
RELATÓRIO

sobre as contas anuais da Agência Europeia do Ambiente relativas ao exercício de 2016 acompanhado 
da resposta da Agência

(2017/C 417/16)

INTRODUÇÃO

1. A Agência Europeia do Ambiente (a seguir designada por «Agência»), sediada em Copenhaga, foi criada pelo 
Regulamento (CEE) n.o 1210/90 do Conselho (1). É seu objetivo a criação de uma rede de observação que forneça à 
Comissão, ao Parlamento, aos Estados-Membros e ao público em geral informações fiáveis sobre o estado do ambiente. As 
informações devem, em especial, permitir que a União Europeia e os Estados-Membros tomem medidas de proteção do 
ambiente e avaliem os resultados dessas medidas.

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

Quadro

Dados fundamentais sobre a Agência

2015 2016

Orçamento (em milhões de euros) 49,2 50,5

Total dos efetivos em 31 de dezembro (1) 219 208

(1) O pessoal inclui funcionários, agentes temporários e contratuais, bem como peritos nacionais destacados.

Fonte: Dados fornecidos pela Agência; incluem orçamento de base e suplementar.

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

3. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria analíticos, testes diretos das 
operações e uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de controlo da Agência, completados por 
provas resultantes dos trabalhos de outros auditores e por um exame das tomadas de posição da gestão.

OPINIÃO

4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:

a) as contas da Agência, que são constituídas pelas demonstrações financeiras (3) e pelos relatórios de execução 
orçamental (4) relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;

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

como exige o artigo 287.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).
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(1) JO L 120 de 11.5.1990, p. 1.
(2) É possível encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Agência no seu sítio Internet: www.eea.europa.eu
(3) As demonstrações financeiras incluem o balanço e a demonstração de resultados financeiros, a demonstração dos fluxos de caixa, 

a demonstração da variação da situação líquida, bem como uma síntese das políticas contabilísticas significativas e outras notas 
explicativas.

(4) Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as operações orçamentais e as notas explicativas.

http://www.eea.europa.eu


Fiabilidade das contas

Opinião sobre a fiabilidade das contas

5. Na opinião do Tribunal, as contas da Agência relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 
refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação financeira nessa data, bem como os 
resultados das suas operações, fluxos de caixa e variação da situação líquida do exercício então encerrado, em 
conformidade com as disposições do seu Regulamento Financeiro e as regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da 
Comissão. Estas baseiam-se nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor público.

Legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas

Receitas

Opinião sobre a legalidade e regularidade das receitas subjacentes às contas

6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

Pagamentos

Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas

7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

Competências da gestão e dos responsáveis pela governação

8. Nos termos dos artigos 310.o a 325.o do TFUE e do Regulamento Financeiro da Agência, a gestão é responsável 
pela elaboração e apresentação das contas, baseadas nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor 
público, e pela legalidade e regularidade das operações subjacentes. Compete-lhe conceber, executar e manter um 
controlo interno relevante para a elaboração e apresentação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais, 
devidas a fraudes ou erros. A gestão é igualmente responsável por garantir que as atividades, as operações financeiras e as 
informações refletidas nas demonstrações financeiras estão em conformidade com as regras e a regulamentação 
aplicáveis. Cabe em última instância à gestão da Agência a responsabilidade pela legalidade e regularidade das operações 
subjacentes às contas.

9. Ao elaborar as contas, a gestão deve avaliar a capacidade da Agência para dar continuidade ao seu funcionamento, 
divulgando, se for caso disso, as questões relacionadas com essa continuidade e aplicando o princípio contabilístico da 
continuidade das atividades.

10. Cabe aos responsáveis pela governação a supervisão do processo de relato financeiro da entidade.

Responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das contas e das operações subjacentes

11. O Tribunal tem por objetivo obter uma garantia razoável de que as contas da Agência estão isentas de distorções 
materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares, além de, com base na sua auditoria, enviar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou outras autoridades de quitação respetivas uma declaração sobre a fiabilidade das 
contas, bem como a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Uma garantia razoável é um elevado grau de 
garantia, mas não significa que a auditoria irá sempre detetar uma distorção material ou um incumprimento, caso 
existam. Estes podem resultar de fraudes ou de erros e são considerados materiais se, individualmente ou agregados, for 
razoável esperar que influenciem as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nestas contas.
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12. Uma auditoria implica a execução de procedimentos visando obter provas de auditoria relativas aos montantes 
e às informações das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações subjacentes. Os procedimentos 
selecionados dependem do juízo profissional do auditor, incluindo uma avaliação dos riscos de distorções materiais das 
contas e de não conformidade significativa das operações subjacentes com os requisitos do quadro jurídico da União 
Europeia, devidas a fraudes ou erros. Ao avaliar estes riscos, são examinados os controlos internos aplicáveis à elaboração 
e adequada apresentação das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações subjacentes, a fim de conceber 
procedimentos de auditoria adequados às circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre 
a eficácia dos controlos internos. Uma auditoria implica ainda apreciar se as políticas contabilísticas utilizadas são 
adequadas e se as estimativas contabilísticas efetuadas pelos gestores são razoáveis, bem como avaliar a apresentação das 
contas no seu conjunto.

13. Relativamente às receitas, o Tribunal verifica o subsídio concedido pela Comissão e avalia os procedimentos da 
Agência para cobrança de taxas e outras receitas, caso existam.

14. No que se refere às despesas, o Tribunal examina as operações de pagamento quando as despesas foram efetuadas, 
registadas e aceites. Os adiantamentos são examinados quando o destinatário dos fundos apresenta um justificativo da 
sua devida utilização e a Agência aceita esse justificativo, procedendo ao apuramento do adiantamento, quer no mesmo 
exercício quer posteriormente.

15. Na elaboração do presente relatório e declaração de fiabilidade, o Tribunal teve em consideração o trabalho de 
auditoria realizado pelo auditor externo independente sobre as contas da Agência, como estipulado no artigo 208.o, n. 
o 4, do Regulamento Financeiro da UE (5).

16. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.

OBSERVAÇÕES SOBRE OS CONTROLOS INTERNOS

17. Em 2016 a Agência atualizou a sua política de segurança mas muitos outros procedimentos internos estão 
desatualizados. Os quadros superiores aprovaram um plano de ação que inclui a revisão e atualização do plano de 
continuidade das atividades. A Agência também tenciona rever a sua política de gestão de documentos, que aprovou em 
2009, em conformidade com a nova política de segurança. Do mesmo modo, a Agência tenciona rever e atualizar as suas 
normas de controlo interno, sempre que necessário.

18. O Serviço de Auditoria Interna (SAI) da Comissão realizou uma auditoria de resultados sobre os processos de 
elaboração do Relatório sobre o Estado do Ambiente (State of the Environment Report, SOER) relativo a 2015. No seu 
relatório de auditoria de julho de 2016, o SAI concluiu que os processos relativos a esse relatório são, de um modo geral, 
adequados aos fins a que se destinam. Contudo, a Agência e o SAI acordaram um plano de melhoria dos mesmos.

OBSERVAÇÕES SOBRE A BOA GESTÃO FINANCEIRA E O DESEMPENHO

19. Em 2014, a Comissão assinou, em nome de mais de 50 instituições e organismos da UE (incluindo a Agência), um 
contrato-quadro com um contratante para a aquisição de software e licenças, e a prestação dos respetivos serviços de 
manutenção e consultoria informáticas. O contratante signatário do contrato-quadro age como intermediário entre 
a Agência e os fornecedores com capacidade para satisfazer as necessidades da Agência. Por estes serviços intermediários, 
o contratante tem direito a um aumento de dois a nove por cento sobre os preços dos fornecedores. O contrato-quadro 
estipula explicitamente que não confere qualquer direito exclusivo ao contratante. Em 2016 a Agência utilizou este 
contrato-quadro para adquirir licenças de software, num montante total de 442 754 euros. A maioria dessas aquisições era 
referente a produtos pertencentes a uma categoria específica, que apenas deve ser utilizada em situações excecionais, não 
tendo os preços sido indicados durante o processo de concurso, nem no contrato-quadro. Este procedimento não assegura 
uma concorrência suficiente nem a aplicação da solução mais económica. Além disso, os aumentos aplicados pelo 
contratante não foram verificados de forma adequada. A maior encomenda disse respeito à renovação das licenças de 
software fornecidas por um revendedor exclusivo escandinavo (112 248 euros). Não existia, neste caso, qualquer justificação 
para a utilização do contrato-quadro, que deu origem a um aumento desnecessário dos custos.
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(5) Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

20. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às observações do Tribunal relativas aos 
exercícios anteriores.

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro do 
Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 19 de setembro de 2017.

Pelo Tribunal de Contas

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ANEXO

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores

Ano Observações do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2012 e 2013

(Ex ante) Raramente são efetuadas verificações no local das despesas 
declaradas no âmbito dos programas de subvenções ao nível dos 
beneficiários (1).

Assim, os controlos existentes apenas proporcionam uma garantia 
limitada sobre a elegibilidade e a exatidão das despesas apresentadas 
pelos beneficiários.

Concluída (2)

2014

Além disso, o auditor interno esteve envolvido tanto nas verificações 
ex ante como ex post, embora sejam tarefas incompatíveis. Convém 
referir que o sistema de controlos ex ante tem sido debatido pelo 
Tribunal e a Agência desde 2012.

Concluída

2014

A Agência contratou serviços de salvaguarda de dados, incluindo 
serviços de correio eletrónico, a um prestador de serviços de 
computação em nuvem através de um contrato interinstitucional 
adjudicado pela DG Informática. As condições estipuladas no 
contrato não definem de forma adequada a localização dos dados da 
Agência. O contratante reservou-se o direito de transferir os dados 
da Agência para fora da área geográfica da União Europeia sem pré-
-aviso, por exemplo, para resolver problemas de latência, pode ser 
necessário copiar dados de encaminhamento para diferentes centros 
de dados em diferentes regiões. Consequentemente, a Agência não 
garantiu o respeito pelos privilégios e imunidades das Comunidades 
Europeias, a que está sujeita, nem o respeito integral, por parte do 
prestador de serviços, das garantias de privacidade consagradas no 
artigo 7.o da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Concluída (3)

2015

Os procedimentos auditados de contratação pública revelaram que 
a Agência assinou contratos-quadro com um único contratante, 
utilizados para diversos serviços, no âmbito de contratos específicos 
de preço fixo. O facto de solicitar uma proposta de preço fixo a um 
único contratante, no âmbito destes contratos, resulta na neutrali-
zação da concorrência e no aumento da dependência do contratante. 
A Agência devia, sempre que possível, celebrar acordos com 
múltiplos fornecedores através da reabertura do concurso ou de 
contratos de serviços por ajuste direto.

Concluída

(1) Em 2012 e 2011 foi realizada uma verificação ex ante aos sistemas de controlo de um beneficiário. Em 2010, foi realizada uma 
verificação ex ante para avaliar a elegibilidade das despesas declaradas por um beneficiário.

(2) Em 2016, a Agência realizou duas verificações ex post no local a CTE beneficiários de subvenções.
(3) A Agência está a acompanhar de forma permanente os novos desenvolvimentos.
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RESPOSTA DA AGÊNCIA

OBSERVAÇÕES SOBRE OS CONTROLOS INTERNOS

18. A Agência mantém um número significativo de procedimentos atualizados regularmente que são disponibilizados 
a todo o pessoal através da Internet. Na segunda metade de 2016, a secção dedicada à gestão da qualidade foi revista, 
incluindo o registo dos procedimentos. Ao longo de 2017, todos os procedimentos no registo foram revistos e atualizados 
quando necessário.

19. A AEA toma nota da resposta do Tribunal.

OBSERVAÇÕES SOBRE A BOA GESTÃO FINANCEIRA E O DESEMPENHO

20. O contrato-quadro para a prestação de serviços referido é, com efeito, o resultado de um procedimento de 
contratação pública interinstitucional conduzido pela Comissão Europeia com o objetivo específico de alcançar ganhos de 
eficiência, em conformidade com o artigo 104.o-a, n.o 1, do Regulamento Financeiro e, como tal, está principal 
e diretamente relacionado com o princípio da boa gestão financeira. De acordo com as regras aplicáveis relativamente à 
organização e gestão de procedimentos de contratação pública interinstitucional, a Agência compromete-se, ao tomar parte 
neste convite à apresentação de propostas interinstitucional, a renunciar à contratação dos mesmos serviços por via de 
outro contrato. Este compromisso destina-se a assegurar não apenas a transparência para com os proponentes participantes 
mas também, e sobretudo, o respeito do princípio da boa gestão financeira, em particular no que diz respeito aos princípios 
da economia e eficiência em termos dos recursos utilizados. Só este compromisso fornece uma justificação adequada para 
a utilização do contrato-quadro. Além disso, há que realçar que o aumento aplicado aos produtos de canal foi acordado 
contratualmente entre as partes, sendo o contratante contratualmente responsável pelo fornecimento dos produtos e a 
prestação dos serviços a preços cuja relação com os preços de mercado mais praticados em relação a artigos equivalentes se 
mantenha constante. A Agência inquirirá a Comissão se, com base no volume agregado de licenças adquiridas, poderão ser 
promovidas à categoria local ou institucional do contrato-quadro de prestação de serviços. 
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