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Siglas e acrónimos 
A lista de siglas/acrónimos contém as agências e outros organismos da UE abrangidos 
pelo presente relatório. 

Sigla/acrónimo Designação completa 

AESA Agência Europeia para a Segurança da Aviação 

ARTEMIS Empresa Comum para realizar a iniciativa tecnológica conjunta no 
domínio dos sistemas informáticos incorporados 

BBI Empresa Comum Bioindústrias  

Clean Sky Empresa Comum para a execução da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta no domínio da aeronáutica 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission 

DG RTD  Direção-Geral da Investigação e da Inovação 

ECSEL Empresa Comum Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma 
Liderança Europeia  

EIT  Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia  

ENIAC Conselho Consultivo da Iniciativa Europeia em Nanoeletrónica 

EURATOM Comunidade Europeia da Energia Atómica 

EuroHPC Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto 
Desempenho  

EVM Gestão do valor agregado (Earned Value Management) 

F4E Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da 
Energia de Fusão  

Horizonte 2020 Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020 
(2014-2020) 

IFAC Federação Internacional de Contabilistas  

IMI Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 
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INTOSAI Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo 

ISA Normas Internacionais de Auditoria da IFAC 

ISSAI Normas Internacionais das Instituições Superiores de Controlo da 
INTOSAI 

ITER Reator Termonuclear Experimental Internacional 

MIE Mecanismo Interligar a Europa 

PCH Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio  

PMO Serviço de Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais 

QFP Quadro financeiro plurianual 

RTE-T Programa Redes Transeuropeias de Transportes 

S2R Empresa Comum Shift2Rail (Iniciativa Ferroviária Europeia)  

SESAR Empresa Comum Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo 
no Céu Único Europeu  

TFUE Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

UE União Europeia 

7º PQ Sétimo Programa‑Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (2007-2013) 
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Introdução 
1.1. O Tribunal de Contas Europeu (TCE) foi instituído pelo Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) como auditor externo das finanças da União 
Europeia (UE). Nesta qualidade, atua como guardião independente dos interesses 
financeiros dos cidadãos da UE, nomeadamente contribuindo para melhorar a gestão 
financeira da União. Podem obter-se mais informações sobre o trabalho do Tribunal 
nos seus relatórios de atividades, nos relatórios anuais sobre a execução do orçamento 
da UE, nos relatórios especiais, nos exames panorâmicos e nos pareceres sobre 
legislação nova ou alterada da UE ou sobre outras decisões com implicações na gestão 
financeira. 

1.2. No âmbito deste mandato, o Tribunal procede a uma análise anual das contas e 
das operações subjacentes das empresas comuns da UE, que são organismos de 
parceria público-privada criados por regulamentos do Conselho da UE. 

1.3. Este relatório apresenta os resultados da auditoria realizada pelo Tribunal às 
empresas comuns da UE (designadas em conjunto por "empresas comuns") 
relativamente ao exercício de 2019. O relatório está estruturado da seguinte forma: 

— o capítulo 1 descreve as empresas comuns e a natureza da auditoria; 

— o capítulo 2 apresenta os resultados globais da auditoria; 

— o capítulo 3 contém a declaração de fiabilidade para cada uma das oito empresas 
comuns, acompanhada das opiniões e observações do Tribunal sobre a fiabilidade 
das contas das empresas comuns, em primeiro lugar, e sobre a legalidade e a 
regularidade das operações subjacentes, em segundo lugar. 
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As empresas comuns da UE 

As parcerias público-privadas como uma ferramenta poderosa 
para concretizar a investigação e inovação na Europa 

1.4. Um dos principais objetivos da UE é incentivar o aumento dos níveis de 
investimento na investigação, a fim de estimular a competitividade da UE. Um dos 
cinco principais objetivos da estratégia Europa 2020, aprovada em 2010, é 
consagrar 3% do produto interno bruto (PIB) da UE a atividades de investigação e 
desenvolvimento (I&D) (ver figura 1.1).  

Figura 1.1 – Despesa interna bruta em I&D da UE-28, 2003-2018 (em 
percentagem do PIB) 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat (junho de 2020). 

1.5. Em junho de 2005, a Comissão apresentou o relatório "Promover as parcerias 
dos setores público e privado em I&D para aumentar a competitividade industrial da 
Europa", apelando à criação de iniciativas tecnológicas conjuntas enquanto programas 
próprios, visando executar agendas estratégicas de investigação específicas para os 
setores industriais sob a forma jurídica de empresas comuns (ver figura 1.2). Foi 
essencial unir forças com o setor privado e com os Estados-Membros para alcançar 
resultados que um país ou uma empresa teriam menos probabilidades de alcançar 
sozinhos. 
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Figura 1.2 – Das agendas estratégicas da UE às empresas comuns 

 
Fonte: TCE. 
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Empresas comuns que operam no 
âmbito dos programas-quadro de 
investigação 
1.6. As empresas comuns são parcerias entre a Comissão e o setor industrial e, em 
alguns casos, também o setor da investigação ou organizações intergovernamentais, 
tendo por objetivo aproximar do mercado os resultados dos projetos em domínios 
estratégicos de investigação e inovação, bem como melhorar a ligação entre a 
investigação e o crescimento da sociedade. São criadas nos termos do artigo 187º do 
TFUE ou, no caso da Empresa Comum da Energia de Fusão (F4E), dos artigos 45º a 51º 
do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica. 

1.7. As empresas comuns são uma forma de parceria público-privada dotada de 
personalidade jurídica. O membro público é geralmente a UE (representada pela 
Comissão) e os seus parceiros privados são oriundos do setor em que operam e, em 
alguns casos, do setor da investigação. Existem ainda outros parceiros, como Estados 
participantes ou organizações internacionais. As empresas comuns adotam as suas 
próprias agendas de investigação e atribuem financiamentos, principalmente através 
de convites abertos à apresentação de propostas. Uma exceção a esta regra é a F4E, 
uma empresa comum que é responsável por fornecer a contribuição da Europa para o 
Reator Termonuclear Experimental Internacional (ITER), a maior parceria científica do 
mundo que visa demonstrar a viabilidade e sustentabilidade da fusão como fonte de 
energia. 

1.8. As empresas comuns têm muita visibilidade e uma influência significativa em 
domínios importantes para o quotidiano dos cidadãos europeus, como os transportes, 
a energia, a saúde, a bioeconomia e a economia digital. No presente relatório, faz-se 
referência às diferentes empresas comuns utilizando os seus acrónimos ou siglas, cuja 
lista se encontra no início do mesmo. 

1.9. No contexto do Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (7º PQ), e com base numa proposta da Comissão, o Conselho adotou 
regulamentos que criaram as seis primeiras empresas comuns: Empresa Comum 
Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu (SESAR), Empresa 
Comum para a execução da Iniciativa Tecnológica Conjunta no domínio da aeronáutica 
(Clean Sky), Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores (IMI), 
Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio (PCH), Conselho Consultivo da 
Iniciativa Europeia em Nanoeletrónica (ENIAC) e Empresa Comum para realizar a 
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iniciativa tecnológica conjunta no domínio dos sistemas informáticos incorporados 
(ARTEMIS).  

1.10. Todas as empresas comuns criadas ao abrigo do 7º PQ viram a sua existência 
prolongada em 2014, no âmbito do programa Horizonte 2020, por um período 
adicional de 10 anos (ou seja, até 2024). A contribuição financeira global da UE para as 
empresas comuns duplicou. Além disso, foram criadas duas novas empresas comuns, a 
Bioindústrias (BBI) e a Shift2Rail (S2R), enquanto a ARTEMIS e a ENIAC foram fundidas 
numa única, a Empresa Comum Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma 
Liderança Europeia (ECSEL) (ver figura 1.3). 

Figura 1.3 – Evolução das empresas comuns europeias 

 
Fonte: CE, com base nos regulamentos do Conselho que criam as empresas comuns, alterado pelo TCE. 
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(PCH 2), da saúde (IMI 2), das bioindústrias (BBI) e dos componentes e sistemas 
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1.12. A Empresa Comum Clean Sky desenvolve novas gerações de aeronaves mais 
ecológicas. Até à data, as suas principais realizações incluem o demonstrador de rotor 
aberto, as asas laminares, pás de rotor inovadoras e um motor de compressão elevada 
para helicópteros ligeiros, sensores de deteção de gelo inovadores e sistemas 
aviónicos avançados. 

1.13. A Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores (IMI) está a 
acelerar o desenvolvimento de medicamentos inovadores, especialmente em domínios 
em que há necessidades médicas ou sociais por satisfazer. Até à data, as suas 
principais realizações incluem uma rede pan-europeia de centenas de hospitais e 
laboratórios para promover o desenvolvimento de antibióticos; testes para melhorar a 
segurança dos medicamentos; uma nova abordagem aos ensaios clínicos para 
tratamentos da demência; uma melhor compreensão das causas subjacentes de 
doenças como a diabetes, a artrite reumatoide e a asma grave. 

1.14. A Empresa Comum Shift2Rail (S2R) procura obter inovações no setor 
ferroviário para apoiar a realização do espaço ferroviário europeu único. Os seus 
principais objetivos incluem reduzir para metade o custo do ciclo de vida do transporte 
ferroviário, duplicar a capacidade ferroviária e aumentar a fiabilidade e a pontualidade 
até 50%. 

1.15. A Empresa Comum Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu 
Único Europeu (SESAR) está a desenvolver a próxima geração de gestão do tráfego 
aéreo. Até à data, as suas principais realizações incluem o primeiro voo em quatro 
dimensões (3D + tempo) do mundo, a prestação de serviços de torres de controlo 
remoto, o encaminhamento gratuito para reduzir as emissões causadas pelos voos e 
pelo combustível e o intercâmbio de informações sem descontinuidades entre todos 
os fornecedores e utilizadores de informações sobre a gestão do tráfego aéreo. 

1.16. A Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio (PCH) desenvolve 
soluções limpas para o transporte, a energia e o armazenamento. Até à data, as suas 
principais realizações incluem a introdução de autocarros movidos a pilhas de 
combustível, proporcionando transportes públicos ecológicos; a criação de uma cadeia 
de valor da UE para as pilhas de combustível, com melhores desempenhos e custos 
reduzidos; o desenvolvimento da tecnologia de eletrólise para a produção de 
hidrogénio verde; o desenvolvimento e a comercialização de unidades de 
microcombinação de calor e eletricidade para fornecimento doméstico; uma melhoria 
do desempenho e da durabilidade dos materiais e redução dos custos de componentes 
e sistemas. Lançou também uma "iniciativa das regiões", que juntou mais de 
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90 regiões e cidades e 55 parceiros setoriais para promover sinergias e esforços de 
especialização inteligente na Europa. 

1.17. A Empresa Comum Bioindústrias (BBI) está a executar um programa de 
atividades de investigação e inovação na Europa para avaliar a disponibilidade de 
recursos biológicos renováveis que possam ser utilizados para a produção de 
biomateriais e, nessa base, a BBI apoia a criação de cadeias de valor de base biológica 
sustentáveis. Até à data, as suas principais realizações incluem a produção de vários 
bioprodutos inovadores. 

1.18. A Empresa Comum Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma Liderança 
Europeia (ECSEL) financia projetos de investigação, de desenvolvimento e de inovação 
relativos à conceção e à capacidade de fabrico no domínio da eletrónica. Até à data, as 
suas principais realizações incluem o projeto CESAR (métodos e processos eficientes 
em termos de custos para sistemas incorporados relevantes para a segurança), que 
teve um impacto significativo na indústria europeia de sistemas incorporados, e o 
E3Car, que ultrapassou os principais desafios com que se deparam os veículos elétricos 
graças à utilização de componentes semicondutores avançados.  

1.19. A Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho 
(EuroHPC) é a mais recente, tendo sido criada pelo Conselho em novembro de 2018. 
Trata-se de uma iniciativa conjunta da UE e de outros países europeus para 
desenvolver um ecossistema de craveira mundial para a supercomputação na Europa. 
A EuroHPC permanecerá operacional até ao final de 2026. As contas desta empresa 
comum serão auditadas pela primeira vez em 2020. 

F4E, que opera no âmbito da Euratom  

1.20. O projeto ITER foi oficialmente iniciado em 1988 e as suas atividades de 
anteprojeto decorrem há vários anos. Em 21 de novembro de 2006, os participantes 
do projeto celebraram um acordo formal para construir e operar uma instalação 
experimental para demonstrar a viabilidade científica da fusão como uma futura fonte 
de energia sustentável. O Acordo ITER entrou em vigor em 24 de outubro de 2007, 
data em que a Organização ITER entrou legalmente em vigor. A organização está 
sediada em Saint-Paul-lès-Durance (França) e as principais instalações da fusão serão 
construídas em Cadarache (França). 

1.21. O projeto envolve sete parceiros mundiais: a UE, representada pela 
Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom), os Estados Unidos, a Rússia, o 
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Japão, a China, a Coreia do Sul e a Índia. A Europa assumiu a liderança com uma 
percentagem de 45% dos custos de construção, dos quais 80% são financiados pelo 
orçamento da UE e 20% pela França, enquanto país anfitrião do ITER. A parte dos 
restantes membros do ITER é de cerca de 9% cada. Esta repartição de custos será 
alterada na fase operacional, ficando a Europa responsável por 34% dos custos (ver 
figura 1.4). 

Figura 1.4 – Contribuição dos membros do ITER 

 
Fonte: F4E. 

1.22. A construção do ITER envolve o fabrico de mais de 10 milhões de 
componentes em fábricas de todo o mundo. Cerca de 75% do investimento é utilizado 
para a criação de novos conhecimentos e de materiais e tecnologias de ponta, o que 
proporciona às indústrias de alta tecnologia e às PME europeias uma oportunidade 
valiosa para inovar e desenvolver produtos derivados que podem ser explorados fora 
do domínio da fusão (por exemplo, no setor da energia em geral, na aviação e em 
instrumentos de alta tecnologia, como os scanners de ressonância magnética nuclear). 

1.23. A Empresa Comum F4E é responsável pela contribuição europeia para o 
projeto. Os seus principais objetivos incluem disponibilizar a contribuição da Euratom 
para o ITER e garantir as atividades da abordagem mais ampla com o Japão com vista à 
concretização rápida da energia de fusão. Também prepara e coordena um programa 
de atividades tendo em vista a preparação da construção de um reator de fusão de 
demonstração e das instalações conexas, incluindo a Instalação Internacional de 
Irradiação de Materiais de Fusão. O compromisso de financiamento da Euratom para a 
Empresa Comum F4E é de 6,6 mil milhões de euros até ao final de 2020. 
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As empresas comuns estão situadas na União Europeia 

1.24. As sete empresas comuns que estão situadas em Bruxelas são a SESAR, a 
Clean Sky, a IMI, a PCH, a ECSEL, a BBI e a S2R. A EuroHPC está sediada no 
Luxemburgo. 

1.25. A F4E está situada em Barcelona, Espanha. O ITER, para o qual a UE contribui 
através da F4E, está a ser construído junto à instalação de Cadarache, em 
Saint-Paul-lès-Durance, na Provença, no sul de França (ver figura 1.5). 

Figura 1.5 – As empresas comuns na União Europeia em 2019 

 
Fonte: TCE. 
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As empresas comuns que funcionam no âmbito do 7º PQ e do 
Horizonte 2020 seguem modelos bipartidos ou tripartidos de 
governação 

1.26. Tendo por base a mesma estrutura jurídica, cada empresa comum é contudo 
capaz de imprimir às suas ações as características específicas necessárias para lidar 
com a inovação e a investigação em diferentes setores, que assentam em mercados 
distintos. A maioria segue um modelo bipartido, com a Comissão e o setor (em alguns 
casos, também os parceiros de investigação) representados no conselho de 
administração e contribuindo para as atividades da empresa comum (Clean Sky, IMI, 
PCH, BBI e S2R). As restantes seguem um modelo tripartido em que os 
Estados-Membros ou organizações intergovernamentais, a Comissão e o setor 
participam no conselho de administração e contribuem para as atividades da empresa 
comum (ECSEL, SESAR e EuroHPC)  

1.27. Na figura 1.6 é apresentada a estrutura de governação geral das empresas 
comuns.  

Figura 1.6 – Estrutura de governação geral das empresas comuns 

 
Fonte: TCE. 
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As atividades de investigação das empresas comuns no âmbito 
do 7º PQ e do Horizonte 2020 são financiadas pela UE e pelos 
parceiros de investigação e do setor 

1.28. Todos os membros contribuem para o financiamento das atividades de 
investigação e inovação das empresas comuns. Por um lado, a UE (representada pela 
Comissão), disponibiliza fundos em dinheiro derivados do 7º PQ e do Horizonte 2020 
para o cofinanciamento da UE aos projetos de investigação e inovação das empresas 
comuns. A SESAR recebeu igualmente financiamento do programa das Redes 
Transeuropeias de Transportes (RTE-T)1, ao abrigo do anterior quadro financeiro 
plurianual (QFP de 2007-2013), e do Mecanismo Interligar a Europa (MIE)2, ao abrigo 
do atual QFP de 2014-2020. Por outro lado, o setor e os parceiros de investigação 
(membros privados) contribuem em espécie através da execução das atividades de 
investigação e inovação nas quais investem os seus próprios recursos financeiros e 
humanos, os seus ativos e as suas tecnologias. Tanto a UE como os parceiros privados 
proporcionam contribuições em dinheiro iguais para financiar os custos 
administrativos das empresas comuns. 

1.29. Quanto ao anterior QFP de 2007-2013, as empresas comuns aplicaram cerca 
de 3,6 mil milhões de euros, ou seja, cerca de 7% do orçamento global do 7º PQ. Uma 
vez que o montante das contribuições em espécie dos parceiros privados tem de 
equivaler, pelo menos, ao montante do cofinanciamento da UE, o financiamento da UE 
de 3,6 mil milhões de euros mobiliza cerca de 8,7 milhões de euros de projetos de 
investigação e inovação do 7º PQ. 

1.30. No atual QFP de 2014-2020, as empresas comuns gerem cerca de 7,2 mil 
milhões de euros, ou seja, 10% do orçamento global do Horizonte 2020. Como mostra 
a figura 1.7, este financiamento da UE permite, no entanto, mobilizar cerca de 17 mil 
milhões de euros em projetos de investigação e inovação nos domínios do 
Horizonte 2020 atribuídos às empresas comuns. 

                                                      
1 350 milhões de euros. 

2 10 milhões de euros. 
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Figura 1.7 – Cofinanciamento da UE e alavancagem das contribuições em 
espécie dos membros privados no âmbito do Horizonte 2020 

 
Fonte: TCE. 

1.31. No que diz respeito às atividades do Horizonte 2020, os seus regulamentos 
de base definem o montante das contribuições em dinheiro da UE e das contribuições 
em espécie dos parceiros privados para os projetos de investigação e inovação deste 
programa, como indicado na figura 1.8. 

Figura 1.8 – Contribuições dos membros durante a vigência das 
empresas comuns (em milhões de euros) 

 
Fonte: TCE. 
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1.32. No âmbito do Horizonte 2020, existem dois tipos de contribuições efetuadas 
pelos membros privados. Em todas as empresas comuns, os membros privados têm de 
contribuir com um montante mínimo para os custos totais dos projetos de 
investigação e inovação das empresas. Esta contribuição é definida como a diferença 
entre os custos totais do projeto e o cofinanciamento da UE. No caso de quatro 
empresas comuns (Clean Sky, PCH, BBI e S2R), os membros privados têm também de 
disponibilizar um valor mínimo de contribuições em espécie para financiar atividades 
adicionais cuja realização não está incluída nos planos de trabalho das empresas 
comuns, mas que se inserem no âmbito dos seus objetivos.  

1.33. Em 2019, o orçamento total de pagamentos do conjunto das empresas 
comuns elevou-se a 1,9 mil milhões de euros (2018: 2 mil milhões de euros). O 
orçamento total de pagamentos de 2019 das sete empresas comuns que executam as 
atividades do programa de investigação foi de 1,2 mil milhões de euros (2018: 1,2 mil 
milhões de euros) e o da F4E foi de 0,7 mil milhões de euros (2018: 0,8 mil milhões de 
euros).  
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1.34. No final de 2019, as empresas comuns que operavam no âmbito do 
Horizonte 2020 empregavam 229 trabalhadores (agentes temporários e contratuais) e 
oito peritos nacionais destacados (2018: 225 trabalhadores e sete peritos nacionais 
destacados). A F4E empregava 437 trabalhadores (funcionários, agentes temporários e 
agentes contratuais) e dois peritos nacionais destacados (2018: 442 trabalhadores). O 
número de lugares ocupados nas empresas comuns no final de 2018 e 2019 é ilustrado 
na figura 1.9. 

Figura 1.9 – Número de lugares realmente ocupados nas empresas 
comuns (2018 e 2019) 

 
Fonte: TCE, com base nos dados facultados pelas empresas comuns. 

TOTAL 
EMPRESAS 
COMUNS

HORIZONTE 
2020

EM 2018

TOTAL 
EMPRESAS 
COMUNS

HORIZONTE 
2020

EM 2019

F4E
2018 F4E

2019 TOTAL
EMPRESAS 
COMUNS
EM 2018

TOTAL
EMPRESAS 
COMUNS
EM 2019

225 229

442 437

667 666

7 8

0 2

7 10

Panorâmica do pessoal das empresas comuns

Total do pessoal no ativo Peritos nacionais destacados

SESAR 2018

SESAR 2019

ECSEL 2018

ECSEL 2019

CLEAN SKY 2017

CLEAN SKY 2019

PCH 2018

PCH 2019

IMI 2018

IMI 2019

S2R 2018

S2R 2019

BBI 2018

BBI 2019

39

38

30

29

38

40

27

27

47

52

21

21

23

22

3

2

0

0

2

2

0

1
1

1

1

2

0

0

Pessoal das empresas comuns do Horizonte 2020



21 

 

As disposições orçamentais e de quitação são semelhantes para 
todas as empresas comuns 

1.35. O Parlamento Europeu e o Conselho são responsáveis pelos processos 
orçamentais e de quitação anuais relativos às empresas comuns. A figura 1.10 
apresenta a cronologia do processo de quitação. 

Figura 1.10 – Processo de quitação anual 

 
Fonte: TCE. 
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A auditoria do Tribunal 

O mandato do Tribunal abrange a auditoria das contas e 
operações subjacentes anuais das empresas comuns 

1.36. Como exige o artigo 287º do TFUE, o Tribunal auditou: 

a) as contas anuais das oito empresas comuns relativas ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019; 

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

1.37. Com base nos resultados da sua auditoria, o Tribunal fornece ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma declaração sobre a fiabilidade das contas de cada empresa 
comum, bem como sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Se 
for caso disso, o Tribunal complementa as declarações de fiabilidade com observações 
de auditoria significativas (ver capítulo 3). 

1.38. Em conformidade com os artigos 70º, nº 6, e 71º do Regulamento Financeiro 
da UE, a auditoria da fiabilidade das contas de todas as empresas comuns foi confiada 
a gabinetes de auditoria externos independentes. Em observação das normas 
internacionais de auditoria, o Tribunal examinou a qualidade do trabalho destes e 
obteve garantias suficientes de que poderia basear-se nele para formular as suas 
opiniões de auditoria sobre a fiabilidade das contas anuais das empresas comuns 
relativas a 2019. 

A auditoria do Tribunal assinala os principais riscos e dá-lhes 
resposta 

1.39. As auditorias do Tribunal são concebidas para dar resposta aos principais 
riscos assinalados. A auditoria anual de 2019 às contas anuais das empresas comuns e 
às operações subjacentes foi efetuada tendo em conta a avaliação dos riscos realizada 
pelo Tribunal, que se apresenta resumidamente em seguida. 
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O risco para a fiabilidade das contas é reduzido a médio 

1.40. Globalmente, o Tribunal considera que o risco para a fiabilidade das contas 
anuais é reduzido. No entanto, devido a uma importante alteração na política 
contabilística em 2018, o risco para a F4E foi reavaliado como médio. As contas das 
empresas comuns são elaboradas aplicando as regras contabilísticas adotadas pelo 
contabilista da Comissão, que se baseiam nas normas de contabilidade 
internacionalmente aceites para o setor público. O número de erros materiais 
detetados no passado era reduzido. 

O risco para a legalidade e a regularidade das receitas é reduzido na 
globalidade 

1.41. Em 2019, as receitas das empresas comuns consistiram sobretudo em 
contribuições financeiras por parte dos orçamentos da Comissão para o 
Horizonte 2020 e a Euratom. Tal como previsto nos regulamentos das empresas 
comuns, os orçamentos e as receitas daí resultantes são acordados com as autoridades 
orçamentais durante o processo orçamental anual. 

O risco para a legalidade e a regularidade dos pagamentos relativos ao 
pessoal e dos pagamentos administrativos é reduzido na globalidade  

1.42. O risco relacionado com a legalidade e a regularidade dos pagamentos foi 
considerado reduzido para os pagamentos relativos ao pessoal e para os pagamentos 
administrativos. Os vencimentos são geridos pelo Serviço de Gestão e Liquidação dos 
Direitos Individuais (PMO) da Comissão, que o Tribunal audita no âmbito das suas 
apreciações específicas relativas às despesas administrativas. Não foram detetados 
erros materiais no que diz respeito às despesas de pessoal nos últimos anos. O risco 
para a legalidade e a regularidade dos procedimentos de recrutamento foi reduzido 
em geral, mas médio para a Empresa Comum F4E, onde se detetaram no passado 
insuficiências graves nos procedimentos de recrutamento. Foi também dada especial 
atenção à utilização de pessoal temporário pelas empresas comuns em 2019. 
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O risco para a legalidade e a regularidade dos pagamentos operacionais 
é médio na globalidade 

1.43. Para os pagamentos intermédios e finais de subvenções, o risco foi 
considerado médio em geral, uma vez que se baseia nas declarações de custos dos 
beneficiários, que são geralmente complexas. Além disso, relativamente aos 
pagamentos de subvenções do Horizonte 2020, os certificados de demonstrações 
financeiras apenas são exigidos ao beneficiário quando dos pagamentos finais 
(princípio da confiança). 

1.44. No que se refere aos pagamentos contratuais e aos procedimentos de 
contratação pública, o risco foi considerado reduzido para as empresas comuns que 
realizam atividades do 7º PQ e do Horizonte 2020, dado que gerem um número 
limitado de procedimentos deste tipo. O risco foi avaliado como médio para a Empresa 
Comum F4E, que executa principalmente procedimentos de contratação complexos 
relativos a contratos de valor elevado, e para a EuroHPC, que apenas estabeleceu o 
seu processo de contratação em 2019. 

O risco para a gestão orçamental é reduzido a médio 

1.45. O risco foi considerado reduzido a médio devido ao caráter plurianual e à 
complexidade das ações de subvenção do Horizonte 2020 e do projeto ITER. 

O risco para a boa gestão financeira é reduzido a médio 

1.46. O risco foi principalmente identificado nos domínios da conceção das 
subvenções e da gestão dos recursos humanos e dos projetos da F4E. 
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Capítulo 2  

Síntese dos resultados da auditoria 
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Introdução 
2.1. Este capítulo apresenta uma síntese dos resultados das auditorias anuais do 
Tribunal sobre as empresas comuns de investigação da UE relativas ao exercício 
de 2019, bem como outros trabalhos de auditoria relativos às empresas comuns 
realizados pelo Tribunal em 2019. 

No capítulo 3 do presente relatório encontram-se as declarações (opiniões de 
auditoria) sobre a fiabilidade das contas anuais das empresas comuns e a 
legalidade e a regularidade das operações subjacentes a essas contas, bem como 
todas as questões e observações que não colocam em questão essas opiniões. 
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Os resultados das auditorias anuais do 
Tribunal às empresas comuns relativos 
ao exercício de 2019 são globalmente 
positivos 
2.2. Em termos globais, a auditoria das contas anuais das empresas comuns 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e das operações 
subjacentes a essas contas confirmaram os resultados positivos comunicados em anos 
anteriores.  

Opinião de auditoria favorável sobre a fiabilidade das contas de 
todas as empresas comuns 

2.3. O Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre as 
contas anuais de todas as empresas comuns. Na opinião do Tribunal, essas contas 
refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação 
financeira em 31 de dezembro de 2019, bem como os resultados das suas operações e 
fluxos de caixa relativos ao exercício encerrado nessa data, em conformidade com as 
disposições dos regulamentos financeiros aplicáveis e com as regras contabilísticas 
adotadas pelo contabilista da Comissão. 

Ênfase relativa à contribuição da UE para o ITER 

2.4. Tal como em anos anteriores, a opinião de auditoria do Tribunal sobre as 
contas anuais de 2019 da Empresa Comum F4E é acompanhada de uma ênfase3 que 
visa chamar a atenção para as especiais dificuldades relacionadas com a execução do 
ITER, um projeto internacional pioneiro de construção e operação de uma instalação 
experimental para demonstrar a viabilidade científica da fusão como futura fonte de 
energia sustentável. 

                                                      
3 Utiliza-se uma ênfase para chamar a atenção para uma questão que não resulta em 

distorções materiais nas contas, mas que se reveste de importância fundamental para os 
utilizadores compreenderem as contas. 
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2.5. Em novembro de 2016, o Conselho do ITER4 aprovou uma nova base do projeto 
ITER. A nova base de referência do ITER estima que a concretização do "Primeiro 
Plasma"5 e o início da fase operacional será em 2025 e a conclusão da fase de 
construção em 2035. A nova base de referência é considerada a data mais próxima 
tecnicamente possível6. A anterior base de referência de 2010 previa que a fase de 
construção estivesse concluída em 20207. 

2.6. A Empresa Comum F4E recalculou a sua contribuição para a fase de construção 
do projeto em 12 mil milhões de euros (a valores de 2018), um aumento em relação 
aos 6,6 mil milhões de euros (a valores de 2008) aprovados pelo Conselho da UE 
em 2010. Estas estimativas recentes não incluem uma reserva para imprevistos, apesar 
de a Comissão ter sugerido que considera adequada tal reserva até 24 meses, em 
termos de calendário, e de 10-20%, em termos orçamentais. 

2.7. Em abril de 20188, o Conselho da UE incumbiu a Comissão de aprovar a nova 
base de referência do ITER em nome da Euratom e reafirmou o compromisso de 
disponibilizar recursos dentro dos limites do próximo QFP, sem prejuízo de eventuais 
negociações neste âmbito para determinar os detalhes dos financiamentos futuros. 

2.8. Embora tenham sido tomadas medidas positivas para melhorar a gestão e o 
controlo das contribuições da Empresa Comum para a fase de construção do projeto, 

                                                      
4 19º Conselho do ITER de 16-17 de novembro de 2016. O Conselho ITER é o órgão 

responsável pela Organização ITER. Tem autoridade para nomear quadros superiores, 
alterar os regulamentos e decidir sobre o orçamento total para o projeto ITER e sobre a 
participação de membros suplementares. O Conselho do ITER é composto por 
representantes dos sete membros: UE, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados 
Unidos. 

5 O "Primeiro Plasma" representa a fase de construção da máquina de fusão que permitirá 
ensaiar os seus componentes essenciais, marcando também o início da fase operacional. 

6 Tal como referido na quinta avaliação anual por um Grupo de Análise independente (31 de 
outubro de 2016) e no relatório elaborado pelo Chefe de Gestão de Projetos da Empresa 
Comum F4E para o Conselho de Administração em dezembro de 2016. 

7 COM(2010) 226 final, de 4.5.2010. 

8 O montante de 6,6 mil milhões de euros (a valores de 2008) aprovado pelo Conselho da UE 
em 2010 funciona de momento como limite máximo para as despesas da Empresa Comum 
até 2020. 
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continua a existir um risco de novos aumentos dos custos e atrasos na execução do 
projeto em comparação com a base de referência agora aprovada. 

2.9. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido saiu da UE e da Euratom. O período 
de transição para a negociação de um novo acordo de parceria com a Euratom termina 
em 31 de dezembro de 2020. O resultado dessa negociação pode ter um impacto 
significativo nas atividades da Empresa Comum F4E e no projeto ITER após 2020. 

 Opiniões favoráveis sobre a legalidade e a regularidade das 
receitas subjacentes às contas de todas as empresas comuns 

2.10. Em relação a todas as empresas comuns, o Tribunal emitiu opiniões de 
auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre a legalidade e a regularidade das receitas 
subjacentes às contas anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019. Na opinião do Tribunal, as operações são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares.  

Opiniões favoráveis sobre a legalidade e a regularidade dos 
pagamentos subjacentes às contas de todas as empresas 
comuns 

2.11. Em relação a todas as empresas comuns, o Tribunal emitiu opiniões de 
auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre a legalidade e a regularidade dos 
pagamentos subjacentes às contas anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. Na opinião do Tribunal, as operações são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

O Tribunal ajustou o seu método de auditoria de 2019 no que respeita aos 
pagamentos de subvenções para obter a garantia exigida 

2.12. Relativamente às sete empresas comuns que executam projetos do 7º PQ e 
do Horizonte 2020 (SESAR, Clean Sky, IMI, PCH, ECSEL, BBI e S2R), devido a diferenças 
metodológicas entre o TCE e a Comissão e a insuficiências detetadas nas auditorias 
ex post desta, o Tribunal não se baseou plenamente nos resultados destas auditorias 
para emitir a sua opinião sobre a legalidade e a regularidade dos pagamentos 
subjacentes. Em vez disso, complementou a garantia obtida a partir das auditorias 
ex post (ver pontos 2.28 e 2.29 e as respetivas notas de rodapé) com uma auditoria 
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pormenorizada junto dos beneficiários e baseou a sua opinião relativa a cada empresa 
comum em avaliações separadas dos seguintes elementos quantitativos: 

a) a taxa de erro residual e representativa de cada empresa comum com base nos 
resultados de auditoria ex post da Comissão relativamente aos seus pagamentos 
de subvenções. Este elemento incluiu uma avaliação da correção e da 
exaustividade dos cálculos da taxa de erro residual e representativa;  

b) a taxa de erro com base nos resultados dos testes substantivos do Tribunal; 

c) a taxa de erro relacionada com as operações de uma determinada empresa 
comum nos testes substantivos do Tribunal. 

2.13. Na figura 2.1 é apresentada uma visão global da evolução das opiniões de 
auditoria do Tribunal sobre as contas anuais, as receitas e os pagamentos das 
empresas comuns entre 2017 e 2019. 

Figura 2.1 – Evolução das opiniões do TCE sobre as empresas comuns 
entre 2017 e 2019 

 
Fonte: TCE. 
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Subsistem insuficiências no planeamento anual dos pagamentos  

2.15. A necessidade de as empresas comuns planearem projetos de investigação 
plurianuais importantes continua a ser a principal dificuldade em termos de 
planeamento e acompanhamento das dotações de pagamento. Tendo em conta as 
necessidades das empresas comuns, as dotações de pagamento não utilizadas poderão 
ser incluídas no orçamento nos três exercícios subsequentes. Relativamente à BBI, o 
aumento significativo das dotações de pagamento não utilizadas dos projetos do 
Horizonte 2020 no final de 2019 deveu-se, principalmente, a atrasos imprevistos nos 
projetos durante o ano. No que diz respeito ao orçamento de pagamentos da ECSEL 
para os projetos do 7º PQ, a reduzida taxa de execução (menos de 50%) ficou a 
dever-se, principalmente, ao atraso das entidades financiadoras nacionais no 
fornecimento de certificados de fim de projeto para as atividades do 7º PQ em curso. 

Medidas a tomar 1 

Quando do planeamento de novas dotações de pagamento, incentiva-se as 
empresas comuns a considerarem o montante acumulado das dotações de 
pagamento não utilizadas nos anos anteriores que foram inscritas no exercício 
orçamental em curso. 

A taxa de execução das empresas comuns e as contribuições dos 
parceiros privados são uma área a melhorar  
As empresas comuns alcançaram uma taxa de execução de 90% para as suas 
atividades no âmbito do 7º PQ e da RTE-T 

2.16. As empresas comuns que estão a executar atividades no âmbito dos 
programas do 7º PQ e da RTE-T (QFP de 2007-2013) são: SESAR, Clean Sky, IMI, PCH e 
ECSEL. Em 2019, apenas três empresas comuns (IMI, PCH e ECSEL) estavam ainda na 
fase de encerramento da execução das respetivas ações no âmbito do 7º PQ. As outras 
duas (SESAR e Clean Sky) procederam aos últimos pagamentos de regularização e 
recuperações de excedentes de pagamentos aos beneficiários em 2019. 

2.17. O quadro 2.1 apresenta uma visão global das contribuições dos membros 
para as atividades destas empresas comuns no âmbito do 7º PQ no final de 2019. Em 
média, estas contribuições representaram 90% dos objetivos fixados pelos 
regulamentos de base das empresas comuns até ao final do período de programação. 
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Quadro 2.1 – 7º PQ e RTE-T: contribuições dos membros (em milhões de 
euros) 

 
Fonte: dados fornecidos pelas empresas comuns. 

2.18. Relativamente à SESAR, no final de 2019, a contribuição em dinheiro dos 
membros apresentava um excedente de 30,7 milhões de euros. Deste montante, 
23,8 milhões de euros representam contribuições em dinheiro não utilizadas dos 
fundos do 7º PQ. Na ausência de uma solução prática para um reembolso antecipado, 
estes fundos permanecem na Empresa Comum sem que sejam utilizados para projetos 
de investigação. 

Medidas a tomar 2 

A fim de assegurar o princípio da boa gestão financeira, é necessária uma solução 
pragmática para permitir que a SESAR reembolse à Comissão os fundos do 7º PQ 
pagos em excesso, antes do encerramento formal da Empresa Comum em 2024. 

Algumas empresas comuns perderam a dinâmica para a execução das suas 
atividades no âmbito do Horizonte 2020 

2.19. As sete empresas comuns que estão a executar atividades no âmbito do 
Horizonte 2020 são: SESAR, Clean Sky, IMI, PCH, ECSEL, BBI e S2R, ao longo de um 
período de vigência de dez anos (2014-2024). No final de 2019, a mais de meio da 
execução das suas atividades relativas ao Horizonte 2020 (QFP de 2014-2020), algumas 
empresas comuns não alcançaram os progressos esperados no programa, pelo que 
estavam a ficar em atraso em relação aos objetivos para as contribuições estabelecidos 
pelos seus regulamentos de base. 
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2.20. O quadro 2.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros
para as atividades destas empresas comuns no âmbito do 7º PQ no final de 2019. A 
meio do período de programação, estas empresas comuns tinham executado, em 
média, 51% das suas atividades do Horizonte 2020 e atividades adicionais conexas, 
e 44% se não se considerar estas últimas. 

Quadro 2.2 – Horizonte 2020: contribuições dos membros (em milhões 
de euros) 

Fonte: dados fornecidos pelas empresas comuns.

Os membros privados prestam um apoio mais significativo a atividades fora dos 
planos de trabalho das empresas comuns, mas que contribuem para os objetivos das 
mesmas 

2.21. No caso de quatro empresas comuns (Clean Sky, PCH, BBI e S2R), os
regulamentos de base preveem contribuições em espécie de parceiros privados sob a 
forma de atividades adicionais realizadas fora do âmbito dos seus planos de trabalho e 
estabelecem um nível mínimo de contribuição até ao final do programa 
Horizonte 2020. No final de 2019, como indicado no quadro 2.2, as contribuições dos 
membros privados consistiam principalmente na declaração de custos próprios para 
estas atividades. 

2.22. Até ao final de 2019, os parceiros do setor e da investigação das empresas
comuns que executam atividades do Horizonte 2020 contribuíram com 5,1 mil milhões 
de euros, ou seja, 52% do montante total de contribuições acordado de 9,8 mil 
milhões de euros. Este montante era composto por 2,4 mil milhões de euros9 (47%) 
de contribuições em espécie para as atividades operacionais das próprias empresas 

9 Deste montante, apenas cerca de 0,9 mil milhões de euros (38%) estavam certificados no 
final de 2019. 
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585,0 1 000,0 N/A 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 N/A 696,8 44% 44%
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 Clean Sky 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67% 59%
1 638,0 1 425,0 N/A 3 063,0 IMI 2 423,7 232,1 144,2 N/A 800,0 26% 26%

665,0 95,0 285,0 1 045,0 PCH 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108% 60%
1 185,0 1 657,5 N/A 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 N/A 1 504,3 53% 53%

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38% 25%

398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64% 50%
7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Total 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51% 44%

(1) Contribuições em espécie para as atividades operacionais da empresa comum.
(2) Contribuições em espécie para as atividades adicionais fora do programa de trabalho da empresa comum.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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comuns no âmbito do Horizonte 2020 e por 2,7 mil milhões de euros (53%) de 
contribuições em espécie para atividades não abrangidas pelos seus planos de 
trabalho. No final de 2019, a taxa de execução relativa às contribuições em espécie 
relacionadas com as atividades operacionais era de 36%, ao passo que a taxa de 
execução referente às contribuições em espécie para atividades adicionais estava 
próxima de 85%. Apesar da importância das atividades adicionais, devido a um acordo 
com a Comissão estas empresas comuns não têm obrigação de divulgar as 
contribuições correspondentes nas contas anuais e as respetivas disposições dos 
regulamentos de base das empresas comuns não permitem ao Tribunal auditá-las10. 
Por conseguinte, o Tribunal não pode emitir uma opinião sobre a natureza, qualidade e 
quantidade destas contribuições no que diz respeito à Clean Sky, PCH, BBI e S2R (ver 
caixa 2.1 e caixa 2.2). 

Caixa 2.1 

Contribuições em espécie para atividades adicionais do 
Horizonte 2020 (apenas para a Clean Sky, PCH, BBI e S2R) 

Nos termos do artigo 4º, nº 2, alínea b), dos regulamentos de base destas quatro 
empresas comuns, as "atividades adicionais" a que se destinam as contribuições 
em espécie são atividades fora do âmbito do plano de trabalho e do orçamento da 
empresa comum, mas que contribuem para a realização dos seus objetivos gerais. 
As atividades correspondentes devem ser estabelecidas num plano anual de 
atividades adicionais que indique o valor estimado das contribuições. Em 
conformidade com o artigo 4º, nº 4, dos regulamentos de base, os custos das 
atividades adicionais devem ser certificados por um auditor externo independente 
e não podem ser objeto de auditoria por parte do TCE ou de qualquer outro órgão 
da UE. 

10 Artigo 4º, nº 4, dos regulamentos de base das empresas comuns. 
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Caixa 2.2 

Contribuições em espécie para as atividades operacionais das 
empresas comuns no âmbito do Horizonte 2020 (para todas as 
empresas comuns) 

Tal como previsto em todos os regulamentos de base das empresas comuns, os 
seus custos operacionais devem ser cobertos através de uma contribuição 
financeira da UE e de contribuições em espécie dos membros privados, dos 
Estados participantes ou das organizações intergovernamentais. As contribuições 
em espécie dos membros privados consistem nos custos incorridos por esses 
membros na execução das ações de investigação e inovação da empresa comum, 
após dedução da contribuição dos outros membros da empresa comum 
(cofinanciamento da UE, contribuições dos Estados participantes ou das 
organizações intergovernamentais) e de eventuais contribuições da UE para os 
referidos custos. Nos termos do artigo 4º, nº 3, dos regulamentos de base das 
empresas comuns, estas contribuições em espécie devem ser declaradas 
anualmente e os custos conexos devem ser certificados por um auditor externo 
independente.  

2.23. Além disso, no que diz respeito à BBI, embora o seu regulamento de base 
tenha sido expressamente alterado em 2018 para permitir que os membros do setor 
contabilizem as suas contribuições em dinheiro ao nível do projeto, continua a existir 
um elevado risco de que estes não alcancem o montante mínimo exigido de 
contribuições operacionais em dinheiro num montante de 182,5 milhões de euros até 
ao final do programa desta empresa comum. Consequentemente, no final de 2018, a 
Comissão (DG RTD) decidiu reduzir em 140 milhões de euros o orçamento da Empresa 
Comum para 2020, que era de 205 milhões de euros. 

Medidas a tomar 3  

Sempre que um regulamento de base da empresa comum solicite contribuições 
financeiras operacionais aos membros privados da empresa comum, é muito 
importante que preveja igualmente um quadro jurídico adequado que assegure 
que o montante da contribuição financeira exigida será atingido até ao final do 
programa.  
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As empresas comuns concluíram a maior parte dos procedimentos de convite à 
apresentação de propostas para realizar as suas atividades do Horizonte 2020 

2.24. No final de 2019, as empresas comuns já tinham concluído a maior parte dos 
procedimentos de convite à apresentação de propostas para realizar as atividades do 
Horizonte 2020 que lhes foram atribuídas. 

2.25. Como indicado no quadro 2.3, no final de 2019 as empresas comuns já 
tinham atribuído e/ou assinado, em média, 78% das suas atividades previstas no 
âmbito do Horizonte 2020.  

Quadro 2.3 – Horizonte 2020: cofinanciamento das empresas comuns 
autorizado (em milhões de euros) 

 
Fonte: dados fornecidos pelas empresas comuns. 

Os controlos internos respeitantes aos pagamentos de subvenções 
foram, em geral, eficazes 
A maior parte das empresas comuns aplicou o novo quadro de controlo interno da 
Comissão 

2.26. As empresas comuns estabeleceram procedimentos de controlo ex ante 
fiáveis baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Estão obrigadas 
a aplicar o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 
17 princípios de controlo interno. No final de 2019, as empresas comuns (à exceção da 
ECSEL) tinham-no aplicado e definido os indicadores de controlo essenciais relativos a 
todos os princípios de controlo, com o objetivo de avaliar a eficácia das suas atividades 

Total da UE
Administração 
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Cofinanciamento 
máximo da 

Empresa Comum
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Cofinanciamento 
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Comum autorizado

Taxa de execução 
do programa

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90%
1 755,0 39,0 1 716,0 Clean Sky 2 1 523,7 89%
1 638,0 42,6 1 595,4 IMI 2 1 190,6 75%

665,0 19,0 646,0 PCH 2 536,7 83%
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71%

975,0 29,3 945,8 BBI 594,3 63%
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78%

7 201,0 187,9 7 013,1 Total 5 476,8 78%

Convenções de subvenção 
atribuídas/assinadas

(em 31.12.2019)

Contribuições da UE
(nos termos dos regulamentos de base)
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de controlo e identificar insuficiências de controlo11. Contudo, o quadro de controlo 
interno criado deve ser considerado como um processo contínuo, cuja qualidade 
depende da melhoria constante dos indicadores de controlo essenciais das empresas 
comuns e das autoavaliações anuais. 

Os resultados da auditoria ex post indicam que, para a maior parte das empresas 
comuns, o nível de erro relativo aos pagamentos de subvenções é inferior ao limiar 
de materialidade 

2.27. No que se refere aos controlos da legalidade e regularidade relativos aos 
pagamentos das subvenções efetuados pelas empresas comuns no âmbito do 
programa do 7º PQ, são gabinetes de auditoria externos independentes contratados 
pelas empresas comuns que realizam auditorias ex post junto dos beneficiários. No 
que diz respeito aos pagamentos das subvenções relativos ao programa 
Horizonte 2020, a responsabilidade pelas auditorias ex post cabe ao Serviço Comum de 
Auditoria da Comissão, mas este externaliza cerca de três quartos delas a gabinetes de 
auditoria externos. Todas as empresas comuns utilizaram estas auditorias ex post para 
avaliar a legalidade e a regularidade dos seus pagamentos de subvenções. 

2.28. Em 2019, apenas três empresas comuns (IMI, PCH e ECSEL) efetuaram ainda 
pagamentos finais de subvenções no âmbito do 7º PQ. A IMI e a PCH comunicaram 
taxas de erro residual inferiores ao limiar de materialidade de 2%, com base nos 
resultados das auditorias ex post no final de 2019. No que diz respeito à ECSEL, a 
significativa variação nas metodologias e nos procedimentos utilizados pelas entidades 
financiadoras nacionais dos Estados participantes não permite calcular uma taxa de 
erro residual única para os pagamentos relativos ao 7º PQ. No entanto, a taxa de erro 
residual calculada pela DG RTD para a globalidade do 7º PQ foi de 3,52% no final 
de 2019. Tendo em conta a baixa percentagem de pagamentos relativos ao 7º PQ 
em 2019 (cerca de 11%), considera-se, porém, que a taxa de erro residual dos 
pagamentos operacionais totais da ECSEL realizados neste ano é inferior ao limiar de 
materialidade. 

                                                      
11 A Empresa Comum F4E adotou, em 12 de dezembro de 2018, o seu sistema integrado de 

normas de gestão e de controlo interno, que abrange tanto o quadro de controlo interno 
da Comissão como o sistema de qualidade à escala do ITER com base nas normas ISO.  
É constituído por 20 normas, agrupadas nas cinco componentes do COSO — ambiente de 
controlo, avaliação dos riscos, atividades de controlo, informação e comunicação, e 
atividades de acompanhamento. 
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2.29. Relativamente aos pagamentos de subvenções no âmbito do programa 
Horizonte 2020, todas as empresas comuns que estavam a executar projetos deste 
programa comunicaram taxas de erro residual inferiores ao limiar de materialidade 
de 2%, com base nos resultados das auditorias ex post do Serviço Comum de Auditoria 
no final de 2019. 

A auditoria realizada pelo Tribunal junto dos beneficiários a uma amostra de 
pagamentos de subvenções de 2019 confirmou os resultados das auditorias ex post 
no que toca aos custos de pessoal declarados 

2.30. Em 2018 e 2019, o TCE examinou, numa base de amostragem, as auditorias 
ex post realizadas pelo Serviço Comum de Auditoria e pelos auditores externos que 
este contratou. Este exame revelou a existência de diferenças metodológicas e de 
insuficiências na qualidade das auditorias, como indicado no respetivo capítulo do 
Relatório Anual do TCE relativo a 201812, subavaliando a taxa de erro relativa aos 
pagamentos do Horizonte 2020. Além disso, a taxa de erro residual comunicada pelas 
sete empresas comuns que operam no âmbito do Horizonte 2020 (SESAR, Clean Sky, 
IMI, PCH, ECSEL, BBI e S2R) nos respetivos relatórios anuais de atividades não é 
diretamente comparável com a taxa de erro publicada no Relatório Anual do TCE 
relativo ao exercício de 2019 para as despesas de investigação da Comissão13.  

2.31. Por conseguinte, o Tribunal ajustou o seu método de auditoria de 2019 e 
complementou a garantia fornecida pelas auditorias ex post com uma auditoria 
pormenorizada junto dos beneficiários (testes substantivos) relativamente a uma 
amostra de operações de pagamento das empresas comuns. Estas operações foram 
selecionadas de forma aleatória (com base na amostragem por unidades monetárias) a 
partir da população de todos os pagamentos intermédios e finais de subvenções 

                                                      
12 Ver o capítulo 5 do Relatório Anual do TCE relativo ao exercício de 2018 (pontos 5.31 

a 5.34) e o capítulo 4 do Relatório Anual do TCE relativo ao exercício de 2019 (pontos 4.28 
e 4.29), onde se declara que, contrariamente ao método de cálculo do TCE, a percentagem 
de erro representativa do Serviço Comum de Auditoria para cada operação do 
Horizonte 2020 objeto de auditoria é calculada com base no montante total da declaração 
de custos, e não no montante dos elementos de custo incluídos na amostra para efeitos de 
auditoria pormenorizada e repetição. 

13 Ao contrário da taxa de erro calculada pelo TCE, a taxa de erro residual calculada pelas 
empresas comuns (com base nos resultados das auditorias ex post e em conformidade com 
a fórmula da estratégia de auditorias ex post do Serviço Comum de Auditoria para o 
Horizonte 2020) inclui a correção de todos os erros detetados nos pagamentos auditados, 
bem como a correção dos erros sistémicos nos pagamentos não-auditados dos 
beneficiários auditados (procedimento designado por "extensão"). 
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efetuados em 2019 pelas sete empresas comuns que executam projetos do 7º PQ e do 
Horizonte 2020. 

2.32. As auditorias pormenorizadas confirmaram erros sistémicos em relação aos 
custos de pessoal declarados, que também tinham sido detetados e comunicados 
pelos auditores ex post. As principais fontes dos erros encontrados foram: 

— taxas horárias que não se basearam num exercício financeiro concluído; 

— horas de trabalho declaradas em férias; 

— utilização de horas produtivas individuais, que é proibida quando as declarações 
de custos se baseiam em taxas horárias mensais; 

— taxas unitárias que incluem elementos estimados que se afastam 
significativamente das taxas unitárias efetivas. 

Medidas a tomar 4  

Uma maior simplificação das regras relativas à declaração de custos no que se 
refere aos custos de pessoal é uma condição prévia para futuros programas, com 
vista a estabilizar as taxas de erro nas subvenções à investigação abaixo do limiar 
de materialidade (por exemplo, a introdução de uma taxa diária fixa que substitua 
as três opções para o cálculo da taxa horária). As empresas comuns podiam 
igualmente utilizar opções de custos simplificadas. Em 2018 e 2019, a S2R utilizou 
com êxito o regime de financiamento de montante fixo, na qualidade de 
projeto-piloto, para concursos limitados aos seus membros. No entanto, para que 
um regime de financiamento de montante fixo seja eficaz, é necessário que se 
disponha de uma base de dados dos beneficiários sólida, com dados financeiros 
fiáveis que abranjam vários anos, para estabelecer montantes fixos adequados.  

O processo de planeamento e avaliação dos contratos públicos na F4E 
revelou insuficiências 

2.33. A auditoria de conformidade dos procedimentos para a adjudicação de 
contratos de valor elevado da Empresa Comum F4E revelou insuficiências no processo 
de planeamento e avaliação dos contratos públicos. 

2.34. No que se refere ao processo de planeamento, num procedimento os prazos 
inicialmente publicados eram irrealistas, pois não levavam inteiramente em conta a 
complexidade do próprio processo e do contrato. No respeitante ao processo de 
avaliação, num caso a Empresa Comum F4E não especificou claramente os requisitos 
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técnicos mínimos que estão, por definição, excluídos das negociações. Noutro caso, os 
encargos administrativos para provar a equivalência à certificação específica exigida 
nos critérios de seleção pode ter dissuadido potenciais contratantes, possuidores de 
certificação equivalente, de apresentarem uma proposta.  

Medidas a tomar 5 

A F4E é incentivada a melhorar o seu processo de planeamento da contratação 
pública mediante a publicação, desde o início, de calendários realistas nos 
documentos do concurso, tendo em conta a complexidade do procedimento de 
concurso (por exemplo, visitas ao local) e do contrato. 

Além disso, é incitada a melhorar o seu processo de avaliação e negociação, 
evitando incluir requisitos específicos de qualificação nos critérios de seleção e 
definindo claramente o âmbito das negociações nos documentos do concurso. 

As insuficiências da F4E no plano dos recursos humanos e da gestão de 
projetos põem em risco a sua eficácia operacional 

2.35. Na oitava avaliação anual da F4E, o painel de peritos apontou vários 
problemas e riscos a nível da gestão de topo e da cultura empresarial. Além disso, 
observou que a F4E recorre cada vez mais a recursos contratados ou internalizados 
para superar as restrições do seu quadro de pessoal em termos de pessoal estatutário, 
incluindo para postos considerados como competências centrais. Em 2019, o nível 
destes recursos era de cerca de 289 pessoas (62%) do pessoal estatutário previsto no 
quadro de pessoal. Esta situação, caso não seja resolvida, pode afetar negativamente o 
desempenho do pessoal. 

Medidas a tomar 6 

A F4E é incentivada a dar resposta às questões e aos riscos conexos suscitados 
pelo painel de peritos em matéria de gestão dos recursos humanos e elevada 
utilização de recursos contratados ou internalizados. 
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2.36. Em 2019, um grupo ad hoc nomeado pelo Conselho de Administração da F4E 
analisou o atual sistema de prestação de informações da F4E e propôs a introdução de 
um sistema de gestão do valor agregado (Earned Value Management – EVM)14, que foi 
aprovado pelo Conselho de Administração da F4E. Contudo, o sistema proposto não 
tem em consideração todas as recomendações dos peritos independentes e não 
apresenta informações claras sobre os progressos técnicos alcançados em relação aos 
custos incorridos até ao momento, quanto ao total das obrigações de concretização da 
F4E no projeto ITER. 

Medidas a tomar 7 

A F4E é incentivada a reavaliar a eficácia do novo sistema de gestão do valor 
agregado durante a fase de execução e a informar o Conselho de Administração 
sobre os resultados.  

As empresas comuns estão a dar seguimento às constatações 
de auditoria de anos anteriores 

2.37. Na maior parte dos casos, as empresas comuns tomaram medidas corretivas 
no seguimento das observações e considerações formuladas nos relatórios anuais 
específicos do Tribunal de anos anteriores. Encontram-se pormenores a respeito das 
opiniões do TCE nos anexos do capítulo 3. 

2.38. A figura 2.2 mostra que, relativamente às 26 observações sem resposta no 
final de 2018, foram tomadas medidas corretivas em 2019 de forma a que a execução 
de 20 observações (77%) pudesse ser concluída, enquanto a de seis (23%) continuava 
em curso no final de 201915. 

                                                      
14 A gestão do valor agregado ajuda os gestores de projetos a medirem o desempenho dos 

projetos. Trata-se de um processo de acompanhamento sistemático do projeto utilizado 
para encontrar desvios no seu progresso com base na comparação do trabalho realizado 
com o planeado. É utilizado no controlo dos custos e do calendário e no fornecimento de 
dados quantitativos para a tomada de decisões relativas aos projetos. A base de referência 
do projeto é uma componente essencial da gestão do valor agregado e serve de ponto de 
referência para todas as atividades relacionadas com esta gestão. 

15 Nota: no respeitante às empresas comuns Clean Sky, IMI, PCH e F4E, a execução de todas 
as observações dos anos anteriores foi concluída devido às ações corretivas empreendidas 
pelas empresas comuns durante a auditoria de 2019. 
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Figura 2.2 – Esforços das empresas comuns para dar seguimento às 
observações dos anos anteriores 

 
Fonte: TCE. 
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Resultados de auditoria de outros 
produtos do TCE que incidiram sobre as 
empresas comuns  
2.39. No decurso de 2019, além do relatório anual de auditoria relativo às contas 
anuais das empresas comuns, o Tribunal também publicou relatórios especiais de 
auditoria que fazem referência a empresas comuns (ver figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Resultados de auditoria de outros produtos relacionados com as empresas comuns e a investigação 
recentemente publicados pelo TCE 

 
Fonte: TCE.

Relatório Especial 11/2019 do Tribunal: 
A legislação da UE para a modernização da gestão 
do tráfego aéreo tem valor acrescentado, mas o 
financiamento foi em grande medida desnecessário 
– implantação do SESAR

Em 2005, a UE lançou um programa denominado SESAR para 
harmonizar e modernizar os sistemas e procedimentos de 
gestão do tráfego aéreo (ATM) na Europa. Estes sistemas têm 
sido normalmente desenvolvidos a nível nacional. Entre 2005 
e 2020, a UE atribuiu um total de 3,8 mil milhões de euros ao 
SESAR, dos quais 2,5 mil milhões foram afetados para apoiar a 
implantação desses sistemas e procedimentos.

Nesta auditoria, o Tribunal analisou a intervenção da UE na 
fase de implantação do SESAR, o pilar tecnológico da iniciativa 
do Céu Único Europeu da União. O Tribunal concluiu que a 
intervenção reguladora da UE sob a forma de projetos 
comuns tem valor acrescentado. Contudo, constatou também 
que o financiamento da UE em apoio da modernização da 
ATM foi, em grande parte, desnecessário, e que algumas 
lacunas prejudicaram a gestão desse financiamento. O 
Tribunal formulou igualmente várias recomendações dirigidas 
à Comissão Europeia que contribuem para melhorar o seu 
apoio à modernização da ATM.

Os pormenores sobre as conclusões de auditoria, as 
recomendações conexas e a resposta da entidade auditada 
podem ser consultados no sítio Internet do TCE 
eca.europa.eu.

Documento informativo, 2019: 
EU support for energy storage: challenges to 
be addressed

Este documento informativo descreve e analisa a atividade da 
UE no domínio das tecnologias de armazenamento de 
energia, que proporcionam uma resposta flexível aos 
desequilíbrios provocados pelo aumento da presença de 
fontes de energia renováveis variáveis, nomeadamente a 
solar e a eólica, na rede elétrica. O Tribunal centrou-se nos 
investimentos financiados a partir do orçamento da UE e 
assinalou sete grandes desafios que a União deve enfrentar 
para conceder apoio ao desenvolvimento e à implantação de 
tecnologias de armazenamento de energia.

A Comissão reconhece a importância de investigação e 
inovação eficazes para acelerar a transformação do sistema 
energético da UE e levar até ao mercado novas tecnologias 
hipocarbónicas promissoras. Entre 2014 e outubro de 2018, o 
Horizonte 2020, o principal programa da Comissão para a 
investigação, concedeu 1,34 mil milhões de euros a projetos 
para armazenamento de energia na rede ou para mobilidade 
hipocarbónica.  Na opinião do Tribunal, a Comissão tomou 
medidas para simplificar o Horizonte 2020, mas é possível 
reduzir mais a complexidade do financiamento da 
investigação pela UE e aumentar a participação de empresas 
inovadoras. Corre-se o risco de que a UE não tenha apoiado 
suficientemente a implantação no mercado de soluções 
inovadoras de armazenamento de energia.

Os pormenores sobre as conclusões de auditoria, as 
recomendações conexas e a resposta da entidade 
auditada podem ser consultados no sítio Internet do TCE 
eca.europa.eu.

Relatório Especial 2/2020 do Tribunal: 
Instrumento a favor das PME na prática: um 
programa eficaz e inovador que enfrenta 
dificuldades

O Instrumento a favor das PME foi criado no âmbito do 
Programa-Quadro de Investigação Horizonte 2020 para apoiar 
a inovação nas pequenas e médias empresas (PME). O seu 
objetivo é desenvolver e capitalizar o potencial das PME, 
colmatando a lacuna de financiamento na fase inicial de 
projetos de alto risco e aumentando a comercialização pelo 
setor privado dos resultados da investigação. Direciona-se 
para PME inovadoras na UE e em 16 países associados. Com 
um orçamento global de 3 mil milhões de euros para o 
período de 2014-2020, o instrumento concede subvenções a 
empresas com elevado potencial.

O Tribunal examinou se o instrumento visou o tipo adequado 
de PME, se alcançou uma ampla cobertura geográfica, se o 
processo de seleção foi eficaz e se a Comissão acompanhou 
devidamente o instrumento.

Constatou que o instrumento presta um apoio eficaz às PME 
no desenvolvimento dos seus projetos de inovação, mas 
assinala o risco de este apoiar algumas PME que poderiam ser 
financiadas pelo mercado; que a participação no instrumento 
varia acentuadamente entre os países participantes; e que a 
apresentação repetida de propostas não aceites constitui um 
desperdício crescente dos recursos de gestão e de avaliação 
sem gerar valor acrescentado.

Os pormenores sobre as conclusões de auditoria, as 
recomendações conexas e a resposta da entidade auditada 
podem ser consultados no sítio Internet do TCE 
eca.europa.eu.
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Capítulo 3  

Declarações de Fiabilidade 

relativas às empresas comuns da UE 
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3.1. Informações em apoio das 
declarações de fiabilidade 

Elementos em que se baseiam as opiniões 

3.1.1. O Tribunal efetuou a sua auditoria em conformidade com as Normas 
Internacionais de Auditoria e os códigos deontológicos da IFAC e as Normas 
Internacionais das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI. As 
responsabilidades do Tribunal no âmbito dessas normas estão descritas com maior 
pormenor na secção "Responsabilidades do auditor" do presente relatório. Em 
conformidade com o código deontológico publicado pelo IESBA (International Ethics 
Standards Board for Accountants – Conselho internacional para as normas éticas de 
revisores/auditores) e com os requisitos éticos pertinentes para a auditoria, o Tribunal 
é independente e cumpriu as suas demais responsabilidades deontológicas de acordo 
com os referidos requisitos e o código do IESBA. O Tribunal considera que as provas de 
auditoria obtidas são suficientes e adequadas para fundamentar a sua opinião. 

Competências da gestão e dos responsáveis pela governação 

3.1.2. Nos termos dos artigos 310º a 325º do TFUE e dos Regulamentos 
Financeiros das empresas comuns, a gestão das empresas comuns é responsável pela 
elaboração e apresentação das contas, com base nas normas de contabilidade 
internacionalmente aceites para o setor público, e pela legalidade e regularidade das 
operações subjacentes. Compete-lhe conceber, executar e manter controlos internos 
relevantes 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 o quadro regulamentar 
aplicável. 

3.1.3. Na elaboração das contas, a gestão é responsável por avaliar a capacidade 
da empresa comum de prosseguir as suas atividades, divulgando, se for caso disso, 
questões relacionadas com a continuidade e utilizando o princípio contabilístico da 
continuidade, a menos que a gestão pretenda liquidar a entidade ou cessar as suas 
atividades, ou não tenha outra alternativa realista senão fazê-lo. 
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3.1.4. Cabe aos responsáveis pela governação a supervisão do processo de relato 
financeiro das empresas comuns. 

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

3.1.5. O Tribunal tem como objetivos obter uma garantia razoável de que as 
contas das empresas comuns estão isentas de distorções materiais e de que as 
operações subjacentes são legais e regulares, e fornecer ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho declarações sobre a fiabilidade das contas, bem como sobre a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. Uma garantia razoável é um elevado grau de 
garantia, mas não assegura que a auditoria irá sempre detetar distorções materiais ou 
incumprimentos. 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. 

3.1.6. Relativamente às receitas, o Tribunal verifica as contribuições concedidas 
pela Comissão, por outros parceiros ou pelos países participantes e avalia os 
procedimentos das empresas comuns para cobrança de outras receitas, caso existam. 

3.1.7. No que se refere às despesas, o Tribunal examina as operações de 
pagamento quando as despesas foram efetuadas, registadas e aceites. Este exame 
abrange todas as categorias de pagamentos (incluindo os referentes à aquisição de 
ativos) salvo os adiantamentos no momento em que são efetuados. Os adiantamentos 
são examinados quando o destinatário dos fundos apresenta um justificativo da sua 
devida utilização e uma empresa comum aceita esse justificativo, procedendo ao 
apuramento do adiantamento, quer no mesmo exercício quer posteriormente. 

3.1.8. Em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria e as Normas 
Internacionais das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI, os auditores do 
Tribunal exercem juízo profissional e mantêm ceticismo profissional durante a 
auditoria. O Tribunal também:  

— identifica e avalia os riscos de distorções materiais das contas e de 
incumprimento material das operações subjacentes dos requisitos do quadro 
jurídico da União Europeia, devidos a fraudes ou erros, concebe e realiza 
procedimentos de auditoria em resposta a esses riscos, e obtém provas de 
auditoria suficientes e adequadas para fundamentar as suas opiniões. O risco de 
não detetar distorções materiais ou incumprimentos de origem fraudulenta é 
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maior do que o risco resultante de erros, uma vez que a fraude pode envolver 
colusão, falsificação, omissões intencionais, deturpações ou omissões dos 
controlos internos; 

— obtém conhecimento dos controlos internos pertinentes para a auditoria, tendo 
em vista conceber procedimentos de auditoria adequados às circunstâncias, mas 
não para formular uma opinião sobre a eficácia dos controlos internos; 

— avalia a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e das informações relacionadas divulgadas pela gestão; 

— conclui se a utilização, pela gestão, do princípio contabilístico da continuidade foi 
adequada e, com base nas provas de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam lançar 
dúvidas significativas sobre a capacidade de uma empresa comum para 
prosseguir as suas atividades. Se o Tribunal concluir que existe uma incerteza 
material, deve chamar a atenção no relatório de auditoria para as respetivas 
informações divulgadas nas contas ou, se essas informações não forem 
adequadas, deve modificar a sua opinião. As conclusões do Tribunal baseiam-se 
nas provas de auditoria obtidas até à data do relatório do auditor. No entanto, 
acontecimentos ou condições que se possam verificar no futuro podem fazer com 
que uma entidade não prossiga as suas atividades; 

— avalia a apresentação, estrutura e conteúdo global das contas, incluindo as 
informações divulgadas, e se as contas representam as operações subjacentes e 
os acontecimentos de uma forma adequada; 

— obtém provas de auditoria suficientes e adequadas sobre as informações 
financeiras das empresas comuns para expressar uma opinião sobre as contas e 
as operações que lhes estão subjacentes. O Tribunal é responsável pela condução, 
supervisão e execução da auditoria, sendo o responsável exclusivo pelas suas 
opiniões de auditoria; 

— tem em consideração o trabalho de auditoria realizado pelo auditor externo 
independente sobre as contas das empresas comuns, como estipulado no 
artigo 70º, nº 6, do Regulamento Financeiro da UE16. 

                                                      
16 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 193 

de 30.7.2018, p. 1). 
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3.1.9. O Tribunal estabelece comunicação com a gestão sobre, entre outros 
aspetos, o âmbito e o calendário previstos da auditoria, bem como sobre constatações 
de auditoria importantes, incluindo quaisquer deficiências significativas nos controlos 
internos que possa detetar durante a sua auditoria. 

3.1.10. Das questões que foram comunicadas às empresas comuns, o Tribunal 
determina as que se revestem de maior importância na auditoria das contas do 
período corrente e que são, por isso, as principais questões de auditoria. Descreve-as 
no seu relatório de auditoria, salvo se a legislação ou regulamentação se opuser a uma 
divulgação ao público sobre a matéria ou se, em circunstâncias extremamente raras, o 
Tribunal determinar que uma questão não deve ser comunicada no relatório porque 
seria razoável esperar que as consequências negativas de o fazer excederiam os 
benefícios dessa comunicação em termos de interesse público. 
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Empresas comuns que executam os 

Programas-Quadro da UE
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3.2. Empresa Comum Investigação 
sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no 
Céu Único Europeu (SESAR) 

Introdução 

3.2.1. A Empresa Comum Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu 
Único Europeu (Empresa Comum SESAR), sediada em Bruxelas, foi constituída em 
fevereiro de 2007 por um período de oito anos17 (SESAR I). Em junho de 2014, o 
Conselho alterou o regulamento de base e prolongou a existência da Empresa Comum 
até 31 de dezembro de 202418 (SESAR 2020). 

3.2.2. A Empresa Comum SESAR é uma parceria público-privada para o 
desenvolvimento da gestão modernizada do tráfego aéreo (air traffic management – 
ATM) na Europa. Os seus membros fundadores são a União Europeia (UE), 
representada pela Comissão (DG MOVE), e a Organização Europeia para a Segurança 
da Navegação Aérea (Eurocontrol)19. Em 2015, na sequência de um convite a 
manifestações de interesse, tornaram-se membros da Empresa Comum 19 empresas 
públicas e privadas do setor da navegação aérea, entre as quais se contam fabricantes 
de aeronaves, fabricantes de equipamentos de terra e de bordo, fornecedores de 
serviços de navegação aérea e aeroportuários. 

                                                      
17 Regulamento (CE) nº 219/2007 do Conselho, de 27 de fevereiro de 2007, relativo à 

constituição de uma Empresa Comum para a realização do sistema europeu de gestão do 
tráfego aéreo de nova geração (SESAR) (JO L 64 de 2.3.2007, p. 1), com a redação que lhe 
foi dada pelo Regulamento (CE) nº 1361/2008 (JO L 352 de 31.12.2008, p. 12).  

18 Regulamento (UE) nº 721/2014 do Conselho, de 16 de junho de 2014, que altera o 
Regulamento (CE) nº 219/2007 relativo à constituição de uma empresa comum para a 
realização do sistema europeu de gestão do tráfego aéreo de nova geração (SESAR), no que 
respeita ao prolongamento da existência da Empresa Comum até 2024 (JO L 192 
de 1.7.2014, p. 1). 

19 A Eurocontrol é uma organização internacional detida por 41 Estados membros. A UE 
delegou parte das suas competências decorrentes dos regulamentos relativos ao Céu Único 
Europeu no Eurocontrol, tornando-o a organização central para a coordenação e o 
planeamento do controlo do tráfego aéreo em toda a Europa. A própria UE é parte 
signatária do Eurocontrol e todos os Estados-Membros da UE são membros dessa 
organização. 
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3.2.3. O quadro 3.2.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum20. 

Quadro 3.2.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento novas 
(milhões de euros) 125,7 94,8 

Orçamento em dotações de autorização novas 
(milhões de euros) 119,6 129,5 

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 183,3 166,3 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 161,0 175,9 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 40 42 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

                                                      
20 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 

Comum no seu sítio Internet, www.sesarju.eu. 

http://www.sesarju.eu/
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Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.2.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras21 e pelos relatórios de execução orçamental22 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.2.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam nas normas de contabilidade internacionalmente 
aceites para o setor público. 

                                                      
21 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. 

22 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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Legalidade e regularidade das operações subjacentes às 
contas 

Receitas 
Opinião sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas 

3.2.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.2.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

 

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

Observações sobre a execução do orçamento do 7º PQ 

3.2.9. O programa SESAR I foi formalmente encerrado em dezembro de 2016 e os 
últimos pagamentos de regularização e recuperações de excedentes de pagamentos 
aos beneficiários foram concluídos em 2019. 

3.2.10. O quadro 3.2.2 apresenta uma visão global das contribuições dos 
membros para a SESAR I no final de 2019. 
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Quadro 3.2.2 – Contribuições dos membros para a SESAR I (em milhões 
de euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.2.11. No final de 2019, os excedentes das contribuições em dinheiro para o 
programa da SESAR I ascendiam a 30,7 milhões de euros. Com base nas informações 
contabilísticas da Empresa Comum, é necessário reembolsar este montante aos 
membros correspondentes da seguinte forma: 23,8 milhões de euros à Comissão, 
4,8 milhões de euros ao Eurocontrol e 2,1 milhões de euros aos membros do setor. 
Porém, segundo o regulamento de base alterado da Empresa Comum, o reembolso 
dos excedentes das contribuições em dinheiro só pode ser realizado quando do seu 
encerramento formal em 2024, a não ser que o seu conselho de administração 
proponha à Comissão dissolver a Empresa Comum SESAR antes dessa data23. A 
Empresa Comum informou a Comissão da situação em maio de 2018 e em abril 
de 2019. Na ausência de uma solução prática para um reembolso antecipado, estes 
fundos permanecem na Empresa Comum sem que sejam utilizados para projetos de 
investigação, o que contraria o princípio da boa gestão financeira. 

Observação sobre a execução do orçamento do programa 
Horizonte 2020 

3.2.12. O quadro 3.2.3 apresenta uma visão global das contribuições dos 
membros para a SESAR 2020 no final de 2019. 

                                                      
23 Artigo 5º, alínea k), e artigo 13º dos Estatutos da Empresa Comum SESAR, anexos ao 

Regulamento (CE) nº 219/2007, alterado pelo Regulamento (UE) nº 721/2014 do Conselho 
(JO L 192 de 1.7.2014, p. 1). 

Membros
Atividades 

operacionais
Atividades 

adicionais (1) Total Em dinheiro
Em espécie, 

validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG MOVE) 700,0 N/A 700,0 634,1 0,0 0,0 N/A 634,1
Eurocontrol 700,0 N/A 700,0 137,8 422,9 0,0 N/A 560,7
Membros privados 584,3 N/A 584,3 25,5 514,3 0,0 N/A 539,8
Total 1 984,3 N/A 1 984,3 797,4 937,2 0,0 N/A 1 734,6

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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Quadro 3.2.3 – Contribuições dos membros para a SESAR 2020 (em 
milhões de euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.2.13. No que se refere ao orçamento de 2019 da Empresa Comum disponível 
para projetos no âmbito do programa Horizonte 2020, as taxas de execução das 
dotações de autorização e de pagamento foram, respetivamente, de 95% e de 83,6%. 

Observações sobre os controlos internos 

3.2.14. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis 
baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Está obrigada a aplicar 
o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de 
controlo interno. No final de 2019, tinha já concluído uma análise das lacunas baseada 
no sistema de controlo interno vigente e definido indicadores (designados por 
"meios") para a maioria dos novos princípios de controlo interno e características 
conexas. A maior parte destes indicadores, porém, dizia respeito à existência de uma 
atividade de controlo e não à sua eficácia. Ainda é necessário à Empresa Comum 
definir mais indicadores de controlo essenciais destinados a avaliar a eficácia das suas 
atividades de controlo e identificar insuficiências de controlo.  

3.2.15. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão é responsável pelas 
auditorias ex post relativas aos pagamentos efetuados no âmbito do programa 
Horizonte 2020. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final 
de 2019, a Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 2,61% e 
uma taxa de erro residual de 1,61% relativamente aos projetos relacionados com o 
programa Horizonte 2020 (apuramentos e pagamentos finais)24. Na sua proposta de 

                                                      
24 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum SESAR relativo a 2019, pontos 5.3.1 

e 5.3.2.  

Membros
Atividades 

operacionais
Atividades 

adicionais (1) Total Em dinheiro
Em espécie, 

validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG MOVE) 585,0 N/A 585,0 331,0 0,0 0,0 N/A 331,0
Eurocontrol 500,0 N/A 500,0 13,7 59,6 120,4 N/A 193,7
Membros privados 500,0 N/A 500,0 5,3 107,9 58,9 N/A 172,1
Total 1 585,0 N/A 1 585,0 350,0 167,5 179,3 N/A 696,8

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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regulamento relativa ao Horizonte 202025, a Comissão considerou que, "relativamente 
às despesas de investigação no âmbito do Programa Horizonte 2020, um risco de erro, 
numa base anual, entre 2% e 5% é um objetivo realista, tendo em conta os custos dos 
controlos, as medidas de simplificação propostas para reduzir a complexidade das 
regras e o risco inerente associado ao reembolso dos custos de projetos de 
investigação. O objetivo último para o nível de erro residual no encerramento dos 
programas, após ter sido tomado em consideração o impacto financeiro de todas as 
medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível tão próximo quanto possível 
dos 2%." 

3.2.16. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal 
auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2019 
ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias 
ex post. Estas auditorias pormenorizadas não revelaram erros significativos ou 
insuficiências de controlo nos beneficiários da Empresa Comum incluídos na amostra. 

Seguimento das observações dos anos anteriores 

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

                                                      
25 COM(2011) 809 final. 
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2017 

No final de 2017, na fase de encerramento do programa SESAR I, a Empresa Comum teve de 
anular 30 milhões de euros (19%) de autorizações por liquidar (obrigações de pagamento) 
devido ao ajustamento ou ao cancelamento de projetos SESAR I. Por conseguinte, no final do 
ano, as obrigações de pagamento remanescentes da Empresa Comum relativas às 
subvenções desses projetos elevavam-se a cerca de 47 milhões de euros. 

Concluída 

2017 

Em resposta às recomendações formuladas pelos avaliadores, o plano de ação da Empresa 
Comum foi aprovado pelo seu Conselho de Administração em maio de 2018. O plano de ação 
inclui um vasto leque de ações, relativamente às quais já tiveram início algumas atividades, 
devendo a maioria ser executada em 2018 e no primeiro trimestre de 2019, enquanto um 
pequeno número será tido em consideração no próximo período de programação. 

Concluída 

2018 

As dotações de pagamento não utilizadas nos anos anteriores, num montante de 40 milhões 
de euros, transitaram para 2018 para o reembolso das contribuições em dinheiro recebidas 
em excesso dos membros do setor da SESAR I26, bem como para o pagamento de 
declarações de custos atrasadas, mas ainda justificadas, para projetos do 7º PQ e do RTE-T. 
No entanto, no final de 2018, apenas 1,8 milhões de euros (5%) destas dotações puderam ser 

Concluída 

                                                      
26 Artigos 13º e 25º dos Estatutos da Empresa Comum SESAR, anexos ao Regulamento (CE) nº 219/2007, com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento 

(UE) nº 721/2014 do Conselho, e artigo 4º dos acordos individuais celebrados entre a Empresa Comum e os membros do setor. 
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Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

utilizadas para efetuar estes pagamentos de regularização, 20 milhões de euros (50%) 
tiveram de ser anulados e 18,2 milhões de euros (45%) transitaram para 2019. 

2018 

No final de 2018, na fase de encerramento do programa SESAR I, o montante de autorizações 
em aberto da Empresa Comum era ainda de 61,4 milhões de euros. Tendo em conta que o 
programa encerrou no fim de 2016 e que o último pagamento de subvenção foi realizado no 
final de 2017, os recursos afetados à Empresa Comum não serão totalmente utilizados. 

Em curso 

2018 

A baixa taxa de execução e as elevadas taxas de anulação para as dotações de pagamento do 
Horizonte 2020 disponíveis em 2018 ficaram a dever-se principalmente: 
— ao planeamento orçamental conservador da Empresa Comum, considerando o risco de 

atrasos na receção dos acordos de delegação relativos à execução financeira anual; 
— à abordagem do planeamento e acompanhamento orçamentais por parte da Empresa 

Comum, pois o montante das dotações de pagamento não utilizadas nos anos 
anteriores e que foram inscritas no exercício orçamental não foi completamente 
considerado. 

Concluída 
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Resposta da Empresa Comum 
3.2.11 A fim de resolver esta situação, a Empresa Comum SESAR enviou um projeto de 
decisão ao Conselho de Administração para que este dotasse a Empresa Comum SESAR 
de uma base jurídica para proceder ao reembolso das contribuições em numerário 
excedentárias relativas ao SESAR 1. Esta decisão encontra-se atualmente em processo 
de procedimento escrito. Assim que a decisão for adotada, a Empresa Comum SESAR 
executará os reembolsos em conformidade com as recomendações da DG BUDG, o 
que permitirá um rápido encerramento das contas do SESAR 1. 

3.2.14 A Empresa Comum SESAR iniciou um projeto interno para definir mais 
indicadores de controlo essenciais destinados a avaliar a eficácia das suas atividades de 
controlo e identificar insuficiências de controlo. Estas ações terão por base o trabalho 
já realizado desde 2017 e deverão ser executadas até ao final de 2020. 
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3.3. Empresa Comum Clean Sky  
(Clean Sky) 

Introdução 

3.3.1. A Empresa Comum para a execução da Iniciativa Tecnológica Conjunta no 
domínio da aeronáutica (Empresa Comum Clean Sky), sediada em Bruxelas, foi 
constituída em dezembro de 2007 no âmbito do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação (7º PQ) por um período de 10 anos27 (Clean Sky 1). Em 6 de maio de 2014, 
o Conselho prolongou a existência da Empresa Comum até 31 de dezembro de 202428 
(Clean Sky 2). 

3.3.2. A Empresa Comum Clean Sky é uma parceria público-privada no domínio da 
investigação e inovação em aeronáutica. No âmbito do novo regulamento, os 
membros fundadores da Empresa Comum são a União Europeia (UE), representada 
pela Comissão (DG RTD), e os membros privados compostos pelos líderes industriais e 
associados dos Demonstradores Tecnológicos Integrados (ITD), das Plataformas de 
Demonstração de Aeronaves Inovadoras (IADP) e das Áreas Transversais (TA). Além 
disso, a Empresa Comum coopera com "parceiros principais" industriais selecionados 
mediante convites à apresentação de propostas abertos e concorrenciais29. Nos 
termos do Regulamento que estabelece a Empresa Comum Clean Sky 2, foi dado a 
estes parceiros o estatuto de membros privados. 

                                                      
27 Regulamento (CE) nº 71/2008 do Conselho, de 20 de dezembro de 2007, relativo à 

constituição da empresa comum Clean Sky (JO L 30 de 4.2.2008, p. 1). 

28 Regulamento (UE) nº 558/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que estabelece a 
Empresa Comum Clean Sky 2 (JO L 169 de 7.6.2014, p. 77). 

29 Em 2008, 16 líderes e 66 associados aderiram à primeira fase da Empresa Comum Clean Sky 
(programa Clean Sky 1). Em conformidade com o artigo 4º, nº 6, dos Estatutos anexos ao 
Regulamento (UE) nº 558/2014, os associados do programa Clean Sky 1 mantêm o seu 
estatuto até estarem concluídas as suas atividades de investigação e, o mais tardar, até 
31 de dezembro de 2017. Em 2017, após a conclusão do quarto convite à apresentação de 
propostas para parceiros principais lançado em 2016, a Empresa Comum encerrou o 
procedimento de seleção e adesão com um total de 230 entidades jurídicas envolvidas no 
programa Clean Sky 2. Este programa inclui 16 líderes e os parceiros principais 
selecionados, todos eles com as respetivas entidades afiliadas e terceiros relacionados. 
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3.3.3. O quadro 3.3.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum30. 

Quadro 3.3.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento novas 
(milhões de euros) 327,8 336,4 

Orçamento em dotações de autorização novas 
(milhões de euros) 294,9 294,6 

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 341,4 343,8 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 305,8 371,1 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 42 40 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.3.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

                                                      
30 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 

Comum no seu sítio Internet, www.cleansky.eu. 
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a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras31 e pelos relatórios de execução orçamental32 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.3.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam 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 operações subjacentes às contas 

3.3.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

                                                      
31 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. 

32 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.3.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

 

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

Observação sobre a execução do orçamento do 7º PQ 

3.3.9. O quadro 3.3.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros 
para a Clean Sky 1 no final de 2019. 

Quadro 3.3.2 – Contribuições dos membros para a Clean Sky 1 (em 
milhões de euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.3.10. O programa do 7º PQ da Empresa Comum encerrou oficialmente em 2017 
com uma taxa de execução de quase 100%. Em 2019, a Empresa Comum ainda efetuou 
recuperações num montante de cerca de 1,1 milhões de euros, decorrente de 
pré-financiamentos por liquidar e resultados de auditorias ex post. 

Membros
Atividades 

operacionais
Atividades 

adicionais (1) Total Em dinheiro
Em espécie, 

validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG RTD) 800,0 N/A 800,0 800,0 0,0 0,0 N/A 800,0
Membros privados 600,0 N/A 600,0 14,9 594,1 -1,1 N/A 607,9
Total 1 400,0 N/A 1 400,0 814,9 594,1 -1,1 N/A 1 407,9

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE. 

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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Observação sobre a execução do orçamento do programa 
Horizonte 2020 

3.3.11. O quadro 3.3.3 apresenta uma visão global das contribuições dos 
membros para a Clean Sky 2 no final de 2019. 

Quadro 3.3.3 – Contribuições dos membros para a Clean Sky 2 (em 
milhões de euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.3.12. No que se refere ao orçamento de 2019 da Empresa Comum disponível 
para projetos no âmbito do programa Horizonte 2020, as taxas de execução das 
dotações de autorização e de pagamento foram, respetivamente, de 99,8% e 
de 97,3%. 

Observações sobre os controlos internos 

3.3.13. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis 
baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Está obrigada a aplicar 
o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de 
controlo interno. No final de 2019, tinha-o aplicado e definido já os indicadores de 
controlo essenciais relativos a todos os princípios de controlo, destinados a avaliar a 
eficácia das suas atividades de controlo e identificar insuficiências de controlo.  

3.3.14. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão é responsável pelas 
auditorias ex post relativas aos pagamentos efetuados no âmbito do programa 
Horizonte 2020. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final 
de 2019, a Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 1,30% e 
uma taxa de erro residual de 0,92% relativamente aos projetos relacionados com o 
programa Horizonte 2020 (apuramentos e pagamentos finais)33. Na sua proposta de 

                                                      
33 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum Clean Sky relativo a 2019, pp. 91-99. 

Membros Atividades 
operacionais

Atividades 
adicionais (1)

Total Em dinheiro Em espécie, 
validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 139,7 0,0 0,0 0,0 1 139,7
Membros privados 1 228,5 965,3 2 193,8 18,8 273,9 320,1 899,9 1 512,7
Total 2 983,5 965,3 3 948,8 1 158,5 273,9 320,1 899,9 2 652,4

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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regulamento relativa ao Horizonte 202034, a Comissão considerou que, "relativamente 
às despesas de investigação no âmbito do Programa Horizonte 2020, um risco de erro, 
numa base anual, entre 2% e 5% é um objetivo realista, tendo em conta os custos dos 
controlos, as medidas de simplificação propostas para reduzir a complexidade das 
regras e o risco inerente associado ao reembolso dos custos de projetos de 
investigação. O objetivo último para o nível de erro residual no encerramento dos 
programas, após ter sido tomado em consideração o impacto financeiro de todas as 
medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível tão próximo quanto possível 
dos 2%." 

3.3.15. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal 
auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2019 
ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias 
ex post. Estas auditorias pormenorizadas revelaram erros sistémicos relacionados com 
os custos de pessoal declarados. As principais fontes dos erros foram a utilização de 
horas de produção individuais, o que é proibido nas situações em que as declarações 
de custos se baseiam em taxas horárias mensais, e a utilização de taxas unitárias, 
designadamente elementos estimados que se desviaram de forma significativa das 
taxas unitárias reais. Os resultados indicam um maior risco de erro para a Empresa 
Comum, devido ao grande número de membros privados e partes afiliadas que 
executam os seus projetos no quadro do Horizonte 2020. 

Seguimento das observações dos anos anteriores 

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

                                                      
34 COM(2011) 809 final. 
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2018 

Em 2017 e 2018, a taxa de rotação da Empresa Comum foi elevada, tanto em termos dos 
agentes temporários como dos agentes contratuais. Em relação aos agentes temporários, 
a taxa de rotação aumentou acentuadamente em 2018, atingindo quase 17%, devido à 
saída de quatro responsáveis de projeto da Empresa Comum. A utilização de serviços de 
pessoal temporário quase duplicou em 2018. 

Concluída 
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Resposta da Empresa Comum 
A Empresa Comum tomou nota do relatório do TCE.
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3.4. Empresa Comum Iniciativa sobre 
Medicamentos Inovadores (IMI) 

Introdução 

3.4.1. A Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores (IMI), sediada 
em Bruxelas, foi constituída em dezembro de 200735 por um período de 10 anos 
(IMI 1). Em maio de 2014, o Conselho adotou um novo regulamento de base, 
prolongando a existência da Empresa Comum até 31 de dezembro de 202436 (IMI 2). 

3.4.2. A Empresa Comum IMI é uma parceria público-privada no domínio da 
investigação e inovação em saúde. Os membros fundadores da Empresa Comum são a 
União Europeia (UE), representada pela Comissão (DG RTD), e o setor farmacêutico, 
representado pela Federação Europeia das Associações e Indústrias Farmacêuticas 
(EFPIA). 

                                                      
35 Regulamento (CE) nº 73/2008 do Conselho, de 20 de dezembro de 2007, relativo à 

constituição da empresa comum para a execução da iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos inovadores (JO L 30 de 4.2.2008, p. 38). 

36 Regulamento (UE) nº 557/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que cria a Empresa 
Comum "Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2" (JO L 169 de 7.6.2014, p. 54). 
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3.4.3. O quadro 3.4.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum37. 

Quadro 3.4.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento novas 
(milhões de euros) 200,1 179,6 

Orçamento em dotações de autorização novas 
(milhões de euros) 134,1 275,6 

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 231,3 236,0 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 261,4 485,6 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 53 48 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.4.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

                                                      
37 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 

Comum no seu sítio Internet, www.imi.europa.eu.  

https://www.imi.europa.eu/
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a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras38 e pelos relatórios de execução orçamental39 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.4.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam 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 operações subjacentes às contas 

3.4.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

                                                      
38 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. 

39 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.4.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

 

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

Observação sobre a execução do orçamento do 7º PQ 

3.4.9. O quadro 3.4.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros 
para a IMI 1 no final de 2019. 

Quadro 3.4.2 – Contribuições dos membros para a IMI 1 (em milhões de 
euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.4.10. No que se refere ao orçamento de 2019 da Empresa Comum disponível 
para projetos no âmbito do 7º PQ, a taxa de execução das dotações de pagamento foi 
de 97%.  

Observações sobre a execução do orçamento do programa 
Horizonte 2020 

3.4.11. O quadro 3.4.3 apresenta uma visão global das contribuições dos 
membros para a IMI 2 no final de 2019. 

Membros Atividades 
operacionais

Atividades 
adicionais (1)

Total Em dinheiro Em espécie, 
validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG RTD) 1 000,0 N/A 1 000,0 924,8 0,0 0,0 N/A 924,8
Membros privados 1 000,0 N/A 1 000,0 21,9 688,6 69,7 N/A 780,2
Total 2 000,0 N/A 2 000,0 946,7 688,6 69,7 N/A 1 705,0

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)



73 

 

Quadro 3.4.3 – Contribuições dos membros para a IMI 2 (em milhões de 
euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.4.12. No que se refere ao orçamento de 2019 da Empresa Comum disponível 
para projetos no âmbito do programa Horizonte 2020, as taxas de execução das 
dotações de autorização e de pagamento foram, respetivamente, de 100% e de 98%. 

3.4.13. Na sequência da aplicação de várias medidas corretivas pela IMI, em 2019 
a Empresa Comum melhorou significativamente o planeamento e acompanhamento 
da necessidade de novas dotações de pagamento. No entanto, a Empresa Comum teve 
de devolver 139,1 milhões de euros de dotações de autorização de 2019 ao orçamento 
da UE, em virtude da diminuição de temas para convites abertos à apresentação de 
propostas no plano de trabalho anual de 2019. Devido à menor necessidade de peritos 
avaliadores daí resultante, a Empresa Comum apenas utilizou 2,8 milhões de euros (o 
equivalente a 49%) dos 5,8 milhões de euros disponíveis no orçamento de 2019 para 
despesas em infraestruturas (rubrica 2). 

Observações sobre os controlos internos 

3.4.14. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis 
baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Está obrigada a aplicar 
o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de 
controlo interno. No final de 2019, tinha-o aplicado e definido indicadores para avaliar 
a eficácia das atividades de controlo respeitantes a todos os princípios de controlo 
interno e características conexas. O ano de 2019 foi o segundo em que a Empresa 
Comum procedeu à autoavaliação das suas atividades de controlo interno no âmbito 
do novo quadro. 

Membros Atividades 
operacionais

Atividades 
adicionais (1)

Total Em dinheiro Em espécie, 
validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG RTD) 1 638,0 N/A 1 638,0 423,7 0,0 0,0 N/A 423,7

Federação Europeia 
das Associações da 
Indústria Farmacêutica

1 425,0 N/A 1 425,0 15,6 202,6 117,4 N/A 335,6

Parceiros associados 213,0 N/A 213,0 5,7 8,2 26,8 N/A 40,7

Total 3 276,0 N/A 3 276,0 445,0 210,8 144,2 N/A 800,0

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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3.4.15. No que se refere aos pagamentos intermédios e finais do 7º PQ, a 
Empresa Comum realiza auditorias ex post nas instalações dos beneficiários, mas para 
os pedidos de pagamento relativos aos projetos do programa Horizonte 2020 a 
responsabilidade pelas auditorias ex post cabe ao Serviço Comum de Auditoria da 
Comissão. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final de 2019, 
a Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 2,05% e uma taxa 
de erro residual de 0,66% relativamente aos projetos no âmbito do 7º PQ40 e uma taxa 
de erro representativa de 0,85% e uma taxa de erro residual de 0,52% relativamente 
aos projetos relacionados com o programa Horizonte 2020 (apuramentos e 
pagamentos finais)41. Na sua proposta de regulamento relativa ao Horizonte 202042, a 
Comissão considerou que, "relativamente às despesas de investigação no âmbito do 
Programa Horizonte 2020, um risco de erro, numa base anual, entre 2% e 5% é um 
objetivo realista, tendo em conta os custos dos controlos, as medidas de simplificação 
propostas para reduzir a complexidade das regras e o risco inerente associado ao 
reembolso dos custos de projetos de investigação. O objetivo último para o nível de 
erro residual no encerramento dos programas, após ter sido tomado em consideração 
o impacto financeiro de todas as medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível 
tão próximo quanto possível dos 2%." 

3.4.16. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal 
auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2019 
ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias 
ex post. Estas auditorias pormenorizadas não revelaram erros significativos ou 
insuficiências de controlo nos beneficiários da Empresa Comum incluídos na amostra. 

Outras questões 

3.4.17. Em 2019, a Empresa Comum estabilizou de forma significativa a sua 
situação em termos de pessoal. Em especial, a taxa de rotação dos funcionários 
diminuiu de 21% para 5,6%, o número de licenças por doença prolongada diminuiu de 
quatro pessoas para uma e o recurso a pessoal temporário diminuiu de 5,1 para 
3,8 equivalentes a tempo completo (ETC). 

                                                      
40 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum IMI 2 relativo a 2019, ponto 4.3. 

41 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum IMI 2 relativo a 2019, ponto 4.3. 

42 COM(2011) 809 final. 
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Seguimento das observações dos anos anteriores 

3.4.18. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em 
resposta às observações do Tribunal relativas aos anos anteriores. 
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2017 

Perto do final de 2017, as dotações de pagamento não utilizadas dos anos anteriores 
elevavam-se a 78,7 milhões de euros. Consequentemente, em julho de 2017, o Conselho 
de Administração da Empresa Comum aprovou uma redução de 56 milhões de euros nas 
novas dotações de pagamento operacionais do exercício e, em novembro de 2017, uma 
redução de 25,8 milhões de euros nas dotações de pagamento não utilizadas acumuladas 
dos anos anteriores. Esta situação mostra que, nos últimos anos, existiram insuficiências 
no planeamento e acompanhamento da necessidade de novas dotações de pagamento. 

Concluída 

2017 

Em resposta às recomendações formuladas pelos avaliadores, a Empresa Comum 
elaborou um plano de ação que foi aprovado pelo seu Conselho de Administração em 
novembro de 2017. O plano de ação inclui um vasto leque de ações que devem ser 
executadas pela Empresa Comum, relativamente às quais já tiveram início algumas 
atividades, devendo a maioria ser executada em 2018 e 2019, enquanto outras serão tidas 
em consideração no próximo período de programação. 

Concluída 
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Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2018 

No final de 2018, as dotações de pagamento não utilizadas e transitadas dos anos 
anteriores elevavam-se a 56,1 milhões de euros. Consequentemente, em dezembro 
de 2018, o Conselho de Administração da Empresa Comum aprovou uma alteração 
orçamental a fim de reduzir em 36,3 milhões de euros as novas dotações de pagamento 
do exercício43. A situação melhorou em comparação com o exercício anterior após a 
aplicação de medidas corretivas por parte da IMI, mas mantiveram-se insuficiências 
quanto ao planeamento e acompanhamento da necessidade de novas dotações de 
pagamento. 

Concluída 

2018 

Em 2018, a taxa de rotação dos funcionários da Empresa Comum foi elevada, com uma 
média global de 21%, tendo sido particularmente elevada no caso dos agentes 
contratuais, em que se situou em cerca de 60%. A situação piorou devido a oito casos de 
baixa prolongada, dos quais quatro novos em 2018. Consequentemente, em 2018, só 
metade do pessoal da Empresa Comum era estável, o que aumentou o risco de os 
objetivos operacionais previstos não serem cumpridos. Para fazer frente a esta situação, a 
Empresa Comum recorreu a trabalhadores temporários, que representavam 9,6% do 
número total de agentes. 

Concluída 

                                                      
43 Terceira alteração do orçamento para 2018, aprovada em 5 de dezembro de 2018. 
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Resposta da Empresa Comum 
A Empresa Comum tomou nota do relatório do TCE.
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3.5. Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio (PCH) 

Introdução 

3.5.1. A Empresa Comum para a execução da iniciativa tecnológica conjunta 
"Pilhas de Combustível e Hidrogénio" (Empresa Comum PCH), sediada em Bruxelas, foi 
criada em maio de 2008 por um período que terminou em 31 de dezembro de 201744 
(PCH 1). Em maio de 2014, o Conselho prolongou a existência da Empresa Comum até 
31 de dezembro de 202445 (PCH 2). 

3.5.2. A Empresa Comum PCH é uma parceria público-privada no domínio da 
investigação e inovação tecnológica das pilhas de combustível e hidrogénio. Os 
membros fundadores da Empresa Comum são a União Europeia (UE), representada 
pela Comissão, o Agrupamento Industrial Hydrogen Europe e o Agrupamento de 
Investigação Hydrogen European Research. 

                                                      
44 Regulamento (CE) nº 521/2008 do Conselho, de 30 de maio de 2008, relativo à constituição 

da empresa comum "Pilhas de Combustível e Hidrogénio" (JO L 153 de 12.6.2008, p. 1), 
alterado pelo Regulamento (UE) nº 1183/2011 do Conselho (JO L 302 de 19.11.2011, p. 3). 

45 Regulamento (UE) nº 559/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que cria a Empresa 
Comum "Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2" (JO L 169 de 7.6.2014, p. 108). 
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3.5.3. O quadro 3.5.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum46. 

Quadro 3.5.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento novas 
(milhões de euros) 104,2 102,4 

Orçamento em dotações de autorização novas 
(milhões de euros) 87,1 79,8  

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 113,9 126,5 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 91,7 85,5 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 28 27 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

                                                      
46 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 

Comum no seu sítio Internet, www.fch.europa.eu. 
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Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.5.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras47 e pelos relatórios de execução orçamental48 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.5.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam nas normas de contabilidade internacionalmente 
aceites para o setor público. 

                                                      
47 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. 

48 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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Legalidade e regularidade das operações subjacentes às 
contas 

Receitas 
Opinião sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas 

3.5.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.5.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

 

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

Observação sobre a execução do orçamento do 7º PQ 

3.5.9. O quadro 3.5.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros 
para a PCH 1 no final de 2019. 
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Quadro 3.5.2 – Contribuições dos membros para a PCH 1 (em milhões de 
euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.  

3.5.10. No que se refere ao orçamento de 2019 da Empresa Comum disponível 
para projetos no âmbito do 7º PQ, a taxa de execução das dotações de pagamento foi 
de 95,1%.  

Observações sobre a execução do orçamento do programa 
Horizonte 2020 

3.5.11. O quadro 3.5.3 apresenta uma visão global das contribuições dos 
membros para a PCH 2 no final de 2019. 

Quadro 3.5.3 – Contribuições dos membros para a PCH 2 (em milhões de 
euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.5.12. O baixo nível das contribuições em espécie efetuadas pelos membros do 
setor para as atividades operacionais explica-se pela prática da Empresa Comum, que 
as certifica quando das declarações de custos finais. Consequentemente, a maior parte 
das contribuições em espécie autorizadas serão certificadas num momento posterior 
do programa Horizonte 2020, quando o pagamento final para o projeto for efetuado e 
os certificados das demonstrações financeiras tiverem de ser apresentados. 

Membros
Atividades 

operacionais
Atividades 

adicionais (1) Total Em dinheiro
Em espécie, 

validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG RTD) 470,0 N/A 470,0 402,4 19,1 0,0 N/A 421,5
Membros privados 470,0 N/A 470,0 17,9 429,6 2,9 N/A 450,4
Total 940,0 N/A 940,0 420,3 448,7 2,9 N/A 871,9

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)

Membros Atividades 
operacionais

Atividades 
adicionais (1)

Total Em dinheiro Em espécie, 
validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG RTD) 665,0 0,0 665,0 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Membros privados 95,0 285,0 380,0 6,3 5,4 26,4 667,0 705,1
Total 760,0 285,0 1 045,0 426,3 5,4 26,4 667,0 1 125,1

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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3.5.13. No que se refere ao orçamento de 2019 da Empresa Comum disponível 
para projetos no âmbito do programa Horizonte 2020, as taxas de execução das 
dotações de autorização e de pagamento foram, respetivamente, de 86,3% e de 100%. 
As dotações de autorização não foram integralmente utilizadas, pois dois temas do 
convite de 2019 não foram atribuídos. 

Observações sobre os controlos internos 

3.5.14. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante 
baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Está obrigada a aplicar 
o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de 
controlo interno. No final de 2019, tinha já concluído uma análise das lacunas baseada 
no sistema de controlo interno vigente e definido indicadores para avaliar a eficácia 
dos novos princípios de controlo interno e características conexas. 

3.5.15. No que se refere aos pagamentos intermédios e finais do 7º PQ, a 
Empresa Comum realiza auditorias ex post aos beneficiários, mas para os pedidos de 
pagamento relativos aos projetos do programa Horizonte 2020 a responsabilidade 
pelas auditorias ex post cabe ao Serviço Comum de Auditoria da Comissão. Com base 
nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final de 2019, a Empresa Comum 
comunicou uma taxa de erro representativa de 2,08% e uma taxa de erro residual 
de 1,08% relativamente aos projetos no âmbito do 7º PQ49 e uma taxa de erro 
representativa de 0,94% e uma taxa de erro residual de 0,7% relativamente aos 
projetos relacionados com o programa Horizonte 2020 (apuramentos e pagamentos 
finais)50. Na sua proposta de regulamento relativa ao Horizonte 202051, a Comissão 
considerou que, "relativamente às despesas de investigação no âmbito do Programa 
Horizonte 2020, um risco de erro, numa base anual, entre 2% e 5% é um objetivo 
realista, tendo em conta os custos dos controlos, as medidas de simplificação 
propostas para reduzir a complexidade das regras e o risco inerente associado ao 
reembolso dos custos de projetos de investigação. O objetivo último para o nível de 
erro residual no encerramento dos programas, após ter sido tomado em consideração 
o impacto financeiro de todas as medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível 
tão próximo quanto possível dos 2%." 

                                                      
49 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum PCH 2 relativo a 2019, ponto 4.3. 

50 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum PCH 2 relativo a 2019, ponto 4.3. 

51 COM(2011) 809 final. 
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3.5.16. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal 
auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2019 
ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias 
ex post. Estas auditorias pormenorizadas não revelaram erros significativos ou 
insuficiências de controlo nos beneficiários da Empresa Comum incluídos na amostra. 

Seguimento das observações dos anos anteriores 

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

 



86 

 

Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2017 

Em resposta às recomendações formuladas pelos avaliadores, a Empresa Comum 
elaborou um plano de ação que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa 
Comum PCH 2 em março de 2018. O plano de ação inclui um vasto leque de ações que 
devem ser executadas pela Empresa Comum, relativamente às quais já tiveram início 
algumas atividades, devendo a maioria ser executada em 2018 e 2019, enquanto as 
restantes serão tidas em consideração no próximo período de programação. 

Concluída 
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Resposta da Empresa Comum 
A Empresa Comum tomou nota do relatório do TCE. 
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3.6. Empresa Comum Componentes e 
Sistemas Eletrónicos para uma 
Liderança Europeia (ECSEL) 

Introdução 

3.6.1. A Empresa Comum Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma 
Liderança Europeia (ECSEL), sediada em Bruxelas, foi constituída em maio de 201452 
para o período que decorre até 31 de dezembro de 2024. A Empresa Comum ECSEL 
substituiu e sucedeu às Empresas Comuns ENIAC e ARTEMIS, que encerraram 
em 26 de junho de 2014, tendo iniciado o seu funcionamento autónomo em 27 de 
junho de 2014. 

3.6.2. A Empresa Comum ECSEL é uma parceria público-privada no domínio da 
investigação em nanoeletrónica e sistemas informáticos incorporados. Os membros 
fundadores da Empresa Comum são a União Europeia (UE), representada pela 
Comissão (DG CNECT), os Estados Participantes na ECSEL53 e três associações (AENEAS, 
ARTEMISIA e EPoSS), que representam empresas e outras organizações de 
investigação ativas no domínio dos sistemas incorporados e ciberfísicos, da integração 
de sistemas inteligentes e da micro e nanoeletrónica. 

                                                      
52 Regulamento (UE) nº 561/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que cria a Empresa 

Comum ECSEL (JO L 169 de 7.6.2014, p. 152). 

53 Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, 
Suíça, Turquia e Reino Unido. 
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3.6.3. O quadro 3.6.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum54. 

Quadro 3.6.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento novas 
(milhões de euros) 172,6 290,1 

Orçamento em dotações de autorização novas 
(milhões de euros) 197,7 187,3 

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 232,5 310,6 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 204,0 194,2 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 29 30 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.6.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

                                                      
54 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 

Comum no seu sítio Internet: www.ecsel.eu. 
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a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras55 e pelos relatórios de execução orçamental56 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.6.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam 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 operações subjacentes às contas 

3.6.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

                                                      
55 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. 

56 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.6.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

 

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

Observações sobre a execução do orçamento do 7º PQ 

3.6.9. No final de 2019, a UE utilizou o fundo do 7º PQ para efetuar uma 
contribuição de 637,6 milhões de euros destinada ao cofinanciamento das atividades 
da ECSEL no âmbito deste programa-quadro (assumidas a partir das empresas comuns 
ARTEMIS e ENIAC em junho de 2014), aos quais se juntam 17,9 milhões de euros 
destinados ao cofinanciamento dos custos administrativos subjacentes. Ao todo, as 
autorizações destinadas às atividades do 7º PQ assumidas pela ECSEL em junho 
de 2014 ascenderam a 447,3 milhões de euros (101,4 milhões de euros da ARTEMIS e 
345,9 milhões de euros da ENIAC). No final de 2019, a ECSEL tinha anulado 
autorizações no montante de 21,8 milhões de euros (10,7 milhões de euros da 
ARTEMIS e 11,1 milhões de euros da ENIAC) e realizado pagamentos no montante de 
372,5 milhões de euros (78,4 milhões de euros da ARTEMIS e 294,1 milhões de euros 
da ENIAC). 

3.6.10. No âmbito do cofinanciamento de projetos do 7º PQ, a taxa de execução 
das dotações de pagamento disponíveis no orçamento de 2019 da Empresa Comum, 
no valor de 44,8 milhões de euros, era de 45,3%. Esta taxa reduzida deve-se 
principalmente aos atrasos na apresentação dos certificados de fim de projeto das 
atividades no âmbito do 7º PQ por parte das entidades financiadoras nacionais. Como 
o programa foi encerrado no final de 2017, estes atrasos aumentam o risco de os 
recursos do 7º PQ afetados à Empresa Comum não serem totalmente utilizados. 



92 

 

Observações sobre a execução do orçamento do programa 
Horizonte 2020 

3.6.11. O quadro 3.6.2 apresenta uma visão global das contribuições dos 
membros para a Empresa Comum ECSEL no final de 2019. 

Quadro 3.6.2 – Contribuições dos membros para as atividades da ECSEL 
no âmbito do programa Horizonte 2020 (em milhões de euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.6.12. Os 30 Estados Participantes na ECSEL devem fazer contribuições em 
dinheiro no valor de, pelo menos, 1 170 milhões de euros para as atividades 
operacionais da Empresa Comum57. No final de 2019, os Estados Participantes que 
fizeram parte dos convites à apresentação de propostas de 2014 a 201858 tinham 
assinado autorizações contratuais no montante de 763,5 milhões de euros e realizado 
pagamentos de 341,6 milhões de euros (29,2% do total das contribuições exigidas). O 
nível reduzido das contribuições dos Estados Participantes deve-se ao facto de alguns 
desses Estados apenas reconhecerem e comunicarem os custos à ECSEL quando da 
conclusão dos projetos do Horizonte 2020 que apoiam.  

3.6.13. A Empresa Comum ECSEL só pode calcular o montante real das 
contribuições em espécie dos membros do setor após validar as contribuições dos 
Estados Participantes no fim do programa. Esta situação explica o elevado montante 
das contribuições em espécie do setor comunicadas mas ainda não validadas, que era 
de 705,4 milhões de euros no final de 2019. 

                                                      
57 Artigo 4º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 561/2014. 

58 Dos 30 Estados Participantes, 19 participaram no convite de 2014, 21 no de 2015, 24 no 
de 2016, 18 no de 2017 e 21 no de 2018. 

Membros Atividades 
operacionais

Atividades 
adicionais (1)

Total Em dinheiro Em espécie, 
validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG CNECT) 1 185,0 N/A 1 185,0 681,5 0,0 0,0 N/A 681,5
Membros privados 1 657,5 N/A 1 657,5 14,9 102,5 705,4 N/A 822,8
Total 2 842,5 N/A 2 842,5 696,4 102,5 705,4 N/A 1 504,3

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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3.6.14. No que se refere ao orçamento de 2019 da Empresa Comum disponível 
para projetos no âmbito do programa Horizonte 2020, as taxas de execução das 
dotações de autorização e de pagamento foram, respetivamente, de 100% e de 89%. 
Os pagamentos relativos ao pré-financiamento de projetos do Horizonte 2020 
selecionados no âmbito dos convites à apresentação de propostas de 2018 e 2019 
representaram 67% do valor dos pagamentos operacionais realizados durante o 
exercício. 

3.6.15. Tendo em conta as necessidades da Empresa Comum, as dotações de 
pagamento não utilizadas poderão ser incluídas no orçamento nos três exercícios 
subsequentes. A Empresa Comum reafetou 19 milhões de euros das dotações de 
pagamentos não utilizadas nos exercícios anteriores para o orçamento operacional 
de 2019, aumentando o orçamento inicial disponível para pagamentos de subvenções 
do Horizonte 2020 de 163 milhões de euros para 182 milhões de euros. A Empresa 
Comum justificou a reafetação com o aumento previsto de pedidos de pagamento 
em 2019 relativos aos convites de 2014 e 2015 do Horizonte 2020. No final de 2019, 
tinha sido executado 59% do orçamento reafetado.  

Observações sobre os controlos internos 

3.6.16. Os acordos administrativos celebrados pelas Empresas Comuns ARTEMIS 
e ENIAC com as entidades financiadoras nacionais continuaram a ser aplicáveis desde a 
fusão dessas Empresas Comuns para formar a Empresa Comum ECSEL. No âmbito 
destes acordos, as estratégias de auditoria ex post das Empresas Comuns ARTEMIS e 
ENIAC baseavam-se largamente nessas entidades para auditar os pedidos de 
pagamento relativos aos projetos59. A Empresa Comum ECSEL tomou medidas para 
avaliar a execução das auditorias ex post pelas entidades financiadoras nacionais e 
obteve declarações escritas por parte dessas entidades que afirmam que a execução 
dos seus procedimentos nacionais dá garantias suficientes sobre a legalidade e 
regularidade das operações. No entanto, a significativa variação nas metodologias e 
nos procedimentos utilizados pelas entidades financiadoras nacionais não permite à 
Empresa Comum ECSEL calcular uma taxa de erro ponderada única e fiável nem uma 
taxa de erro residual para os pagamentos relativos ao 7º PQ. 

                                                      
59 Segundo as estratégias de auditoria ex post adotadas pelas Empresas Comuns ARTEMIS e 

ENIAC, estas deveriam avaliar, pelo menos uma vez por ano, se as informações fornecidas 
pelos Estados membros ofereciam garantias suficientes no que toca à regularidade e 
legalidade das operações executadas. 
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3.6.17. No caso dos projetos do 7º PQ, os pagamentos efetuados em 2019 pela 
Empresa Comum ECSEL ascenderam a 20,3 milhões de euros (2018: 41 milhões de 
euros), representando 11,2% (2018: 22%) do total dos pagamentos operacionais 
realizados pela Empresa Comum em 2019. O Tribunal aplicou a estes pagamentos a 
taxa de erro residual determinada pela DG RTD para todo o 7º PQ, que era de 3,52% 
no final de 201960. 

3.6.18. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis 
baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Está obrigada a aplicar 
o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de 
controlo interno. No final de 2019, ainda não tinha dado início ao processo de 
aplicação. 

3.6.19. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão é responsável pelas 
auditorias ex post relativas aos pagamentos efetuados no âmbito do programa 
Horizonte 202061. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final 
de 2019, a Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 3% e uma 
taxa de erro residual de 1,48% relativamente aos projetos relacionados com o 
programa Horizonte 2020 (apuramentos e pagamentos finais)62. Na sua proposta de 
regulamento relativa ao Horizonte 202063, a Comissão considerou que, "relativamente 
às despesas de investigação no âmbito do Programa Horizonte 2020, um risco de erro, 
numa base anual, entre 2% e 5% é um objetivo realista, tendo em conta os custos dos 
controlos, as medidas de simplificação propostas para reduzir a complexidade das 
regras e o risco inerente associado ao reembolso dos custos de projetos de 
investigação. O objetivo último para o nível de erro residual no encerramento dos 
programas, após ter sido tomado em consideração o impacto financeiro de todas as 
medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível tão próximo quanto possível 
dos 2%." 

                                                      
60 DG RTD, Relatório Anual de Atividades de 2019, p. 36. 

61 Artigo 13º, nº 2, do Regulamento (UE) nº 561/2014 do Conselho. 

62 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum ECSEL relativo a 2019, Parte III (referente 
ao controlo interno). 

63 COM(2011) 809 final. 



95 

 

3.6.20. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal 
auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2019 
ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias 
ex post. Estas auditorias pormenorizadas revelaram erros sistémicos relacionados com 
os custos de pessoal declarados. As principais fontes de erros foram o cálculo incorreto 
da taxa horária respeitante ao proprietário da empresa e a utilização de tarifas 
horárias anuais que não se basearam num exercício concluído. 

Observação sobre outras questões 

3.6.21. A ECSEL tem de melhorar o seu processo de comunicação interna para 
identificar beneficiários em risco de insolvência e comunicar oportunamente 
informações sobre o pré-financiamento em risco de não recuperação. Em 
consequência, os ativos de pré-financiamento comunicados nas contas anuais poderão 
estar sobredeclarados. 

Seguimento das observações dos anos anteriores 

3.6.22. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em 
resposta às observações do Tribunal relativas aos anos anteriores. 
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2017 

Em 2017 e 2018, o Tribunal constatou insuficiências significativas na gestão dos 
procedimentos de contratação de serviços administrativos (por exemplo, seleção de 
procedimentos de contratação inadequados, definição incompleta dos serviços a prestar, 
assinatura tardia de alterações). 

Concluída 

2017 

Em resposta às recomendações formuladas pelos avaliadores, a Empresa Comum 
elaborou um plano de ação que foi adotado pelo seu Conselho de Administração em abril 
de 2018. O plano de ação inclui um vasto leque de ações que devem ser executadas pela 
Empresa Comum, relativamente às quais já foram concluídas algumas atividades, devendo 
a maioria ser executada em 2019, enquanto algumas delas foram consideradas como 
estando fora do âmbito da ECSEL. 

Em curso 

2018 

Em 2018, o pagamento final para a execução do acordo de nível de serviço celebrado com 
uma das três associações membros da Empresa Comum para a provisão de serviços de 
comunicação e de organização de eventos foi efetuado sem os documentos 
comprovativos necessários. 

Concluída 



97 

 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2018 

No mesmo ano, a Empresa Comum detetou que as contribuições em dinheiro para custos 
administrativos, num montante superior a 1 milhão de euros, não foram faturadas pela 
Empresa Comum ENIAC à associação membro AENEAS antes da criação da Empresa 
Comum ECSEL. Para lidar com a falta de liquidez necessária para as despesas 
administrativas, a Empresa Comum recebeu 1 milhão de euros a título de "contribuições 
em dinheiro pré-pagas", compostos por 320 000 euros da parte da Comissão e 
680 000 euros da parte dos membros do setor. A Empresa Comum deve emitir sem 
demora a nota de débito. 
Seguimento: Em 2019, a ECSEL acordou um calendário de pagamento para regularizar a 
situação e emitiu uma primeira nota de recuperação à AENEAS no montante de 
549 500 euros. Em conformidade com o calendário de pagamento, o montante 
remanescente, de 550 023 euros, será cobrado em 2020. 

Em curso 
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Resposta da Empresa Comum 
3.6.18 A EC iniciou a transição para o novo quadro de controlo interno, em 2020, com 
um plano de ação. A EC está atualmente a definir os critérios de controlo interno, para 
posterior validação pela administração. Até à conclusão da transição para o novo 
quadro de controlo interno, a Empresa Comum ECSEL continua a aplicar e a 
monitorizar o seu conjunto abrangente das normas de controlo interno existentes.
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3.7. Empresa Comum Bioindústrias 
(BBI) 

Introdução 

3.7.1. A Empresa Comum Bioindústrias (BBI), sediada em Bruxelas, foi constituída 
em maio de 201464 por um período de 10 anos e iniciou o seu funcionamento 
autónomo em 26 de outubro de 2015. 

3.7.2. A Empresa Comum BBI é uma parceria público-privada no setor das 
bioindústrias. Os membros fundadores da Empresa Comum são a União Europeia (UE), 
representada pela Comissão Europeia, e os parceiros industriais representados pelo 
Consórcio Bioindústrias (BIC). 

3.7.3. O quadro 3.7.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum65. 

Quadro 3.7.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento novas 
(milhões de euros) 132,5 91,6 

Orçamento em dotações de autorização novas 
(milhões de euros) 138,6 119,5 

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 182,1 118,1 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 141,6 120,9 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 22 23 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

                                                      
64 Regulamento (UE) nº 560/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, que cria a Empresa 

Comum BBI (JO L 169 de 7.6.2014, p. 130). 

65 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 
Comum no seu sítio Internet, www. bbi-europe.eu. 

https://www.bbi-europe.eu/


100 

 

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.7.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras66 e pelos relatórios de execução orçamental67 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.7.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam nas normas de contabilidade internacionalmente 
aceites para o setor público. 

                                                      
66 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. 

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



101 

 

Legalidade e regularidade das operações subjacentes às 
contas 

Receitas 
Opinião sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas 

3.7.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.7.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

 

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

Observações sobre a execução do orçamento do programa 
Horizonte 2020 

3.7.9. O quadro 3.7.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros 
para a Empresa Comum no final de 2019. 
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Quadro 3.7.2 – Contribuições dos membros para a BBI (em milhões de 
euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.7.10. O montante total de contribuições em espécie para as atividades 
adicionais, que era de 916 milhões de euros no final de 2019, incluía cerca de 
216 milhões de euros de contribuições em espécie comunicadas que se referiam 
a 2019 mas cujo processo de certificação não tinha sido concluído devido à pandemia 
de COVID-19. 

3.7.11. Até ao final de 2019, do montante mínimo de 182,5 milhões de euros de 
contribuições em dinheiro68, apenas foram pagos 3,25 milhões de euros. O 
regulamento de base da BBI69 foi alterado para que os membros do setor possam 
disponibilizar as suas contribuições em dinheiro ao nível do projeto. Apesar desta 
alteração, subsiste um risco elevado de que os membros do setor não alcancem o 
montante mínimo de contribuições em dinheiro para atividades operacionais até ao 
final do programa da BBI. Consequentemente, no final de 2018, a Comissão (DG RTD) 
decidiu reduzir em 140 milhões de euros o orçamento da Empresa Comum para 2020, 
que era inicialmente de 205 milhões de euros70. 

3.7.12. Até ao final de 2019, a Empresa Comum apenas tinha executado 87% das 
dotações de autorização disponíveis, devido ao facto de, num tema específico, a 
avaliação do convite de 2019 ter resultado num número inferior ao previsto de 
propostas elegíveis para financiamento. 

                                                      
68 Artigo 12º, nº 4, dos Estatutos da Empresa Comum BBI (Anexo I do Regulamento (UE) 

nº 560/2014). 

69 Regulamento (UE) 2018/121 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, que altera o 
Regulamento (UE) nº 560/2014 que estabelece a Empresa Comum BBI. 

70 Este montante inclui a suspensão de 50 milhões de euros anunciada para o orçamento 
de 2017 e a suspensão de 20 milhões de euros para o de 2018. 

Membros
Atividades 

operacionais 
(1)

Atividades 
adicionais (2)

Total Em dinheiro Em espécie, 
validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG RTD) 975,0 0,0 975,0 414,6 0,0 0,0 0,0 414,6
Membros privados 975,0 1 755,0 2 730,0 13,1 16,8 52,0 916,1 998,0
Total 1 950,0 1 755,0 3 705,0 427,7 16,8 52,0 916,1 1 412,6

1) O montante correspondente aos membros privados inclui 182,5 milhões de euros de contribuição financeira mínima para atividades operacionais. 
(2) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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3.7.13. No final de 2019, a Empresa Comum tinha executado 76% das dotações 
de pagamento disponíveis para projetos do Horizonte 2020. Os pagamentos relativos 
ao pré-financiamento de projetos do Horizonte 2020 selecionados no âmbito do 
convite à apresentação de propostas de 2018 representaram 62% do valor dos 
pagamentos operacionais realizados durante o exercício. 

3.7.14. Tendo em conta as necessidades da Empresa Comum, as dotações de 
pagamento não utilizadas poderão ser incluídas no orçamento nos três exercícios 
subsequentes. Apesar da anulação de 18 milhões de euros por via do primeiro 
orçamento retificativo para compensar a reativação das dotações de pagamento do 
ano anterior (25,5 milhões de euros), no final de 2019 as dotações de pagamento não 
utilizadas tinham aumentado para 44 milhões de euros. Este aumento ficou a dever-se 
principalmente a atrasos imprevistos nos projetos em 2019. 

Observações sobre os controlos internos 

3.7.15. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis 
baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Está obrigada a aplicar 
o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de 
controlo interno. No final de 2019, tinha concluído uma análise das lacunas em 
comparação com o sistema de controlo interno vigente e definido indicadores de 
desempenho para todos os novos princípios de controlo interno e características 
conexas. O Conselho de Administração da BBI adotou o novo quadro de controlo 
interno em fevereiro de 2020. 

3.7.16. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão é responsável pela auditoria 
ex post dos pagamentos relativos ao programa Horizonte 2020 realizados pela 
Empresa Comum. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final 
de 2019, a Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 0,6% e 
uma taxa de erro residual de 0,47% relativamente aos projetos relacionados com o 
programa Horizonte 2020 (apuramentos e pagamentos finais)71. Na sua proposta de 
regulamento relativa ao Horizonte 202072, a Comissão considerou que, "relativamente 
às despesas de investigação no âmbito do Programa Horizonte 2020, um risco de erro, 
numa base anual, entre 2% e 5% é um objetivo realista, tendo em conta os custos dos 
controlos, as medidas de simplificação propostas para reduzir a complexidade das 
regras e o risco inerente associado ao reembolso dos custos de projetos de 
                                                      
71 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum BBI relativo a 2019, pp. 198-203. 

72 COM(2011) 809 final. 
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investigação. O objetivo último para o nível de erro residual no encerramento dos 
programas, após ter sido tomado em consideração o impacto financeiro de todas as 
medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível tão próximo quanto possível 
dos 2%." 

3.7.17. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal 
auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2019 
ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias 
ex post. Estas auditorias pormenorizadas revelaram pequenos erros quantificáveis 
relacionados com os custos de pessoal declarados. As principais fontes de erros foram 
a utilização de tarifas horárias anuais que não se basearam num exercício concluído e a 
sobredeclaração de tarifas horárias mensais porque o pagamento de bónus únicos não 
foi registado ao longo do ano numa base pró-rata. 

Seguimento das observações dos anos anteriores 

3.7.18. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em 
resposta às observações do Tribunal relativas aos anos anteriores.
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2017 

Em resposta às recomendações formuladas pelos avaliadores, a Empresa Comum elaborou 
um plano de ação que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa Comum BBI 
em março de 2018. Embora, de um modo geral, aceite as recomendações, a Empresa 
Comum executou algumas ações destinadas a dar resposta às principais questões suscitadas 
na avaliação intercalar. De acordo com o plano de ação, a maioria das ações a empreender 
em resposta a estas recomendações deve ser executada em 2018 e 2019. 

Concluída 

2018 

Em 2018, a Empresa Comum Bioindústrias organizou uma análise a fim de atualizar o 
estatuto das entidades constituintes do Consórcio Bioindústrias (BIC) enquanto base para a 
validação e o reconhecimento das contribuições em espécie dos membros do setor para as 
atividades operacionais da Empresa Comum. Esta análise é considerada uma boa prática e 
deve ser efetuada regularmente. 

Concluída 
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Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2018 

Até ao final de 2018, do montante mínimo de 182,5 milhões de euros de contribuições em 
dinheiro73, apenas foram pagos 0,8 milhões de euros. O regulamento de base da BBI74 foi 
alterado para que os membros do setor possam disponibilizar as suas contribuições em 
dinheiro ao nível do projeto. Contudo, subsiste um risco elevado de que os membros do 
setor não alcancem o montante mínimo de contribuições em dinheiro para atividades 
operacionais até ao final do programa da BBI. Consequentemente, no final de 2018, a 
Comissão (DG RTD) decidiu reduzir em 140 milhões de euros o orçamento da Empresa 
Comum para 2020, que era inicialmente de 205 milhões de euros75. 

Em curso 

2018 

A conceção do convite à apresentação de propostas de 2018 e a gestão do sistema de 
classificação das propostas impediu que um dos dois temas principais do convite fosse 
financiado, apesar de terem sido recebidas propostas elegíveis e com boa avaliação para 
ambos os temas. 

Concluída 

                                                      
73 Artigo 12º, nº 4, dos Estatutos da Empresa Comum BBI (Anexo I do Regulamento (UE) nº 560/2014). 

74 Regulamento (UE) 2018/121 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, que altera o Regulamento (UE) nº 560/2014 que estabelece a Empresa Comum BBI. 

75 Este montante inclui a suspensão de 50 milhões de euros anunciada para o orçamento de 2017 e a suspensão de 20 milhões de euros para o de 2018. 
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Resposta da Empresa Comum 
A Empresa Comum tomou nota do relatório do TCE.
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3.8. Empresa Comum Shift2Rail (S2R) 

Introdução 

3.8.1. A Empresa Comum Shift2Rail (S2R), sediada em Bruxelas, foi constituída em 
junho de 201476 por um período de 10 anos e iniciou o seu funcionamento autónomo 
em 24 de maio de 2016.  

3.8.2. A Empresa Comum Shift2Rail é uma parceria público-privada no setor 
ferroviário. Os membros fundadores são a União Europeia (UE), representada pela 
Comissão, e parceiros da indústria ferroviária (partes interessadas fundamentais, 
nomeadamente: fabricantes de equipamento ferroviário, empresas ferroviárias, 
gestores de infraestruturas e centros de investigação). Podem participar outras 
entidades na Empresa Comum, enquanto membros associados. 

3.8.3. O quadro 3.8.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum77. 

                                                      
76 Regulamento (UE) nº 642/2014 do Conselho, de 16 de junho de 2014, que cria a empresa 

comum Shift2Rail (JO L 177 de 17.6.2014, p. 9). 

77 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 
Comum no seu sítio Internet, www. shift2rail.org. 
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Quadro 3.8.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento novas 
(milhões de euros) 61,8 69,4 

Orçamento em dotações de autorização novas 
(milhões de euros) 79,1 80,9 

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 81,6 81,6 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 83,1 84,8 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 23 22 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

(2) O pessoal inclui agentes temporários e contratuais, bem como peritos nacionais 
destacados. Não foi incluído no cálculo o agente contratual recrutado no final de 2019, 
pelo período de um ano, para substituir um agente temporário em situação de baixa 
médica prolongada. 

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.8.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras78 e pelos relatórios de execução orçamental79 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

                                                      
78 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. 

79 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.8.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam 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 operações subjacentes às contas 

3.8.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.8.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

 

3.8.8. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do 
Tribunal. 
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Observações sobre a execução do orçamento do programa 
Horizonte 2020 

3.8.9. O quadro 3.8.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros 
para a Empresa Comum no final de 2019. 

Quadro 3.8.2 – Contribuições dos membros para a S2R (em milhões de 
euros) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

3.8.10. No final de 2019, a Empresa Comum tinha executado 
respetivamente 100% e 88% das autorizações e dotações de pagamento disponíveis 
para projetos relacionados com o programa Horizonte 2020. Os pagamentos relativos 
ao pré-financiamento de projetos do Horizonte 2020 selecionados no âmbito do 
convite à apresentação de propostas de 2019 representaram 65% do valor dos 
pagamentos operacionais realizados durante o exercício. 

Observações sobre os controlos internos 

3.8.11. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis 
baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Enquanto organismo da 
UE, está obrigada a aplicar o novo quadro de controlo interno da Comissão, que se 
baseia em 17 princípios de controlo interno. No final de 2019, tinha já concluído uma 
análise das lacunas baseada no sistema de controlo interno vigente e definido 
indicadores para avaliar a eficácia dos novos princípios de controlo interno e 
características conexas. 

Membros
Atividades 

operacionais
Atividades 

adicionais (1) Total Em dinheiro
Em espécie, 

validadas

Em espécie, 
declaradas 

mas não 
validadas

Em espécie, 
para 

atividades 
adicionais

Total

UE (DG MOVE) 398,0 0,0 398,0 221,7 0,0 0,0 0,0 221,7
Membros privados 350,0 120,0 470,0 8,2 68,6 74,6 182,5 333,9
Total 748,0 120,0 868,0 229,9 68,6 74,6 182,5 555,7

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2019)
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3.8.12. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão é responsável pela auditoria 
ex post dos pagamentos relativos ao programa Horizonte 2020 realizados pela 
Empresa Comum. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final 
de 2019, a Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 1,54% e 
uma taxa de erro residual de 0,91% relativamente aos projetos relacionados com o 
programa Horizonte 2020 (apuramentos e pagamentos finais)80. Na sua proposta de 
regulamento relativa ao Horizonte 202081, a Comissão considerou que, "relativamente 
às despesas de investigação no âmbito do Programa Horizonte 2020, um risco de erro, 
numa base anual, entre 2% e 5% é um objetivo realista, tendo em conta os custos dos 
controlos, as medidas de simplificação propostas para reduzir a complexidade das 
regras e o risco inerente associado ao reembolso dos custos de projetos de 
investigação. O objetivo último para o nível de erro residual no encerramento dos 
programas, após ter sido tomado em consideração o impacto financeiro de todas as 
medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível tão próximo quanto possível 
dos 2%." 

3.8.13. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal 
auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2019 
ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias 
ex post. Estas auditorias pormenorizadas revelaram pequenos erros quantificáveis 
relacionados com os custos de pessoal declarados. As principais fontes dos erros foram 
a declaração de horas em períodos de férias e a utilização de taxas unitárias, 
designadamente elementos estimados que se desviaram de forma significativa das 
taxas unitárias reais.  

Seguimento das observações dos anos anteriores 

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

                                                      
80 Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum S2R relativo a 2019, p. 162. 

81 COM(2011) 809 final. 
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2017 A situação no final de 2017 revelou que as normas de controlo interno mais importantes 
eram amplamente executadas, estando algumas ações por concluir em 2018. Concluída 

2017 

Em resposta às recomendações formuladas pelos avaliadores, a Empresa Comum 
elaborou um plano de ação que foi aprovado pelo seu Conselho de Administração em 
28 de junho de 2018. Embora nem todas as recomendações formuladas na avaliação 
intercalar venham a ter resposta no âmbito do atual Programa-Quadro Financeiro, 
algumas ações incluídas no plano de ação já tiveram início e outras, devido à sua natureza 
e ao atual quadro jurídico, deverão ser executadas no período de 2018-2020. 

Em curso 

2018 

A fim de melhorar ainda mais a eficiência e a eficácia do regime de financiamento através 
de montantes fixos, a Empresa Comum deve continuar a reforçar a fiabilidade dos dados 
financeiros incluídos na sua base de dados de beneficiários e divulgar observações 
importantes dos peritos financeiros no relatório de síntese sobre a avaliação. 

Concluída 
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Resposta da Empresa Comum 
A Empresa Comum tomou nota do relatório do TCE.
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Empresa Comum operando sob a 

Euratom 
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3.9. Empresa Comum Europeia para o 
ITER e o Desenvolvimento da Energia 
de Fusão (F4E) 

Introdução 

3.9.1. A Empresa Comum Europeia para o ITER82 e o Desenvolvimento da Energia 
de Fusão (F4E) foi instituída em março de 200783 por um período de 35 anos. A 
implantação das principais instalações de fusão foi prevista para Cadarache (França), 
embora a Empresa Comum esteja sediada em Barcelona. 

3.9.2. Os membros fundadores da Empresa Comum são a Euratom, representada 
pela Comissão, os Estados membros da Euratom e a Suíça, que assinou um acordo de 
cooperação com a Euratom. 

                                                      
82 Reator Termonuclear Experimental Internacional. 

83 Decisão 2007/198/Euratom do Conselho, de 27 de março de 2007, que institui a Empresa 
Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão e que lhe confere 
vantagens (JO L 90 de 30.3.2007, p. 58), com a última redação que lhe foi dada pela 
Decisão 2013/791/Euratom do Conselho, de 13 de dezembro de 2013 (JO L 349 
de 21.12.2013, p. 100) e pela Decisão (Euratom) 2015/224 do Conselho, de 10 de fevereiro 
de 2015 (JO L 37 de 13.2.2015, p. 8). 
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3.9.3. O quadro 3.9.1 apresenta dados fundamentais sobre a F4E84. 

Quadro 3.9.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum 

 2019 2018 

Orçamento em dotações de pagamento 
(milhões de euros) 721,1 794,8 

Orçamento em dotações de autorização 
(milhões de euros) 689,5 649,9 

Orçamento disponível para pagamentos 
(milhões de euros) (1) 761,2 847,4 

Orçamento disponível para autorizações 
(milhões de euros) (1) 729,7 706,2 

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 439 442 

(1) O orçamento disponível inclui as dotações não utilizadas nos exercícios anteriores, que 
a Empresa Comum reinscreveu no orçamento do exercício em curso, as receitas 
afetadas e as reafetações para o exercício seguinte. 

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum. 

                                                      
84 Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa 

Comum no seu sítio Internet, www.f4e.europa.eu. 

http://www.f4e.europa.eu/
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Informações em apoio das declarações de fiabilidade 

Opinião 
3.9.4. A auditoria do Tribunal incidiu sobre: 

a) as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações 
financeiras85 e pelos relatórios de execução orçamental86 relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas, como 
exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). 

Fiabilidade das contas 

Opinião sobre a fiabilidade das contas 

3.9.5. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 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, que se baseiam nas normas de contabilidade internacionalmente 
aceites para o setor público. 

                                                      
85 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. 

86 Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as 
operações orçamentais e as notas explicativas. 
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Legalidade e regularidade das operações subjacentes às 
contas 

Receitas 
Opinião sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas 

3.9.6. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Pagamentos 
Opinião sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas 

3.9.7. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 são, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, legais e regulares. 

Ênfase 

3.9.8. Sem colocar em causa as opiniões anteriormente expressas, o Tribunal 
chama a atenção para o seguinte aspeto. Em novembro de 2016, o Conselho do 
ITER87 aprovou uma nova base do projeto ITER. A nova base de referência do ITER 
prevê a concretização do "Primeiro Plasma"88 e o início da fase operacional 
em 2025 e a conclusão da fase de construção em 2035. A anterior base de 
referência de 2010 previa a conclusão da fase de construção em 202089. A nova 
base de referência é considerada a data mais próxima tecnicamente possível90. 

3.9.9. A Empresa Comum F4E recalculou a sua contribuição para a fase de 
construção do projeto em 12 mil milhões de euros (a valores de 2018), um 
aumento em relação aos 6,6 mil milhões de euros (a valores de 2008) aprovados 
pelo Conselho da UE em 201091. Esta estimativa não inclui uma reserva para 
imprevistos, apesar de a Comissão ter sugerido que considera adequada uma 
reserva para imprevistos até 24 meses, em termos de calendário, e de 10-20%, em 
termos orçamentais92. 

3.9.10. Em abril de 201893, o Conselho da UE incumbiu a Comissão de 
aprovar a nova base de referência do ITER em nome da Euratom e reafirmou o 
compromisso de disponibilizar recursos dentro dos limites do próximo quadro 
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financeiro plurianual (QFP), sem prejuízo de eventuais negociações neste âmbito, 
que irão determinar os detalhes dos financiamentos futuros94. 

3.9.11. Embora tenham sido tomadas medidas positivas para melhorar a 
gestão e o controlo das contribuições da Empresa Comum para a fase de 
construção do projeto, continua a existir um risco de novos aumentos dos custos e 
atrasos na execução do projeto em comparação com a base de referência agora 
aprovada. 

3.9.12. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido saiu da UE e da Euratom. O 
período de transição para a negociação de um novo acordo de parceria com a 
Euratom termina em 31 de dezembro de 2020. O resultado dessa negociação 
pode ter um impacto significativo nas atividades da Empresa Comum F4E e no 
projeto ITER após 2020. 

 

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

                                                      
87 19º Conselho do ITER de 16-17 de novembro de 2016. O Conselho ITER é o órgão 

responsável pela OI ITER. 

88 O "Primeiro Plasma" representa a fase de construção da máquina de fusão que permitirá 
ensaiar os seus componentes essenciais, marcando também o início da fase operacional. 

89 COM(2010) 226 final, de 4.5.2010. 

90 Tal como referido na quinta avaliação anual por um Grupo de Análise independente (31 de 
outubro de 2016) e no relatório elaborado pelo Chefe de Gestão de Projetos da Empresa 
Comum F4E para o Conselho de Administração em dezembro de 2016. 

91 Conclusões do Conselho relativas ao ponto da situação sobre o ITER, de 7 de julho de 2010 
(Ref. 11902/10). 

92 COM(2017) 319 final, de 14.6.2017 (acompanhado do documento de trabalho dos serviços 
da Comissão SWD(2017) 232 final, de 14.6.2017), capítulo V "ITER: o caminho a seguir". 

93 O montante de 6,6 mil milhões de euros (a valores de 2008) aprovado pelo Conselho da UE 
em 2010 funciona de momento como limite máximo para as despesas da Empresa Comum 
até 2020. 

94 Conclusões 7881/18 do Conselho da União Europeia, adotadas em 12 de abril de 2018. 
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Observações sobre a gestão orçamental e financeira 

3.9.14. O orçamento definitivo de 2019 disponível para execução era constituído 
por dotações de autorização no valor de 729,7 milhões de euros e dotações de 
pagamento no valor de 761,2 milhões de euros. As taxas de execução das dotações de 
autorização e de pagamento foram, respetivamente, de 99,8% e de 97,1%. 

3.9.15. Em 2019, o orçamento do capítulo 3.4 – Outras despesas operacionais 
aumentou 85%, para 7,4 milhões de euros, em comparação com 2018. Esta rubrica 
orçamental é utilizada para diversas categorias de despesas (despesas relativas a 
recursos humanos contratados e internalizados, despesas de deslocações em serviço, 
despesas em apoio jurídico, etc.). Para garantir o cumprimento dos princípios 
orçamentais da transparência e da especificação, deve ser criado um capítulo 
orçamental separado para cada categoria de despesas. 

Observações sobre a contratação pública 

3.9.16. Num procedimento de contratação de valor elevado, os calendários e 
prazos inicialmente publicados eram irrealistas, pois não levavam inteiramente em 
conta a complexidade do próprio processo (ou seja, visitas no local) ou do contrato.  

3.9.17. No respeitante ao processo de avaliação, num caso os encargos 
administrativos para provar a equivalência à certificação específica exigida nos 
critérios de seleção pode ter dissuadido potenciais contratantes, possuidores de 
certificação equivalente, de apresentarem uma proposta.  

Observações sobre a boa gestão financeira e o desempenho 

3.9.18. Com base no pedido do Conselho da UE, a F4E é avaliada anualmente por 
painel de peritos externo. As áreas de incidência da avaliação de 2019 abrangeram, 
nomeadamente, a gestão dos recursos humanos95. O painel de peritos apontou vários 
problemas e riscos a nível da gestão de topo e da cultura empresarial. Esta situação, 
caso não seja resolvida, pode afetar negativamente o desempenho do pessoal. 

                                                      
95 Oitava avaliação anual da F4E por um Grupo de Análise independente (28 de novembro 

de 2019). 
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3.9.19. Devido à restrição do quadro de pessoal em termos de pessoal 
estatutário, a F4E recorre crescentemente a recursos contratados ou internalizados, 
designadamente para postos considerados como competências e responsabilidades 
centrais para a F4E (por exemplo, a Unidade de Segurança Nuclear). Em 2019, o nível 
destes recursos chegou já a cerca de 62% do pessoal estatutário da Empresa Comum96. 
A gestão de recursos humanos da F4E não dispõe de informações atualizadas sobre a 
dimensão destes recursos, pois a sua gestão é descentralizada a nível de unidades ou 
direções. Esta situação apresenta riscos significativos para a Empresa Comum quanto à 
retenção de competências chave, à falta de clareza da prestação de contas, a eventuais 
litígios judiciais e à menor eficiência do pessoal devido à gestão descentralizada. Além 
disso, os custos do pessoal internalizado são imputados ao capítulo 3.4 – Outras 
despesas operacionais, juntamente com vários outros custos operacionais, o que 
contraria os princípios orçamentais da especificação e da transparência (ver também o 
ponto 3.9.15). 

3.9.20. Em 2019, o Conselho de Administração da F4E designou um grupo ad hoc 
para analisar o sistema de prestação de informações da Empresa Comum e propor as 
alterações necessárias. Este grupo propôs a introdução de um novo sistema de gestão 
do valor agregado, que foi aprovado pelo Conselho de Administração da F4E em abril 
de 201997. Contudo, o sistema proposto não tem em consideração todas as 
recomendações dos peritos independentes98 e não apresenta informações claras sobre 
os progressos técnicos alcançados em relação aos custos incorridos até ao momento, 
quanto ao total das obrigações de concretização da F4E no projeto ITER. Considerando 
a importância deste novo sistema para acompanhar o desempenho, é crucial que a F4E 
proceda ao acompanhamento da sua eficácia durante a fase de implantação e que o 
Conselho de Administração seja informado sempre que surjam questões significativas. 

                                                      
96 Na oitava avaliação anual da F4E por um Grupo de Análise independente (28 de novembro 

de 2019), o painel de peritos estimou que, em 2019, a F4E recorria a 289 pessoas com 
contratos externos para a realização de tarefas operacionais, que acresciam aos 
464 membros do pessoal estatutário previstos no quadro de pessoal de 2019. 

97 Reunião nº 43 do Conselho de Administração da F4E, 5 de abril de 2019. 

98 Sétima avaliação anual por um Grupo de Análise independente (30 de novembro de 2018), 
p. 30-31. 
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Seguimento das observações dos anos anteriores 

3.9.21. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em 
resposta às observações do Tribunal relativas aos anos anteriores.
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores 

Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2018 

Devido a graves insuficiências do processo de planeamento do orçamento para 2017, as 
dotações de pagamento finalmente necessárias em 2017 e 2018 excederam 
significativamente as dotações de pagamento dos orçamentos iniciais. Em 2018, a 
Empresa Comum necessitou de dotações de pagamento adicionais que ascenderam a 
160,7 milhões de euros (ou seja, 25% acima do orçamento inicial de 201899). 

Concluída 

2018 

Em 2018, a F4E efetuou um pagamento de regularização ao transferir 1 milhão de euros 
de pagamentos relacionados com despesas de deslocação em serviço, já autorizados e 
verificados, do orçamento administrativo (capítulo 1.3 – Deslocações em serviço) para o 
orçamento operacional (capítulo 3.4 – Outras despesas operacionais). No entanto, o 
pagamento de regularização não respeitou o princípio orçamental da especificação. 

N/A 

                                                      
99 O orçamento inicial de 2018 da Empresa Comum F4E, adotado pelo Conselho de Administração em 1 de dezembro de 2017, ascendeu a 634,1 milhões de 

euros. 
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Ano Observações do TCE 
Fase da medida corretiva 

(Concluída/Em 
curso/Pendente/N/A) 

2018 

A decisão do diretor de alterar o local de afetação de um quadro superior recentemente 
recrutado de Barcelona para Cadarache não foi comprovada com a documentação 
adequada100 que justificasse os custos salariais adicionais devidos à diferença no 
coeficiente de correção101. 

N/A 

2018 

No final de 2018, a F4E continuava a utilizar o sistema de créditos do ITER para 
acompanhar a evolução do projeto, embora os peritos externos nomeados pelo Conselho 
de Administração da Empresa Comum tenham recomendado, em várias avaliações anuais 
sucessivas, a introdução de um sistema de gestão do valor agregado (Earned Value 
Management – EVM) que reflita o progresso técnico ou físico, juntamente com os custos 
incorridos e as despesas relacionadas com esses progressos. Em 2018, os peritos 
sublinharam mais uma vez que o principal benefício de ter um sistema de gestão do valor 
agregado é o facto de fornecer uma medida clara das realizações102 e solicitaram 
novamente a aplicação de um sistema de medição do desempenho associado ao 
progresso técnico e financeiro, em vez dos créditos do ITER. Por conseguinte, o Conselho 
de Administração nomeou um grupo interno para o efeito encarregado de analisar o 
método utilizado pela F4E para relatar o desempenho. 

N/A 

                                                      
100 Em dezembro de 2018, o Conselho de Administração sublinhou a necessidade de a Empresa Comum acompanhar cuidadosamente os custos 

administrativos, de acordo com o apelo ao controlo de custos incluído nas conclusões do Conselho da União Europeia de 12 de abril de 2018 (7881/18). 

101 O coeficiente de correção por país para Espanha (Barcelona) é de 91,6%, mas é de 116,7% para França (Cadarache). 

102 Sétima avaliação anual por um Grupo de Análise independente (30 de novembro de 2018). 
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Resposta da Empresa Comum 
3.9.15 A F4E procederá a uma discriminação do capítulo 3.4 com a criação de uma 
rubrica orçamental específica para o custo dos recursos contratados internalizados a 
partir do orçamento para 2021. Todas as outras despesas operacionais de natureza 
administrativa permanecerão agrupadas no capítulo 3.4, uma vez que representam 
uma quantia muito baixa face ao volume das despesas operacionais. A evolução deste 
capítulo resulta da realização de diversas ações que visam melhorar a gestão dos 
recursos e o respeito pelo princípio orçamental da especificação. 

3.9.16 A F4E sustenta que o cronograma dos procedimentos de contratação foi, 
efetivamente, exigente, embora compatível com os requisitos regulamentares, tendo 
tomado todas as medidas possíveis no sentido de garantir uma concorrência justa e 
transparente.  

3.9.17 Em relação à prova da equivalência à certificação específica exigida nos critérios 
de seleção, o requisito da F4E foi norteado pelo quadro regulamentar em matéria 
nuclear relativo à instalação do ITER ao abrigo da legislação francesa, o qual exige essa 
certificação. A F4E atenuou as consequências em matéria de concorrência, permitindo 
a utilização de certificações equivalentes. Uma vez que não foi possível à F4E avaliar 
previamente certificações potencialmente equivalentes nos Estados-Membros ou no 
resto do mundo, cabia aos proponentes fornecer uma certificação equivalente. 

3.9.18 As áreas a melhorar que foram identificadas estão relacionadas com a cultura 
empresarial e com questões de recursos humanos e de confiança. A administração 
está, entre outras ações, a tomar medidas que passam pela criação de um programa 
abrangente de desenvolvimento da liderança, o qual inclui formação e feedback 
de 360°, tal como recomendado pelos avaliadores. Essas medidas reforçarão ainda 
mais a eficácia e a cultura empresarial da F4E. De um modo geral, estas questões 
evoluem lentamente, contudo, a administração mantém-se otimista quanto à 
prossecução das melhorias graduais, mas consistentes, observadas nos inquéritos à 
participação do pessoal desde 2014.  

3.9.19 Os limites orçamentais em termos de pessoal estatutário, conforme previstos 
no quadro de pessoal da F4E, ficam bastante aquém das necessidades do projeto ITER. 
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A necessidade de recursos externos é acompanhada de vários riscos que a F4E gere de 
acordo com: 

i) Uma estratégia de recursos, 

ii) Uma análise de riscos abrangente e, 

iii) Um roteiro de ações de mitigação aprovado pelo seu Conselho de Administração. 

As várias ações previstas no âmbito deste programa de gestão de riscos lançadas em 
abril de 2020 dão resposta às questões mencionadas pelo TCE e proporcionam 
salvaguardas consideradas adequadas também pela instância de governação 
responsável pela supervisão administrativa e de gestão. A análise de custo-benefício e 
a avaliação comparativa solicitadas pelo Comité de Administração e Gestão para 
novembro de 2020 permitirão igualmente uma discussão informada e transparente 
sobre a necessidade de aumentar a dependência da F4E de recursos externos ou de 
atribuir à empresa comum os recursos estatutários exigidos pelo projeto. 

3.9.20 A F4E observa que o sistema de gestão do valor ganho (Earned Value 
Management - EVM) introduzido foi o resultado de uma ampla interação com o Grupo 
Ad-Hoc de peritos em Planeamento Plurianual (GAH PPA). Esse processo pressupôs 
análises e discussões intensas sobre o mérito de diferentes abordagens, bem como 
vários ensaios de prototipagem. O GAH PPA acabou por se decidir por uma abordagem 
de EVM, que foi posteriormente aprovada pelo Conselho de Administração e está 
agora em fase de aplicação estável. Cumpre ter em atenção a recomendação 
correspondente do GAH PPA: "Não são recomendadas medidas académicas de EVM 
devido às características especiais da F4E e ao muito considerável esforço necessário 
para a sua implementação. Ao invés, as medidas de EVM devem ser utilizadas para 
monitorizar o desempenho da F4E". 

A F4E considera ter cumprido cabalmente as decisões do GAH PPA, tal como aprovadas 
pelo Conselho de Administração. Este sistema responde integralmente às necessidades 
de monitorização do desempenho da F4E em matéria de governação e, por 
conseguinte, a F4E considera não ser necessária qualquer medida adicional.  
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O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Alex BRENNINKMEIJER, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, em 6 de outubro de 2020. 

Pelo Tribunal de Contas 

Klaus-Heiner LEHNE 
Presidente 
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