do prazo de 18 meses. O Tribunal
continuará a realizar esforços no sentido de reduzir ainda
mais o tempo de elaboração dos seus relatórios especiais,
em especial para dar resposta ao novo princípio introduzido
no Regulamento Financeiro revisto.

Tempo necessário à elaboração dos relatórios especiais produzidos em 2013-2015
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Formação profissional

Dias de formação profissional por auditor por ano
Em conformidade com as orientações publicadas pela Federação Internacional de Contabilistas, o TCE pretende oferecer em média 40 horas (cinco dias) de formação profissional
(excluindo formação linguística) por auditor.
7

Meta
≥ 5 dias

6
5
Dias

O TCE excedeu novamente o objetivo fixado no que diz
respeito à formação profissional dos auditores, o que demonstra a importância que atribui ao desenvolvimento do
pessoal. Tendo em conta a formação linguística, os auditores receberam em média um total de 9,4 dias de formação
em 2015.

Número médio de dias de formação
profissional não linguística por auditor
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Recursos humanos
Afetação de pessoal
Em 2015, o TCE continuou a aplicar uma redução do
pessoal de 1% ao ano, durante um período de cinco anos
(2013-2017), como estipulado no Acordo Interinstitucional
sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, de
dezembro de 2013.

Repartição dos efetivos do TCE em
31 de dezembro de 2015
900
800

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 UE, sendo
o seu pessoal constituído por funcionários permanentes
e agentes contratados temporariamente. Os concursos para
provimento de lugares no TCE são organizados pelo Serviço
Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO).
O TCE recrutou 63 pessoas em 2015: 30 funcionários,
17 agentes temporários, 11 agentes contratuais, 4 peritos
nacionais destacados e 1 consultor. O Tribunal concedeu 74 estágios a licenciados universitários com a duração
de três a cinco meses. Em 31 de dezembro de 2015, existiam
apenas 15 lugares vagos na instituição (1,7% do número
total de lugares).

Total 882
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Total 872
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Por conseguinte, em 2015, o efetivo autorizado passou
de 882 para 872 funcionários e agentes temporários (excluindo membros, agentes contratuais, peritos nacionais
destacados e estagiários). O pessoal afetado à auditoria
ascendeu a um total de 562, incluindo 113 nos gabinetes
dos membros.

Total 891
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Equilíbrio entre homens e mulheres
O TCE aplica uma política de igualdade de oportunidades
no que se refere à gestão e ao recrutamento dos seus
recursos humanos. Há já vários anos que o pessoal do TCE
é composto por homens e mulheres na mesma proporção.
O quadro apresenta a proporção de homens e mulheres por
grupo de funções em 31 de dezembro de 2015, que se tem
mantido estável ao longo dos últimos anos.
O plano de ação para a igualdade de oportunidades do TCE
tem o objetivo de alcançar uma repartição equilibrada entre
homens e mulheres a todos os níveis. Após as últimas campanhas de recrutamento, as mulheres representam 50% dos
efetivos dos níveis AD5-AD8 (contra 48% em 2014). Tendo
em conta a renovação dos quadros médios e superiores,
espera‑se que o número cada vez maior de mulheres nos
níveis AD contribua para uma maior proporção de mulheres
em níveis de gestão no futuro.

Equilíbrio entre homens e mulheres por grupo
de funções
Assistentes e
secretários
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Repartição dos quadros por nacionalidade e sexo em 31 de dezembro de 2015
Nacionalidade *

Diretores

Responsáveis principais

BELGA
BÚLGARA

21

CHECA
DINAMARQUESA

48

30%

ALEMÃ
ESTÓNIA

Total dos gestores

69

IRLANDESA

70%

GREGA
ESPANHOLA
FRANCESA
CROATA
ITALIANA
CIPRIOTA
LETÃ

Diretores

11

Responsáveis
principais

LITUANA

58

LUXEMBURGUESA

16%

HÚNGARA
MALTESA

Total dos gestores

69

NEERLANDESA

84%

AUSTRÍACA
POLACA
PORTUGUESA
ROMENA
ESLOVENA
ESLOVACA
FINLANDESA
SUECA
BRITÂNICA

*

Apresentada pela ordem protocolar dos Estados‑Membros.

53

Apoio à auditoria

Perfil etário
Perfil etário
O perfil etário dos agentes no ativo em 31 de dezembro
de 2015 mostra que 52% dos efetivos do TCE têm menos
de 44 anos.
Dos 69 diretores e responsáveis principais do Tribunal, 32
(46%) têm idades iguais ou superiores a 55 anos, o que dará
origem a uma renovação dos quadros superiores nos próximos cinco a dez anos, à medida que se forem reformando.

0,3%

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

3,0%
8,0%

13,7%
9,6%
4,1%
0,6%
0%

Serviços de apoio
Formação profissional
A auditoria é uma profissão que exige uma formação
contínua para que os auditores se possam manter a par dos
progressos profissionais e desenvolver novas competências. Para além disso, a natureza particular do ambiente de
auditoria do TCE cria a necessidade de agentes com boas
competências linguísticas.
Em 2015, cada agente do TCE frequentou uma média
de 7,3 dias de formação profissional. A proporção dos cursos
de línguas em percentagem do total da formação profissional continua a diminuir. Em 2015, representaram 35% deste
total, comparativamente a 43% em 2014.
As principais atividades do TCE relativamente à formação
profissional dizem respeito à modernização do programa

20,3%
20,9%
19,6%

5%

10%

15%

20%

25%

de formação e à maior cooperação com os recursos de
aprendizagem dentro e fora do âmbito das instituições da
UE. O Tribunal iniciou uma cooperação com a Universidade
de Lorena (Nancy, França) para organizar um curso universitário de pós‑graduação sobre «A auditoria dos organismos
públicos e respetivas políticas» e um programa de mestrado
sobre «Gestão dos organismos públicos».
O TCE continuou a desenvolver a cooperação com a Comissão Europeia, que organiza a formação linguística do seu
pessoal, e com a Escola Europeia de Administração, que
ajudou a organizar a formação sobre competências sociais
e o «Dia da formação do TCE». Além disso, continuou a alargar a gama da oferta de formação, com cursos e formação
de e‑learning personalizados, sob a forma de aprendizagem
combinada. Prosseguiu igualmente a série de apresentações
por peritos internos ou externos sobre os progressos no
domínio da auditoria ou sobre assuntos relacionados com
o trabalho dos auditores, que tem registado muito sucesso.
Por último, instituiu um quadro para a atribuição de «Prémios de reconhecimento do desempenho», para recompensar o desempenho de efetivos que não ocupem lugares de
gestão com formação específica fora da instituição.
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Tradução

Informática

A tradução constitui uma atividade de apoio à auditoria
que permite ao TCE desempenhar a sua missão e atingir
os seus objetivos em termos de comunicação. Em 2015,
o volume total dos trabalhos de tradução foi o mais elevado
de sempre — perto de 200 000 páginas, o que representa
um aumento de quase 3% em comparação com 2014. Cerca
de 99% das traduções foram realizadas dentro do prazo
previsto.

Em 2015, a Direção da Informação e Tecnologias concentrou
os seus esforços na adaptação dos sistemas informáticos
administrativos a fim de contribuir para a boa execução da
reforma da instituição e a preparação dos desenvolvimentos no domínio da gestão de conhecimentos, em apoio da
nova estrutura organizacional do TCE.

Além do trabalho habitual de tradução, os tradutores
prestaram assistência linguística a 26 visitas de auditoria no
local em toda a UE, bem como serviços de interpretação em
eventos e reuniões internos. Além disso, prestaram assistência durante a redação de observações preliminares e de
relatórios especiais, o que reforçou o seu envolvimento no
processo de auditoria, que é central na instituição.
Em 2015, em resultado da revisão do fluxo de trabalho da
tradução e em consonância com a reforma da instituição,
a Direção da Tradução otimizou a sua estrutura, agrupando
as assistentes. Um importante projeto empreendido pela
Direção, Groupshare, dará origem a melhorias substanciais,
simplificando ainda mais o trabalho dos grupos de assistentes, possibilitando ganhos de eficiência e automatização
e harmonizando as práticas nas várias equipas linguísticas.

Além disso, foi aplicado o conjunto completo das funcionalidades para as auditorias no âmbito da declaração de
fiabilidade e as auditorias de resultados e respetivos relatórios, para produzir uma versão completa da ferramenta de
documentação de auditoria, Assyst2, concluindo assim este
importante projeto. O novo sistema de gestão da auditoria
(AMS) do Tribunal começou a ser utilizado, tendo sido criados no sistema mais de 300 planos e declaradas e acompanhadas 180 tarefas de auditoria utilizando esta ferramenta.
Partindo das bases técnicas relativas à mobilidade executadas nos anos anteriores (disponibilizar a rede wi‑fi em todas
as instalações do TCE, equipar todos os efetivos com computadores portáteis), a Direção concentra‑se atualmente na
mobilidade global, que implica aceder a qualquer conteúdo, em qualquer lugar, a qualquer hora e a partir de qualquer equipamento. O projeto de desenvolvimento de uma
solução que garanta o acesso do pessoal às informações do
Tribunal a partir de qualquer equipamento contribuirá para
a continuidade das atividades da instituição e para ganhos
de eficiência e de eficácia. Todos os desenvolvimentos
e realizações de soluções informáticas foram concretizados
garantindo a segurança das operações e a continuidade das
atividades, tendo resultado na disponibilidade dos sistemas
críticos em 99,82%.
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Administração e instalações

Sistema de Ecogestão e Auditoria (EMAS)

A missão da Direção Finanças e Apoio é fornecer os
recursos, serviços e instalações adequados que permitam
ao Tribunal desempenhar a sua missão e alcançar os seus
objetivos estratégicos. Além disso, a Direção garante a disponibilidade do financiamento, dos controlos internos e dos
mecanismos contabilísticos necessários para apoiar todas
as atividades da instituição. Em 2015, a Direção continuou
a concentrar‑se na melhoria da eficiência e economia das
suas atividades.

O EMAS é um instrumento de gestão desenvolvido pela
Comissão Europeia para permitir que as empresas e outras
organizações avaliem, prestem informações e melhorem
o seu comportamento ambiental.

Devido à situação excecional decorrente dos ataques terroristas de novembro em Paris, e da subsequente situação de
emergência na Bélgica, o Tribunal reforçou as medidas de
segurança e adquiriu o necessário equipamento através de
procedimentos de contratação pública. Estão disponíveis
informações sobre a contratação pública no sítio Internet
do TCE (eca.europa.eu).

O Tribunal começou a desenvolver um sistema de gestão
ambiental2 em 2014, em conformidade com os princípios
da norma EMAS europeia, como descrita no Regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho de 20093. O objetivo
do Tribunal é obter a certificação EMAS até ao final de 2016.
Em 2015, o projeto EMAS avançou de acordo com o plano
previsto.

Edifícios
O Tribunal é atualmente proprietário de três edifícios («K1»,
«K2» e «K3») e arrendatário de pequenos espaços destinados ao centro de emergência informático, bem como de
uma sala de reuniões. Arrenda igualmente ao Parlamento
Europeu três escritórios em Bruxelas e um em Estrasburgo.
Para assegurar a boa relação custo‑eficácia da sua política
imobiliária, o TCE tem em conta três fatores: a comparação
entre a aquisição e o arrendamento, os custos do ciclo de
vida e a cooperação interinstitucional.
Tal como acontece em todas as suas atividades, o Tribunal
procura pautar a conceção e a execução da sua política
imobiliária pelos mais elevados níveis de transparência
e prestação de contas.

2

O projeto EMAS no TCE foi lançado em julho de 2013.

3

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo
à participação voluntária de organizações num sistema
comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).
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Informações financeiras
O TCE é financiado pelo orçamento geral da União Europeia.
O seu orçamento representa cerca de 0,087% das despesas
totais da UE e 1,51% do total das despesas administrativas. Em 2015, a taxa global de execução do orçamento foi
de 98,68%.

Execução do orçamento de 2015

EXERCÍCIO DE 2015

Dotações
definitivas

Autorizações

% utilização
(autorizações/
dotações)

Título 1: Pessoas ligadas à instituição

Pagamentos
(milhares de euros)

10 - Membros da instituição

10 171

10 054

99%

9 978

12 - Funcionários e agentes temporários

94 517

94 118

99%

94 072

14 - Outro pessoal e prestações externas

4 651

4 559

98%

4 502

162 - Deslocações em serviço

3 600

3 162

88%

2 620

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

2 819

2 753

98%

1 903

115 758

114 646

99%

113 075

20 - Imóveis

4 143

4 140

99%

2 071

210 - Informática e telecomunicações

8 557

8 557

100%

3 940

212 + 214 + 216 - Bens móveis e despesas acessórias

1 110

1 081

97%

768

23 - Despesas de funcionamento administrativo corrente

421

332

79%

260

25 - Reuniões e conferências

717

634

88%

467

2 200

1 756

80%

1 330

17 148

16 500

96%

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

Subtotal Título 1
Título 2: Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas
diversas de funcionamento

27 - Informação e publicações
Subtotal Título 2
Total
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Orçamento para 2016
O orçamento para 2016 representa um aumento de 1,94%
relativamente ao de 2015.

Orçamento para 2016

ORÇAMENTO

2016

2015

(milhares de euros)

(milhares de euros)

10 - Membros da instituição

10 885

10 291

12 - Funcionários e agentes temporários

98 881

97 420

14 - Outro pessoal e prestações externas

4 876

4 301

162 - Deslocações em serviço

3 600

3 700

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

2 559

2 669

120 801

118 381

20 - Imóveis

2 911

3 080

210 - Informática e telecomunicações

7 347

7 152

212 + 214 + 216 - Bens móveis e despesas acessórias

882

785

23 - Despesas de funcionamento administrativo corrente

439

426

25 - Reuniões e conferências

706

717

27 - Informação e publicações

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

Título 1: Pessoas ligadas à instituição

Subtotal Título 1
Título 2: Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas
diversas de funcionamento

Subtotal Título 2
Total
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Auditoria e prestação de contas
Quitação
Tal como todas as outras instituições da UE, o TCE está sujeito ao processo de quitação. Em abril de 2015, o Parlamento
Europeu concedeu ao secretário‑geral do TCE quitação pela
execução do orçamento do Tribunal relativo ao exercício
de 2013, o que significa que as contas relativas a 2013 foram
encerradas e aprovadas.
O Tribunal analisou cuidadosamente todas as questões salientadas durante o exercício de quitação relativamente às
suas responsabilidades em matéria de auditoria e de gestão,
tendo tomado medidas adequadas, incluindo através da
reforma da instituição. O Tribunal informou o Parlamento
Europeu das medidas que tomou.

Auditoria interna e externa

A atividade do serviço de auditoria interna é controlada por
um Comité de Auditoria, composto por três membros do
Tribunal e um perito externo. O comité acompanha regularmente a evolução das várias tarefas definidas no programa
de trabalho da auditoria interna. Garante igualmente a independência do serviço de auditoria interna.
Em 2015, o serviço de auditoria interna elaborou relatórios
específicos sobre questões estratégicas como as alterações
no relatório anual do Tribunal, a revisão intercalar da execução da estratégia para 2013-2017 e o acompanhamento
da execução das recomendações do exame pelos pares
e do Parlamento Europeu. Além disso, tendo em conta as
recomendações do serviço de auditoria interna de 2014, no
sentido de reforçar o ciclo de controlo interno, o Tribunal
atualizou o sistema de segurança informática e formalizou o quadro de gestão de risco em vigor e respetivas
orientações. O serviço de auditoria interna acompanhou
a execução das novas orientações e assegurou que as suas
recomendações eram tidas em conta.
O TCE informa todos os anos o Parlamento e o Conselho
sobre os resultados da auditoria interna.

Auditoria externa do TCE
Auditoria interna do TCE
O serviço de auditoria interna aconselha a instituição sobre
a forma de gerir os riscos, formulando pareceres sobre
a qualidade dos sistemas de gestão e de controlo interno.
Além disso, emite recomendações para melhorar a execução das operações e promover a boa gestão financeira.
O serviço apoia igualmente o trabalho dos auditores externos, que têm como função certificar as contas da instituição.
Por último, o serviço de auditoria interna fornece informações sobre exposições significativas aos riscos e questões
de governação empresarial.

As contas anuais do TCE são auditadas por um auditor 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 — PricewaterhouseCoopers, Sarl — sobre as contas do TCE relativas ao
exercício de 2014 foi publicado em 15 de setembro de 2015.
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Opiniões do auditor externo — exercício de 2014
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 2014, 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 outubro 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 Tribunal 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.»
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Declaração do gestor
orçamental delegado
Eu abaixo assinado, secretário‑geral do Tribunal de Contas Europeu, na minha qualidade de gestor
orçamental 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 legalidade 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 externo relativos aos exercícios anteriores.
Confirmo não ter conhecimento de qualquer facto não mencionado no presente relatório que possa
prejudicar os interesses da instituição.

Feito no Luxemburgo, 25 de fevereiro de 2016.

Eduardo Ruiz García
Secretário‑geral
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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).
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