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Contas Europeu. O texto integral encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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O Fundo para as Fronteiras Externas da UE reforça a 
solidariedade financeira mas é necessário melhorar a medição 
dos resultados e aumentar o seu valor acrescentado europeu, 
afirmam os auditores da UE 

Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) conclui que o Fundo para as 
Fronteiras Externas (FFE) contribuiu para a gestão das fronteiras externas da UE e reforçou a 
solidariedade financeira entre Estados-Membros. No entanto, o valor acrescentado europeu foi 
limitado e os resultados globais não puderam ser medidos em virtude das insuficiências no 
acompanhamento pelas autoridades responsáveis e das graves deficiências nas avaliações 
ex post realizadas pela Comissão e pelos Estados-Membros. 

De acordo com Louis Galea, o Membro do TCE responsável pelo relatório, "O FFE ajudou os 
Estados-Membros na sua tarefa de gestão das fronteiras externas da UE, mas estes e a Comissão 
devem melhorar o funcionamento do Fundo, para que o dinheiro dos contribuintes da UE possa ser 
utilizado de forma mais eficaz no apoio à gestão das nossas fronteiras externas, continuando, 
simultaneamente, a contribuir para a solidariedade financeira". 

Os auditores da UE constataram que os programas dos Estados-Membros não foram incluídos nas 
estratégias nacionais de controlo de fronteiras e de vistos e careciam de objetivos SMART e de 
indicadores mensuráveis. Os procedimentos de seleção de projetos não garantiram a satisfação das 
necessidades efetivas dos Estados-Membros e a aplicação de procedimentos inadequados de 
adjudicação de contratos nos Estados-Membros colocou em risco a boa gestão financeira. Os 
auditores detetaram graves insuficiências na gestão do Fundo em Estados-Membros fundamentais 
(Grécia, Espanha, Itália e, nos primeiros anos de financiamento, Malta). Estas insuficiências podem 
significar que a gestão das fronteiras não é adequadamente reforçada nos locais onde é mais 
necessário. A reduzida taxa de execução em alguns países limitou a eficácia do Fundo. Além disso, a 
ligação entre o Fundo e as operações da Frontex deve ser melhorada. 

Sendo o principal instrumento financeiro da UE para apoiar a gestão das fronteiras externas, o FFE 
disponibilizou um montante de 1,9 mil milhões de euros durante o período de 2007-2013. O seu 
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objetivo geral é ajudar os países Schengen, atuais e em vias de adesão, a garantir controlos uniformes, 
eficazes e eficientes nas suas fronteiras externas comuns. O Fundo para a Segurança Interna (FSI) foi 
criado para o período de 2014-2020, como sucessor do FFE. 

Nota aos diretores das publicações: 

O TCE publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando os resultados de auditorias 
selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. 

Intitulado "O Fundo para as Fronteiras Externas reforçou a solidariedade financeira mas é 
necessário melhorar a medição dos resultados e aumentar o seu valor acrescentado europeu", o 
presente Relatório Especial (nº 15/2014) examina a eficácia e o valor acrescentado europeu do FFE, 
bem como o grau de realização dos objetivos dos respetivos programas e projetos cofinanciados. Os 
auditores analisaram a conceção, a programação, a execução, o acompanhamento e a avaliação das 
medidas financiadas pelo FFE. 

Com a supressão dos controlos das fronteiras internas no Espaço Schengen, a segurança das 
fronteiras externas de um país afeta todos os outros. O FFE tem por objetivo criar uma solidariedade 
financeira entre os Estados-Membros, apoiando os países cujo controlo das fronteiras externas da UE 
representa uma sobrecarga desproporcionada. 

A auditoria foi realizada no contexto das propostas da Comissão para o período de financiamento de 
2014-2020, que criaram o Fundo para a Segurança Interna como sucessor do FFE, prestando apoio 
financeiro para efeitos de gestão das fronteiras externas e de vistos. Foi disponibilizado um montante 
total de 2,76 mil milhões de euros para financiamento de ações durante o período de sete anos, no 
âmbito do FSI-Fronteiras, dos quais 1,55 mil milhões de euros serão atribuídos através de gestão 
partilhada entre a Comissão e os Estados-Membros. Tal como sucede com todos os Estados-Membros 
da UE (com exceção da Irlanda e do Reino Unido), os quatro Estados associados do acervo de 
Schengen (Islândia, Listenstaine, Noruega e Suíça), são participantes na execução do FSI-Fronteiras. 

Os auditores da UE formulam as seguintes recomendações: 

a) para garantir a disponibilização de informações sobre os resultados globais, os Estados-Membros 
devem definir metas mensuráveis para realizações, resultados e, quando possível, indicadores de 
impacto, registando os indicadores desde o início do programa por meio de sistemas informáticos 
adequados. A Comissão deve garantir que o seu relatório de avaliação apresenta às partes 
interessadas uma análise fundamentada e em tempo oportuno dos dados subjacentes; 

b) para aumentar o valor acrescentado europeu do Fundo, a Comissão deve fornecer à Frontex 
informações relevantes, abrangentes e oportunas sobre a execução do FFE, do FSI e dos instrumentos 
subsequentes. Deve passar a ser obrigatório o registo dos bens cofinanciados pelo FFE na reserva de 
equipamento da Frontex, relativamente aos que possam ser úteis para a satisfação das suas 
necessidades. Por outro lado, os Estados-Membros e a Comissão devem concentrar-se mais na 
criação de centros comuns para apresentação de pedidos e outras formas de cooperação consular, 
em vez da renovação, da adaptação ou do equipamento de consulados; 

c) para incluir o FFE numa estratégia nacional de gestão das fronteiras, os Estados-Membros devem 
desenvolver estratégias nacionais abrangentes em matéria de gestão das fronteiras, com base numa 
análise dos riscos que siga o Modelo de Análise Comum e Integrada de Risco, devendo essas 
estratégias e análise constituir uma condição prévia para receber apoio do FSI ou dos instrumentos 
subsequentes; 
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d) para reforçar a execução do Fundo, a capacidade administrativa, incluindo em matéria de 
adjudicação de contratos, deve ser desenvolvida, particularmente em Estados-Membros 
fundamentais. 

Uma breve entrevista em vídeo com o Membro do TCE responsável pelo relatório encontra-se disponível em: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA  
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