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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do programa de trabalho de 2018 do Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral do programa de trabalho (em inglês, seguindo-se em breve francês e alemão) está disponível em 
www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Porta-voz Tel.: (+352) 4398 47063 Telemóvel: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Adido de imprensa Tel.: (+352) 4398 45410  Telemóvel: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 18 de outubro de 2017 

 
 

Os auditores da UE publicam o seu programa de trabalho 
para 2018 
O Tribunal de Contas Europeu publicou hoje o seu programa de trabalho para 2018. Para além 
de fornecer pormenores sobre os relatórios especiais que os auditores da UE tencionam 
publicar em 2018, o programa dá informações sobre os relatórios anuais da instituição e o 
processo de programação dos trabalhos. No conjunto, os auditores preveem produzir cerca 
de 90 publicações em 2018, incluindo relatórios anuais, relatórios especiais e pareceres. 

"Este programa de trabalho estabelece os domínios prioritários em que nos iremos concentrar 
em 2018", declarou Klaus-Heiner Lehne, o Presidente do Tribunal de Contas Europeu. "Iremos 
abranger uma vasta gama de questões que refletem os desafios com que a UE se depara 
atualmente, como a utilização sustentável dos recursos naturais, o crescimento e a inclusão, os 
desafios em matéria de migração e de desenvolvimento a nível mundial, o mercado único e ainda 
a prestação de contas e a eficiência na União Europeia".  

O programa de trabalho incluirá um documento informativo sobre o futuro do orçamento da UE 
como um contributo para o debate sobre o quadro financeiro a médio prazo da União, bem como 
outros documentos informativos sobre a simplificação da política de coesão e do programa 
Horizonte 2020 e o futuro da PAC. 

Realizar-se-ão igualmente auditorias das medidas da UE em relação à segurança alimentar, à 
desertificação na UE, ao Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia, ao Fundo Fiduciário da 
UE para África, à transparência do financiamento das ONG, à Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma, bem como à prevenção de conflitos de interesse e ética 
nas instituições da UE. Outra tarefa prioritária será a realização de um exame panorâmico dos 
transportes e mobilidade. Todos estes relatórios serão publicados no decurso de 2018. 

As tarefas previstas no programa de trabalho foram selecionadas através de um processo de 
planeamento abrangente que implica uma análise da atual evolução da UE e uma consulta com 
as partes interessadas, em especial o Parlamento Europeu. 

O Presidente Lehne apresentará o programa de trabalho para 2018 à Comissão do Controlo 

http://www.eca.europa.eu/�


PT 

 
 
 

 

2 

Orçamental do Parlamento Europeu em 20 de novembro de 2017. O evento será transmitido em 
direto.  

 


