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Luxemburgo, 4 de maio de 2021

Tribunal de Contas Europeu
analisa a qualidade das estatísticas
da UE
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) está atualmente a analisar a qualidade das
estatísticas da UE, que abrangem uma vasta gama de aspetos da sociedade e da
economia. Mais especificamente, a auditoria irá examinar o papel da Comissão Europeia
na elaboração de estatísticas de elevada qualidade para a UE e os Estados-Membros.
As estatísticas oficiais desempenham um papel fundamental e crescente no desenvolvimento
económico e social. Orientam as políticas públicas, sustentam as decisões das empresas e
permitem aos cidadãos comparar e avaliar os progressos realizados. Por isso, é fundamental
garantir que as estatísticas da UE cumprem o requisito de qualidade e mesmo de excelência. É
precisamente este requisito que o TCE procura avaliar na sua auditoria mais recente.
Esta auditoria está a ser iniciada num contexto de grandes mudanças. A pandemia de COVID-19
exigiu que os organismos responsáveis pelas estatísticas alterassem rapidamente os seus
procedimentos e sublinhou ainda mais a necessidade de estatísticas oportunas, comparáveis e
fiáveis a nível europeu.
"Factos e números! A necessidade de provas quantitativas nunca foi tão óbvia. A velocidade, a
qualidade, o conteúdo e a utilidade dos dados são essenciais numa sociedade digital", afirmou
Ildikó Gáll-Pelcz, Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. "Não há
dúvida de que as estatísticas contam. Mas como poderemos nós contar mais com as estatísticas
europeias? Esta é a questão a que a nossa auditoria procurará dar resposta."
Os Estados-Membros, através dos seus institutos nacionais de estatística, recolhem os dados em
que se baseiam as estatísticas europeias. Mas compete à Comissão Europeia, através do
Eurostat, a compilação e elaboração de estatísticas agregadas a nível da UE. Assim, existem
normas comuns para garantir a harmonização e a comparabilidade dos conceitos, definições e
métodos. O Sistema Estatístico Europeu (SEE) representa esta parceria e o seu trabalho é
também coordenado com outras direções-gerais e agências da Comissão, com o Banco Central
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Europeu e com organizações internacionais como as Nações Unidas, a OCDE ou o FMI, para citar
apenas algumas.
A auditoria abrangerá o período compreendido entre 2013 e 2021. Entre outros aspetos, o
Tribunal irá analisar a estratégia e o programa da Comissão relativos às estatísticas, as suas
avaliações da qualidade das estatísticas europeias e a sua observância do código de conduta. O
Tribunal selecionou três grandes domínios estatísticos temáticos: "mercado de trabalho",
"empresas europeias" e "saúde".
Informações de base
A antevisão de auditoria hoje publicada dá informações sobre um trabalho de auditoria em curso
relativo ao papel da Comissão Europeia na elaboração de estatísticas de elevada qualidade. A
conclusão da auditoria está prevista para meados de 2022. As antevisões de auditoria baseiam-se
nos trabalhos preparatórios realizados antes do início da auditoria e não devem ser consideradas
como observações, conclusões ou recomendações de auditoria. O texto integral do documento
está disponível em inglês no sítio Internet do Tribunal (www.eca.europa.eu).
Entretanto, o TCE está a iniciar também uma auditoria sobre a utilização de megadados e de
análises de dados no âmbito da Política Agrícola Comum.
Contactos para a imprensa
Serviço de imprensa do TCE: press@eca.europa.eu
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Telemóvel: (+352) 691 551 502
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Telemóvel: (+352) 691 553 547
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