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Siglas e acrónimos
Esta lista contém as empresas comuns e outros organismos da União abrangidos pelo presente
relatório.
Sigla/acrónimo

Designação completa

ABAC

Sistema central de informação financeira da Comissão baseado na
contabilidade de exercício

AESA

Agência Europeia para a Segurança da Aviação

ARES

Sistema central de gestão de documentos da Comissão

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

COMPASS

Plataforma central da Comissão para a gestão das subvenções
eletrónicas

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)

5

Sigla/acrónimo

Designação completa

IFAC

Federação Internacional de Contabilistas

IMI

Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores

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

OI ITER

Organização Internacional de Energia de Fusão ITER

OLAF

Organismo Europeu de Luta Antifraude

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

TIC

Tecnologias da informação e comunicação

UE

União Europeia

7º PQ

Sétimo Programa‑Quadro de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (2007-2013)
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Capítulo 1
As empresas comuns da UE e a auditoria do TCE
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Introdução
1.1. O Tribunal de Contas Europeu (TCE) é o auditor externo das finanças da União

Europeia (UE) 1. Nesta qualidade, atua como guardião independente dos interesses financeiros
dos cidadãos da UE, contribuindo para melhorar a gestão financeira da União. Podem
encontrar-se mais informações sobre o trabalho do Tribunal nos relatórios de atividades, nos
relatórios anuais sobre a execução do orçamento da UE, nos relatórios especiais, nos
documentos de análise e nos pareceres sobre a legislação da UE nova ou atualizada ou outras
decisões com implicações em matéria de gestão financeira.

1.2. No âmbito deste mandato, o Tribunal procede a uma análise das contas anuais e das

operações subjacentes das empresas comuns da UE (designadas em conjunto por "empresas
comuns"), que são organismos de parceria público-privada criados em conformidade com o
artigo 187º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e, no caso da
Empresa Comum Energia de Fusão (F4E), com os artigos 45º a 51º do Tratado que institui a
Comunidade Europeia da Energia Atómica (Tratado Euratom).

1.3. Este relatório apresenta os resultados da auditoria realizada pelo Tribunal às empresas
comuns relativamente ao exercício de 2020. O relatório está estruturado da seguinte forma:

o

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

o

o capítulo 2 apresenta os resultados globais da auditoria;

o

o capítulo 3 contém uma Declaração de Fiabilidade para cada uma das nove 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 regularidade das
operações subjacentes, em segundo, juntamente com todas as questões e observações
que não colocam em questão estas opiniões.

1

Artigos 285º a 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) (JO C 326
de 26.10.2012, pp. 169-171).
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1.4. Em termos globais, a auditoria das empresas comuns relativa ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 confirmou os resultados positivos comunicados em anos
anteriores. Por intermédio das Declarações de Fiabilidade apresentadas para cada empresa
comum, o Tribunal:
o

emitiu opiniões de auditoria sem reservas (favoráveis) sobre a fiabilidade das contas das
nove empresas comuns;

o

emitiu opiniões de auditoria sem reservas (favoráveis) sobre a legalidade e regularidade
das operações subjacentes às contas das nove empresas comuns.

1.5. No entanto, o Tribunal mencionou domínios que necessitam de melhorias nos pontos
relativos a outras questões, bem como nas observações que não colocam em questão as
opiniões de auditoria.
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As empresas comuns da UE
Parcerias público-privadas como um instrumento poderoso
para estimular a investigação e a inovação na Europa

1.6. As empresas comuns são parcerias entre a Comissão e o setor industrial e, em alguns

casos, também organizações de investigação ou intergovernamentais, criadas ao abrigo do
artigo 187º do TFUE ou, no caso da Empresa Comum F4E, dos artigos 45º a 51º do Tratado
Euratom, com o objetivo de apoiar projetos orientados para o mercado em domínios
estratégicos de investigação e inovação. A figura 1.1 ilustra as nove empresas comuns com a
área específica de investigação e inovação em que cada uma delas opera.

Figura 1.1 – As empresas comuns da UE

DIGITALIZAÇÃO

Fonte: TCE.
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1.7.

Dotadas de personalidade jurídica própria, as empresas comuns adotam as suas
próprias agendas de investigação e atribuem financiamento, principalmente através de
convites abertos à apresentação de propostas. Uma exceção a esta regra é a F4E, a Empresa
Comum responsável por fornecer a contribuição da UE para o projeto do Reator Termonuclear
Experimental Internacional (ITER) e a Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto
Desempenho (EuroHPC), que lança principalmente procedimentos de contratação para a
aquisição e manutenção de supercomputadores europeus.

1.8. 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 iniciativa tecnológica conjunta no
domínio dos sistemas informáticos incorporados (ARTEMIS).

1.9. 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, tendo a contribuição financeira global da UE para as empresas
comuns duplicado). 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 1.2).
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Figura 1.2 – Evolução das Empresas Comuns Europeias
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Fonte: CE, com base nos regulamentos do Conselho que criam as empresas comuns; alterações do TCE.

1.10. As diversas empresas comuns diferem em termos dos seus domínios de investigação
e inovação, objetivos e financiamento. O quadro 1.1 dá uma visão global das nove empresas
comuns existentes.
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Quadro 1.1 – Visão global das empresas comuns da UE
Empresa Comum

Domínio de investigação

Ano de
autonomia

Orçamento definitivo
em 2020 (milhões de
euros)

Total dos efetivos no final de
2020
(temporários, contratuais e
PND)

Programa-Quadro de
Investigação com
pagamentos em 2020

DG parceira

SESAR

Empresa Comum Investigação sobre a
gestão do tráfego aéreo no Céu Único
Europeu

Gestão do tráfego aéreo

2007

119,5

42

Horizonte 2020, MIE

DG MOVE

Clean Sky

Empresa Comum Clean Sky

Aeronaves ecológicas

2006

356,6

44

Horizonte 2020

DG RTD

IMI

Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores Medicamentos inovadores

2009

241,6

56

7.º PQ, Horizonte 2020

DG RTD

PCH

Empresa Comum Pilhas de Combustível e
Hidrogénio

2010

103,8

29

7.º PQ, Horizonte 2020

DG RTD

ECSEL

Empresa Comum Componentes e Sistemas
Componentes e sistemas eletrónicos
Eletrónicos para uma Liderança Europeia

2014

215,8

31

7.º PQ, Horizonte 2020

DG CNECT

BBI

Empresa Comum Bioindústrias

Bioindústrias

2015

196,6

23

Horizonte 2020

DG RTD

S2R

Empresa Comum Shift2Rail, soluções
inovadoras para produtos ferroviários

Tráfego ferroviário europeu

2016

75,8

24

Horizonte 2020

DG MOVE

EuroHPC

Desenvolvimento de
Empresa Comum Computação Europeia de
supercomputadores e processamento
Alto Desempenho
de megadados

2020

181,5

15

Horizonte 2020, MIE

DG CNECT

F4E

Energia de Fusão (ITER)

Desenvolvimento e demonstração da
energia de fusão

2008

816,4

453

Euratom

DG ENER

Pilhas de combustível e hidrogénio

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

Empresas comuns no âmbito do Horizonte 2020

1.11. Estas empresas comuns executam partes específicas da estratégia de investigação e

inovação do Horizonte 2020 nos domínios dos transportes, da energia, da saúde, das
bioindústrias e dos componentes e sistemas eletrónicos.

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, as 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 e uma melhor
compreensão das causas subjacentes de doenças como a diabetes, a artrite reumatoide, a
asma grave, bem como o desenvolvimento de terapêuticas e meios de diagnóstico para
combater as infeções pelo coronavírus.
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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 em
conformidade com a visão descrita no Plano Diretor Europeu de Gestão do Tráfego Aéreo e
assegura a coordenação europeia da interoperabilidade mundial pela Organização da Aviação
Civil Internacional. As suas principais realizações até à data incluem o primeiro voo do mundo
em quatro dimensões (3D + tempo), os serviços de torre à distância, o encaminhamento
gratuito para reduzir as emissões de voo e de 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. Desde 2016, a PCH promove também uma "iniciativa das
regiões", com mais de 90 regiões e cidades e 55 parceiros setoriais para fomentar 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) é um programa tripartido (UE/associações industriais/Estados participantes)
que financia componentes e sistemas eletrónicos de craveira mundial. A ECSEL contribui
substancialmente para moldar a inovação digital ao permitir soluções inteligentes e
sustentáveis em setores-chave como a mobilidade, a saúde, o ambiente, a energia e a
sociedade digital. Representa, assim, um programa estratégico que se coaduna com os
objetivos do Pacto Ecológico Europeu e de "Uma Europa Preparada para a Era Digital", ao
mesmo tempo que promove a competitividade global da capacidade de fabrico da UE.
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1.19. A Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (EuroHPC) é

uma iniciativa conjunta da UE e de outros países europeus para desenvolver um ecossistema
de craveira mundial para a supercomputação na Europa. Tornou-se autónoma em 23 de
setembro de 2020 e foi auditada pela primeira vez relativamente ao exercício de 2020.

F4E, que opera no âmbito da Euratom

1.20. O projeto ITER foi oficialmente iniciado em 1988, embora as suas atividades de

anteprojeto estivessem em curso 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 Internacional de Energia de Fusão ITER (OI ITER) nasceu oficialmente. A OI TER
está alojada em Saint-Paul-lès-Durance (França), com as principais instalações de fusão a
serem construídas em Cadarache (França).

1.21. O projeto ITER envolve sete parceiros mundiais: a UE, representada pela

Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) 2, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, a
China, a Coreia do Sul e a Índia. A UE 3 assumiu a liderança com uma percentagem de 45% dos
custos de construção. A parte dos restantes membros do ITER é de cerca de 9% cada (ver
figura 1.3). Esta repartição de custos será alterada na fase operacional, ficando a UE
responsável por 34% dos custos operacionais.

1.22.

Cerca de 90% das contribuições dos membros são entregues em espécie, o que
significa que, em vez de transferirem dinheiro, os membros fornecem componentes, sistemas
e edifícios diretamente à OI ITER. A construção do ITER envolve mais de 10 milhões de
componentes e sistemas. A distribuição das tarefas de fabrico em espécie baseou-se tanto nos
interesses como nas capacidades técnicas e industriais de cada um dos membros. O fabrico de
componentes essenciais (ver figura 1.3) é amplamente partilhado. Por exemplo, o fabrico dos
setores da câmara de vácuo é partilhado entre a UE (cinco setores) e a Coreia (quatro setores);
o solenoide central é fruto de uma colaboração entre os Estados Unidos e o Japão; o fabrico e
os ensaios dos defletores estão divididos entre a UE, a Rússia e o Japão; a Índia e os Estados
Unidos partilham a responsabilidade pelo criostato e pelos circuitos de água de refrigeração; o
sistema de cobertura será produzido pela China, a UE, a Coreia, a Rússia e os Estados Unidos;
e, por último, todos os membros, com exceção da Índia, participam na produção dos ímanes
do ITER.

2

Os membros da Euratom são os Estados-Membros da UE e os Estados associados Suíça e
Reino Unido.

3

Os Estados-Membros da UE e os seus Estados associados Suíça e Reino Unido.

15

Figura 1.3 – Contribuições dos membros do ITER
Criostato

Rússia

Montagem

Índia

Circuitos de água
de refrigeração

EUA

Outros

UE

Diagnósticos do
sistema CODAC

Sistemas
magnéticos e
solenoide

Abastecimento e
distribuição de energia

China
República da Coreia

Japão

Edifícios

Repartição das contribuições
"em espécie" dos membros do
ITER

Componentes da
câmara de vácuo,
cobertura e defletor

Indicação dos principais
componentes e sistemas do ITER

Fonte: TCE, com base em informações da OI ITER e da F4E.

1.23. Cerca de 75% deste 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).

1.24. A Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão

(F4E) foi instituída em abril de 2007 por um período de 35 anos, enquanto agência interna
responsável pela contribuição europeia para o projeto ITER. As suas principais atribuições são
gerir a contribuição da Euratom para a OI ITER, a quem compete a execução do projeto ITER, e
garantir as atividades da abordagem mais ampla com o Japão com vista à concretização rápida
da energia de fusão. Coordena as atividades e realiza os procedimentos de contratação
necessários, com vista à preparação para a construção de um reator de fusão de
demonstração e de instalações conexas, incluindo a Instalação Internacional de Irradiação de
Materiais de Fusão.
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1.25. A F4E é financiada principalmente pela Euratom (cerca de 80%) e pelo EstadoMembro de acolhimento do ITER, a França (cerca de 20%). Segundo a última estimativa da
Comissão (2018), o orçamento total da Euratom necessário para a F4E financiar a parte
europeia da execução do projeto ITER ascende a cerca de 15 mil milhões de euros (em valores
correntes), incluindo o custo de funcionamento da operação nuclear de 2028 a 20354. O
Estado-Membro de acolhimento (França) e os Estados-Membros da Euratom (incluindo os
Estados associados Suíça e Reino Unido) devem contribuir com um montante adicional
de 3,3 mil milhões de euros (em valores correntes).

1.26. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido saiu da UE e da Euratom. O período de

transição previsto no Acordo sobre a Saída do Reino Unido da UE para a negociação de um
novo acordo de parceria com a Euratom terminou em 31 de dezembro de 2020. O Reino
Unido tornar-se-á um Estado membro associado da Euratom, em condições equivalentes às
dos Estados-Membros de pleno direito, enquanto se aguarda a ratificação do Protocolo sobre
a associação do Reino Unido aos programas da UE anexados ao Acordo de Comércio e
Cooperação UE-Reino Unido. Em fevereiro de 2021, o Conselho da UE aprovou cerca de 5,6
mil milhões de euros (em valores correntes) como contribuição da Euratom para a F4E no
âmbito do QFP para 2021-2027.

As empresas comuns estão situadas na União Europeia

1.27. 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 localizada no Luxemburgo e a F4E situa-se
em Barcelona, Espanha (ver figura 1.4).

As estimativas baseiam-se nas Decisões 2013/791/Euratom e (Euratom) 2021/281 do
Conselho, que alteram a Decisão 2007/198/Euratom do Conselho, que institui a Empresa
Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão para o período
de 2007 a 2027; e na conclusão 7881/2018 do Conselho e correspondente documento de
trabalho dos serviços da Comissão para o período de funcionamento/exploração das
instalações nucleares compreendido entre 2028 e 2035.
4
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Figura 1.4 – As empresas comuns na União Europeia em 2020

Bélgica, Bruxelas
SESAR
CLEAN SKY
IMI
PCH
ECSEL
BBI
S2R

Luxemburgo
EuroHPC

Espanha,
Barcelona
F4E

França, Cadarache
ITER

Fonte: TCE.

1.28. Para a execução das suas atividades de investigação e inovação, as empresas

comuns reúnem participantes do setor industrial e da investigação de todo o mundo. Cerca
de 88,5% dos seus fundos são utilizados para cofinanciar atividades de participantes dos
Estados-Membros da UE e cerca de 11,5% para o cofinanciamento de atividades de
participantes de países terceiros (ver figura 1.5).
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Figura 1.5 – Os participantes das empresas comuns vêm de todo o
mundo
Participantes da UE
88,5% das contribuições da UE
Áustria
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Suécia

Participantes de fora da UE
11,5% das contribuições da UE

Austrália
Benim
Brasil
Canadá
Cabo Verde
Chile
China
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Gabão
Hong Kong
Islândia
Índia
Israel
Japão
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Macedónia do Norte
Noruega
Panamá
Rússia
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Serra Leoa
África do Sul
Coreia do Sul
Suíça
Taiwan
Tanzânia
Tunísia
Turquia
Ucrânia
Reino Unido
Estados Unidos da América

Fonte: TCE, a partir da base de dados CORDA.

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

1.29. Partindo da mesma estrutura jurídica, cada empresa comum tem características

específicas para lidar com a inovação e a investigação em diferentes setores, construídos em
torno de diferentes mercados. A maioria segue um modelo bipartido, com a Comissão e os
parceiros privados (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
participantes ou organizações intergovernamentais, a Comissão e, na maioria dos casos, os
parceiros privados participam no conselho de administração e contribuem para as atividades
da empresa comum (ECSEL, SESAR e EuroHPC).
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1.30. Na figura 1.6 é apresentada a estrutura de governação geral das empresas comuns.
Figura 1.6 – Estrutura de governação geral das empresas comuns

Conselho de
Administração
Grupo consultivo dos
Estados-Membros

Grupo consultivo
científico
Diretor Executivo

Auditoria interna e
função consultiva

Departamento
operacional

Secretário e
responsável jurídico

Comunicação e
partes interessadas

Controlo financeiro

Fonte: TCE.

As atividades de investigação e inovação das empresas comuns
no âmbito do 7º PQ e do Horizonte 2020 são financiadas em
conjunto por todos os membros

1.31. Todos os membros contribuem para o financiamento das atividades de investigação

e inovação das empresas comuns. Por um lado, a 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 recebe igualmente financiamento do
programa das Redes Transeuropeias de Transportes (RTE-T) 5, ao abrigo do anterior quadro
financeiro plurianual (QFP para 2007-2013). A SESAR e a EuroHPC recebem financiamento
adicional do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) 6 no âmbito do atual QFP para 2014-2020.
Por outro lado, os parceiros privados do setor e do domínio da investigação contribuem em
espécie através da execução das atividades de investigação e inovação nas quais investem os
5

350 milhões de euros.

6

SESAR: 10 milhões de euros; EuroHPC: 100 milhões de euros.
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seus próprios recursos financeiros e humanos, os seus ativos e as suas tecnologias. Em alguns
casos, os Estados participantes ou as organizações intergovernamentais também contribuem
financeiramente para as atividades da Empresa Comum. Tanto a UE como os seus parceiros
proporcionam contribuições em dinheiro para financiar os custos administrativos das
empresas comuns.

1.32. No que respeita ao QFP para 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, este financiamento, no valor de 3,6 mil
milhões de euros, mobiliza cerca de 8,7 mil milhões de euros de projetos de investigação e
inovação do 7º PQ.

1.33. No atual QFP para 2014-2020, as empresas comuns gerem cerca de 7,7 mil milhões

de euros, ou seja, 10% do orçamento global do Horizonte 2020. Como mostra a figura 1.7,
espera-se, no entanto, que este financiamento da UE mobilize cerca de 19,7 mil milhões de
euros em projetos de investigação e inovação nos domínios do Horizonte 2020 atribuídos às
empresas comuns, incluindo as contribuições diretas dos Estados participantes para a ECSEL e
a EuroHPC.

Figura 1.7 – Contribuições em dinheiro da UE para as empresas comuns e
alavancagem das contribuições dos outros membros no âmbito do
Horizonte 2020
Recursos financeiros das empresas comuns
19,7 mil milhões de euros

Horizonte 2020
76,4 mil milhões
de euros

Contribuições em Contribuições em Contribuição em
espécie de outros espécie de outros dinheiro da UE
membros para
membros para
atividades
atividades
operacionais
adicionais
3,1 mil milhões de
euros

Fonte: TCE.

8,8 mil milhões
de euros

7,7 mil milhões
de euros
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1.34.

Para o Horizonte 2020, os regulamentos de base das diferentes empresas comuns
definem o montante máximo das contribuições em dinheiro da UE e o montante mínimo das
contribuições em espécie e/ou dinheiro dos membros privados e dos outros parceiros 7 para o
programa de investigação e inovação dessa empresa comum no âmbito do Horizonte 2020 (ver
figura 1.8).

Figura 1.8 – Contribuições dos membros durante a vigência das
empresas comuns (em milhões de euros)
Horizonte 2020

7º PQ e RTE-T
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Contribuição máxima da UE
Contribuições mínimas em espécie dos membros privados para as atividades da empresa comum
Contribuições mínimas em espécie dos membros privados para atividades adicionais
Contribuição de outros parceiros

Fonte: TCE.

1.35. No âmbito do Horizonte 2020, existem dois tipos de contribuições efetuadas pelos

membros privados: "contribuições em espécie para atividades operacionais" e "contribuições
em espécie para atividades adicionais". Para mais pormenores, ver a caixa 2.1.

1.36.

Em 2020, o orçamento total de pagamentos do conjunto das empresas comuns
elevou-se a 2,3 mil milhões de euros (2019: 1,9 mil milhões de euros). O orçamento de
pagamentos de 2020 das oito empresas comuns que executam atividades de investigação e
inovação foi de 1,5 mil milhões de euros (2019: 1,2 mil milhões de euros) e o da F4E foi
de 0,8 mil milhões de euros (2019: 0,7 mil milhões de euros).

1.37. No final de 2020, as empresas comuns que operavam no âmbito do Horizonte 2020

empregavam 241 trabalhadores (agentes temporários e agentes contratuais) e nove peritos
nacionais destacados (PND) (2019: 229 trabalhadores e oito PND). A F4E
empregava 433 trabalhadores (funcionários, agentes temporários e agentes contratuais) e dois
PND (2019: 437 trabalhadores e dois PND). O número de lugares ocupados no final de 2019
e 2020 é ilustrado na figura 1.9.

7

No caso da SESAR, as contribuições dos parceiros privados e do Eurocontrol são definidas
em acordos separados.
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Figura 1.9 – Número de lugares ocupados no final de 2019 e 2020
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Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

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

1.38. 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
O TCE adota as
observações
preliminares relativas
às empresas comuns

O TCE envia o seu relatório
anual sobre as empresas
comuns da UE ao PE e ao
Conselho, incluindo a
Declaração de Fiabilidade

O Conselho adota as
recomendações sobre a
quitação das empresas
comuns e envia-as ao PE

Até 1 de junho
do ano n+1

Até 15 de novembro
do ano n+1

Até meados de
fevereiro do ano n+2

Até 1 de março
do ano n+1

Até 1 de julho
do ano n+1

Entre dezembro do ano n+1 e
o final de janeiro do ano n+2

Até ao final de
março do ano n+2

As empresas comuns
enviam as suas contas
provisórias ao TCE

As empresas
comuns adotam as
contas definitivas

Audições dos diretores das
empresas comuns da UE perante a
Comissão do Controlo Orçamental
(CONT) do PE e o Comité
Orçamental do Conselho

Aprovação dos relatórios
do PE em sessão plenária
– o PE decide quanto à
concessão ou ao
adiamento da quitação

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

1.39. Como exige o artigo 287º do TFUE, o Tribunal auditou:
a)

as contas anuais das nove empresas comuns relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020;

b)

a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas.

1.40. 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).

1.41. Em conformidade com os artigos 70º, nº 6, e 71 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 2020.

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

1.42. As auditorias do Tribunal são concebidas para dar resposta aos principais riscos

assinalados. A auditoria anual de 2020 às contas anuais das empresas comuns e às operações
subjacentes foi efetuada tendo em conta a avaliação dos riscos realizada pelo Tribunal
para 2020, que se apresenta resumidamente em seguida.
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O risco para a fiabilidade das contas é reduzido a médio

1.43. Globalmente, o Tribunal considerou que o risco para a fiabilidade das contas anuais

é reduzido. 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 Tribunal constatou atrasos (BBI) e
insuficiências (ECSEL, EuroHPC) no procedimento de comunicação relativo às contribuições em
espécie.

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

1.44.

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 deles
resultantes são acordados com as autoridades orçamentais durante o processo orçamental
anual.

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

1.45. O risco relacionado com a legalidade e regularidade dos pagamentos foi

considerado reduzido para os pagamentos relativos ao pessoal e para os pagamentos
administrativos, já que consistem principalmente em pagamentos de rotina. Além disso, os
vencimentos são geridos pelo Serviço de Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais (PMO) da
Comissão, que o Tribunal audita no âmbito das 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 regularidade dos procedimentos de
recrutamento foi reduzido em geral, mas subiu para médio para as empresas comuns que
recrutaram um elevado número de efetivos nos seus primeiros anos de funcionamento
(EuroHPC) e onde se detetaram no passado insuficiências nos procedimentos de recrutamento
(F4E).
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O risco para a legalidade e regularidade dos pagamentos operacionais é
médio na globalidade

1.46. Para os pagamentos intermédios e finais de subvenções, o risco foi considerado

médio, 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 8 apenas são exigidos ao beneficiário quando dos
pagamentos finais (princípio da confiança). No que se refere aos procedimentos de concessão
de subvenções, o risco é geralmente baixo. Porém, o risco foi considerado médio para a
EuroHPC, que apenas estabeleceu o seu processo de concessão de subvenções em 2019.

1.47. 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 aumentado para médio para a F4E, devido aos procedimentos de contratação
complexos relativos a contratos de valor elevado, e para a EuroHPC, que apenas estabeleceu o
processo de contratação em 2019.

O risco para a gestão orçamental é reduzido a médio

1.48. O risco foi considerado baixo a médio dadas as insuficiências observadas no

planeamento e acompanhamento orçamentais relacionadas quer com a complexidade e a
natureza plurianual dos contratos (F4E e EuroHPC) e com as ações de subvenção do
Horizonte 2020, quer com o facto de as empresas comuns no âmbito do Horizonte 2020 não
terem plenamente em conta as dotações de pagamento acumuladas não utilizadas de anos
anteriores, ao definirem as necessidades orçamentais do exercício (SESAR, ECSEL e IMI).

8

O certificado de demonstrações financeiras é um relatório factual elaborado por um
auditor independente ou um funcionário público competente para o efeito. O seu objetivo
é permitir à Comissão ou ao organismo que concede a subvenção da UE verificar se os
custos declarados nas demonstrações financeiras são elegíveis. No âmbito do
Horizonte 2020, deve ser apresentado um certificado de demonstrações financeiras
separado para cada beneficiário (e terceiro associado) que solicite um montante total igual
ou superior a 325 000 euros a título de reembolso dos custos reais diretos e dos custos
unitários. O Horizonte 2020 prevê, em princípio, um único certificado por beneficiário para
todo o projeto, a apresentar no término do projeto, juntamente com o relatório final.
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O risco para a boa gestão financeira é reduzido a médio

1.49. Embora a avaliação da boa gestão financeira não seja um objetivo de auditoria
explícito, o Tribunal observou questões relacionadas com este aspeto durante auditorias
anteriores nos domínios da conceção das subvenções e, no caso da F4E, da gestão dos
recursos humanos e dos projetos.

Outros riscos

1.50. As restrições de viagem decorrentes da pandemia de COVID-19 impediram o

Tribunal de realizar controlos no local e de entrevistar pessoal das entidades auditadas, além
de dificultarem consideravelmente a obtenção de documentos originais. Estas atividades
foram substituídas por análises documentais e entrevistas à distância com as entidades
auditadas. Embora a ausência de controlos físicos possa aumentar o risco de deteção, o
Tribunal obteve provas de auditoria suficientes da parte das entidades auditadas para concluir
o seu trabalho e retirar conclusões sobre o mesmo.

Método de auditoria do Tribunal no que respeita aos
pagamentos de subvenções

1.51. Em 2018 e 2019, o TCE examinou, numa base de amostragem, as auditorias ex post

realizadas pelo Serviço Comum de Auditoria da DG RTD da Comissão e pelos auditores
externos que este contratou. Como indicado no respetivo capítulo dos Relatórios Anuais do
TCE relativos a 2018, 2019 e 2020 9, estes exames revelaram a existência de deficiências
persistentes na qualidade das auditorias e de diferenças metodológicas, subavaliando a taxa
de erro relativa aos pagamentos do Horizonte 2020. Além disso, a taxa de erro residual
comunicada pelas empresas comuns que operam no âmbito do Horizonte 2020 nos respetivos
relatórios anuais de atividades não é diretamente comparável com a taxa de erro publicada no
Relatório Anual do TCE relativo a 2020 para as despesas de investigação da Comissão 10.

9

Ver o capítulo 5 do Relatório Anual do TCE relativo a 2018 (pontos 5.31 a 5.34), o capítulo 4
do Relatório Anual do TCE relativo a 2019 (pontos 4.28 e 4.29) e o capítulo 4 do Relatório
Anual do TCE relativo a 2020 (pontos 4.23 a 4.30), 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.

10

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 da Comissão
para o Horizonte 2020) inclui a correção de todos os erros detetados nos pagamentos
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1.52. Por conseguinte, para a auditoria aos pagamentos das subvenções pelas empresas

comuns, o Tribunal 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 de subvenções 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 efetuados
em 2020 pelas sete empresas comuns que executam projetos do 7º PQ e do Horizonte 2020 11.

1.53. Para cada empresa comum, o Tribunal baseou a sua opinião sobre a legalidade e

regularidade dos pagamentos subjacentes 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.

auditados, bem como a correção dos erros sistémicos nos pagamentos não-auditados dos
beneficiários auditados (procedimento designado por "extensão").
11

A EuroHPC foi excluída, uma vez que em 2020 apenas efetuou pagamentos de
pré-financiamento para as suas convenções de subvenção.
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Capítulo 2
Síntese dos resultados da auditoria

29

Introdução
2.1. Este capítulo apresenta uma síntese dos resultados das auditorias anuais do Tribunal,
financeiras e de conformidade, sobre as empresas comuns de investigação da UE relativas ao
exercício de 2020, bem como observações relacionadas com questões horizontais de gestão
surgidas no decurso da auditoria.
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 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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A auditoria anual de 2020 resultou em
opiniões de auditoria favoráveis para
todas as empresas comuns
2.2. Em termos globais, a auditoria das contas anuais das empresas comuns relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e das operações subjacentes a essas contas
registaram resultados positivos, em consonância com os 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 2020, 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 da questão relativa à contribuição da UE para o ITER

2.4. Em comparação com as contas anuais de 2019, que apresentaram a estimativa dos

custos de conclusão em termos dos créditos do ITER apenas, a F4E melhorou
consideravelmente a qualidade das informações constantes das contas anuais de 2020,
apresentando uma estimativa dos custos totais do cumprimento das suas obrigações de
entrega para o projeto ITER, que avaliou em 17,97 mil milhões de euros (em valores de 2020).
O ponto "ênfase" chama a atenção para o facto de qualquer alteração nos principais
pressupostos relativos à estimativa e à exposição ao risco 12 poder conduzir a aumentos
significativos dos custos e/ou a novos atrasos na execução do projeto ITER 13.

12

A exposição ao risco é o valor estimado do impacto do risco ou riscos, multiplicado pela
probabilidade do risco ou riscos associado(s) a uma determinada atividade.

13

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

2.5. Em relação a todas as empresas comuns, o Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem

reservas ("favoráveis") sobre a legalidade e regularidade das receitas subjacentes às contas
anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na opinião do Tribunal,
as operações são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

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

2.6. Em relação a todas as empresas comuns, o Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem

reservas ("favoráveis") sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às
contas anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na opinião do
Tribunal, as operações são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

2.7. 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 2018
e 2020.

Figura 2.1 – Evolução das opiniões do TCE sobre as empresas comuns
entre 2018 e 2020
Pagamentos
Receitas
Contas

2018

2019

2020
Opiniões
Sem reservas ("favoráveis")
Com reservas
Adversas

Fonte: TCE.
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As observações do Tribunal incidem
em vários domínios que necessitam de
melhorias
2.8. Sem colocar em causa as suas opiniões, o Tribunal formula várias observações para
destacar questões a melhorar nos domínios da gestão orçamental e financeira, das
contribuições em espécie, do quadro de controlo interno e de acompanhamento dos
pagamentos de subvenções, dos recursos humanos, dos procedimentos de contratação
pública e da boa gestão financeira. Estas observações, cujos pormenores se encontram no
capítulo 3, são sintetizadas em seguida.

Insuficiências recorrentes no planeamento anual dos
pagamentos

2.9. No caso da EuroHPC, foi efetuado um número significativamente inferior ao previsto

de pagamentos de pré-financiamento para contratos relacionados com a aquisição de
supercomputadores e convenções de subvenção, o que resultou numa baixa taxa de execução
(cerca de 23%) do orçamento para pagamentos operacionais.

2.10. Em 2020, a ECSEL reativou 57,2 milhões de euros de dotações de pagamento não

utilizadas no orçamento operacional para as atividades do Horizonte 2020. Todavia, apenas
podia utilizar 70% desse orçamento antes de recorrer às dotações do exercício. Da mesma
forma, a Clean Sky não utilizou o orçamento para pagamentos operacionais reativados para os
projetos no âmbito do Horizonte 2020 (cerca de 13 milhões de euros) antes de recorrer às
dotações de pagamento do exercício.

Ação 1
Em conformidade com as regras financeiras, as empresas comuns devem utilizar as
dotações de pagamento reativadas de anos anteriores antes de recorrerem às novas
dotações de pagamento do exercício.

33

A taxa de execução das empresas comuns no âmbito do
Horizonte 2020 e o nível das contribuições dos membros
privados podem ser melhorados
Embora as empresas comuns tenham executado quase integralmente as
suas atividades no âmbito do 7º PQ e da RTE-T…

2.11. As empresas comuns que executam atividades no âmbito dos programas do 7º PQ e

da RTE-T (QFP para 2007-2013) são: SESAR, Clean Sky, IMI, PCH e ECSEL. Em 2020, três
empresas comuns (IMI, PCH e ECSEL) ainda não tinham concluído a fase de execução das
respetivas ações no âmbito do 7º PQ. Em 2020, a SESAR reembolsou aos membros o
excedente das contribuições em dinheiro recebidas para os projetos do 7º PQ e da RTE-T.

2.12. 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 2020. Em média, estas
contribuições alcançaram 91% dos objetivos fixados pelos regulamentos de base das empresas
comuns para a integralidade do período de programação do 7º PQ.

Quadro 2.1 – 7º PQ e RTE-T: contribuições dos membros
(em milhões de euros)

UE
700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

Outros
membros
1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Total
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Empresas
Comuns no
âmbito do 7º PQ
SESAR I
Clean Sky 1
IMI 1
PCH 1
Total

UE
610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Outros
membros
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Total

Taxa de
execução

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)

1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

86%
101%
87%
94%
91%

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

2.13. Contrariamente ao disposto nos regulamentos de base da ARTEMIS e da ENIAC, os
relatórios e as contas anuais de 2020 da ECSEL não divulgaram as estimativas relativas às:

o

contribuições financeiras dos Estados participantes para os projetos ARTEMIS e ENIAC
do 7º PQ (no valor, pelo menos, de 1,8 vezes a contribuição financeira operacional da
UE);

o

contribuições em espécie das organizações de investigação e desenvolvimento que
participam nos projetos ARTEMIS e ENIAC do 7º PQ (no valor, pelo menos, da
contribuição dos membros públicos).
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… algumas empresas comuns enfrentam dificuldades na execução das
atividades do Horizonte 2020

2.14. No final de 2020, estando no sétimo ano do seu período de vida de dez anos, as

empresas comuns apresentam diferentes graus de realização no que respeita aos objetivos de
contribuição fixados pelos respetivos regulamentos de base para as atividades do
Horizonte 2020 (QFP para 2014-2020). Estas variações podem ser parcialmente explicadas
pelos diferentes domínios de investigação em que as empresas comuns operam. Por exemplo,
os projetos da IMI têm uma longa duração devido à natureza da sua investigação e à grande
escala dos consórcios mundiais que os executam. Esta situação apresenta o risco de o nível de
recursos administrativos necessário para gerir estes fundos em tempo útil poder não ser
suficiente, devido ao facto de um número crescente de projetos de vários programas do QFP
serem executados em simultâneo. A EuroHPC, para a qual 2020 foi o segundo ano de
funcionamento, ainda não dispunha de procedimentos fiáveis para validar e certificar as
contribuições em espécie declaradas pelos seus membros privados e pelos Estados
participantes.

2.15. O quadro 2.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para as

atividades destas empresas comuns no âmbito do Horizonte 2020 no final de 2020. No final
de 2020, estas empresas comuns tinham executado, em média, 62% dos objetivos de
contribuição dos seus membros (incluindo as contribuições em espécie para atividades
adicionais) e apenas 54% excluindo essas contribuições.

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

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 000,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

N/A
965,3
N/A
285,0
N/A
2 234,7
120,0
N/A
3 605,0

Total

1 585,0
3 948,8
3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 574,3
868,0
1 444,0
19 753,5

Empresas
comuns no
âmbito do
Horizonte 2020

UE

SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
PCH 2
ECSEL
BBI
S2R
EuroHPC
Total

Contribuições
Contribuições
em espécie
Contribuições
em espécie
para atividades em espécie
para atividades
operacionais, para atividades
operacionais,
declaradas mas
adicionais
validadas
não validadas

441,6
1 451,0
643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

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

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

358,3
604,4
380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

93,2
136,3
263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

N/A
1 144,2
N/A
1 095,0
N/A
929,2
204,8
N/A
3 373,2

Total

893,1
3 335,9
1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

Taxa de execução
excluindo as
contribuições em
espécie para atividades
adicionais

UE

Contribuições
Contribuições
dos outros
em espécie de
membros para
outros
atividades
membros para
operacionais,
atividades
em espécie e
adicionais (2)
em dinheiro (1)

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)

Taxa de execução
incluindo as
contribuições em
espécie para atividades
adicionais

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base e de decisões jurídicas)

56%
84%
39%
158%
60%
46%
84%
15%
62%

56%
73%
39%
73%
60%
53%
70%
15%
54%
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Os membros privados prestam um apoio mais significativo a atividades
adicionais fora dos planos de trabalho das empresas comuns

2.16. Os membros privados têm de fornecer diferentes tipos de contribuições em espécie

às empresas comuns que executam atividades do Horizonte 2020. No caso de quatro empresas
comuns (Clean Sky, PCH, BBI e S2R), os membros privados devem igualmente fornecer,
durante o ciclo de vida destas, contribuições mínimas em espécie sob a forma de atividades
adicionais realizadas fora dos planos de trabalho das empresas comuns, mas que contribuem
para os objetivos gerais das mesmas (ver caixa 2.1).

Caixa 2.1
Contribuições em espécie dos membros
privados para as atividades operacionais das
empresas comuns no âmbito do Horizonte 2020
(para todas as empresas comuns)

Contribuições em espécie dos membros
privados para as atividades adicionais no
âmbito do Horizonte 2020
(apenas para as empresas Clean Sky, PCH, BBI e
S2R)

Em conformidade com os regulamentos de base
de 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 das
empresas comuns no âmbito do Horizonte 2020.
As contribuições em espécie dos membros
privados para as atividades operacionais
correspondem ao total dos 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
outras eventuais contribuições da UE para os
referidos custos. Nos termos do artigo 4º, nº 3,
dos regulamentos de base, as contribuições em
espécie para as atividades operacionais devem
ser declaradas anualmente à empresa comum e
os custos conexos devem ser certificados por um
auditor externo independente. Estas
contribuições certificadas e validadas são
reconhecidas nas contas anuais das empresas
comuns.

Como previsto no artigo 4.º, n.º 2, alínea b), dos
regulamentos de base destas quatro empresas
comuns, os membros privados devem também
fornecer um montante mínimo de contribuições
em espécie para "atividades adicionais"
executadas fora do plano de trabalho e do
orçamento das empresas comuns, mas que se
enquadrem no âmbito dos objetivos gerais das
mesmas (contribuições em espécie para
atividades adicionais). 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. O montante total certificado
e validado das contribuições em espécie para
atividades adicionais é indicado nas notas às
contas anuais de cada empresa comum.
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2.17. Tal como indicado no quadro 2.2, até ao final de 2020, os membros privados das

empresas comuns, os Estados participantes ou as organizações intergovernamentais tinham
contribuído com 7,1 mil milhões de euros (ou seja, 58%) das contribuições totais acordadas
(cerca de 12,2 mil milhões de euros). Este montante é composto por 3,7 mil milhões de euros 14
de contribuições em espécie para as atividades das próprias empresas comuns no âmbito do
Horizonte 2020 e por 3,4 mil milhões de euros de contribuições em espécie para atividades
adicionais fora dos seus planos de trabalho, mas que contribuem para os seus objetivos gerais.

2.18. A figura 2.2 mostra a evolução da média das contribuições em espécie dos

membros privados para o período de 2017 a 2020. Apesar do aumento significativo e da
importância das contribuições em espécie para atividades adicionais, não existe qualquer
obrigação de as divulgar nas contas anuais, pelo que estão fora do âmbito da auditoria do
Tribunal 15. Consequentemente, existe o risco de estas contribuições poderem não estar
plenamente em consonância com os objetivos das empresas comuns. Quando o regulamento
de base não define um nível mínimo aplicável às contribuições em espécie para atividades
operacionais, mas apenas às contribuições em espécie para atividades adicionais (Clean Sky,
PCH e BBI), as empresas comuns consideram que os membros privados podem cumprir a sua
obrigação de prestarem contribuições em espécie com contribuições para as atividades
adicionais.

14

Deste montante, cerca de 2,1 mil milhões de euros (57%) estavam certificados no final
de 2020.

15

Artigo 4, nº 4, dos regulamentos de base das empresas comuns.
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Figura 2.2 – Evolução das contribuições em espécie dos membros
privados
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2017

2018

2019

2020

Média das contribuições em espécie para atividades operacionais
Média das contribuições em espécie para atividades adicionais

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

As empresas comuns enfrentam sérios obstáculos para obter
contribuições em dinheiro dos membros privados para os seus custos
operacionais

2.19. Porém, no caso da BBI, o total das contribuições em espécie dos membros do setor

para atividades adicionais, tal como estimado no final de 2020, apenas alcançou cerca de
metade do objetivo mínimo estabelecido no regulamento de base da empresa comum. Além
disso, 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 num montante de, pelo menos, 182,5 milhões de euros, estes não efetuaram
quaisquer contribuições em dinheiro adicionais para os custos operacionais da Empresa
Comum em 2020. Esta situação revela que a BBI enfrenta grandes obstáculos na obtenção
dessas contribuições da parte dos membros privados e que o objetivo mínimo não será
alcançado até ao final do programa Horizonte 2020. Por este motivo, a Comissão (DG RTD)
reduziu as suas contribuições em dinheiro para a Empresa Comum em 140 milhões de euros.
Esta redução significativa das contribuições dos membros representou um risco para a
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realização da agenda de investigação e inovação da Empresa Comum no âmbito do programa
Horizonte 2020.

Cerca de 77% do programa de investigação e inovação das empresas
comuns no âmbito do Horizonte 2020 já está autorizado para execução

2.20. No final de 2020, as empresas comuns tinham concluído todos os procedimentos de

convite para o seu programa de investigação e inovação no âmbito do Horizonte 2020. No que
diz respeito a estes convites, os outros membros das empresas comuns (membros privados,
Estados participantes e outras organizações internacionais) comprometeram-se a fornecer
contribuições em espécie investindo os seus próprios recursos financeiros, recursos humanos,
ativos e tecnologias (contribuições em espécie para atividades operacionais).

2.21. Como indicado no quadro 2.3, no final de 2020 as empresas comuns já tinham

atribuído e/ou assinado projetos de subvenções que atingiam (em média) 88% da contribuição
em dinheiro máxima disponível para o financiamento das suas atividades no âmbito do
Horizonte 2020. Paralelamente, outros membros comprometeram-se a fornecer contribuições
em espécie para estes projetos no valor (em média) de 68% dos seus objetivos de
contribuição, em espécie e em dinheiro, para atividades operacionais fixados nos
regulamentos de base das empresas comuns. Assim sendo, no final de 2020, o programa de
investigação e inovação no âmbito do Horizonte 2020 das empresas comuns apresenta uma
taxa de execução média estimada de 77%.

Quadro 2.3 – Horizonte 2020 – Contribuições dos membros autorizadas
no final de 2020 (em milhões de euros)
Contribuições dos membros para os custos operacionais
(nos termos do regulamento de base e de decisões
jurídicas)

UE

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Total

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Empresas comuns
no âmbito do
Horizonte 2020

SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
PCH 2
ECSEL (1)
BBI (2)
S2R
EuroHPC (1)
Total

Cofinanciamento
da UE autorizado

548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

Contribuições dos
outros membros
para atividades
operacionais, em
espécie e em
dinheiro
(estimativa)

%

99%
91%
80%
96%
86%
88%
99%
78%
88%

573,7
717,6
1 276,5
158,6
1 943,2
251,2
354,0
272,9
5 547,7

%

Total

60%
60%
80%
209%
70%
53%
105%
34%
68%

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

(1) As contribuições dos outros membros incluem as contribuições dos Estados participantes.
(2) Objetivos previstos para as contribuições em espécie para atividades operacionais, conforme acordado nos planos de trabalho anuais da Empresa Comum e redução das contribuições operacionais em dinheiro.

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

Taxa de execução do
programa

Contribuições dos
outros membros
para atividades
operacionais, em
espécie e em
dinheiro

Convenções de subvenção e contratos atribuídos/assinados
(em 31.12.2020)

75%
78%
80%
107%
74%
75%
102%
49%
77%
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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

2.22. As empresas comuns estabeleceram procedimentos de controlo ex ante fiáveis

baseados em análises documentais financeiras e operacionais. À exceção da EuroHPC,
em 2020, as empresas comuns aplicaram integralmente o quadro de controlo interno da
Comissão, que se baseia em 17 princípios de controlo interno. Estas empresas comuns
desenvolveram indicadores relevantes para todos os princípios de controlo interno, realizaram
autoavaliações anuais e melhoraram o acompanhamento da eficácia das suas atividades de
controlo. Contudo, o quadro de controlo interno estabelecido deve ser considerado um
processo em curso, cuja qualidade depende da melhoria contínua dos principais indicadores
de controlo 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

2.23. 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 das empresas comuns relativos ao programa Horizonte 2020, a
responsabilidade pelas auditorias ex post cabe ao Serviço Comum de Auditoria da Comissão, e
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 regularidade
dos seus pagamentos de subvenções.

2.24. Em 2020, 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 2020. 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. Consequentemente, foi aplicada a estes pagamentos a taxa de
erro residual calculada pela DG RTD para a totalidade do 7º PQ, que era de 3,51% no final
de 2020. Tendo em conta a baixa percentagem de pagamentos relativos ao 7º PQ em 2020
(cerca de 8,6%), considera-se portanto que a taxa de erro residual dos pagamentos
operacionais totais da ECSEL realizados neste ano é inferior ao limiar de materialidade.

40

2.25. Relativamente aos pagamentos de subvenções no âmbito do Horizonte 2020, todas
as empresas comuns que executam 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 2020.

A auditoria a pagamentos de subvenções de 2020, realizada pelo
Tribunal junto dos beneficiários, revelou erros sistémicos nos custos de
pessoal declarados

2.26. As auditorias do Tribunal junto dos beneficiários confirmaram erros sistémicos,

principalmente relacionados com os custos de pessoal declarados, que foram também
regularmente comunicados no âmbito das auditorias ex post realizadas pelo Serviço Comum
de Auditoria e pelos auditores que este contratou. Relativamente aos pagamentos de
subvenções de 2020, as principais fontes dos erros detetados foram:
o

utilização de um método errado para o cálculo dos custos de pessoal declarados;

o

utilização de taxas horárias que não se basearam num exercício financeiro concluído;

o

incumprimento dos limites máximos para as horas de trabalho no projeto;

o

correção injustificada de custos de pessoal já declarados e aceites no período de
apresentação de relatórios subsequente;

o

declaração de custos não diretamente imputáveis ao projeto como outros custos diretos;

o

aquisições a outro beneficiário do consórcio declaradas como outros custos diretos;

o

aplicação da taxa de câmbio errada para a conversão dos custos declarados em euros.

2.27. No que diz respeito à legalidade e regularidade das operações de pagamento de

subvenções subjacentes das empresas comuns, os resultados da auditoria indicam que a
principal fonte de erros são os custos de pessoal e que, em especial, as PME são mais
propensas a erros do que os outros beneficiários. Uma maior racionalização das regras do
Horizonte 2020 para a declaração dos custos de pessoal e a redução da insegurança jurídica
através de uma maior utilização de opções de custos simplificados é uma condição prévia para
futuros programas-quadro de investigação, a fim de estabilizar as taxas de erro abaixo do nível
de materialidade.
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Ação 2
As empresas comuns devem reforçar os seus sistemas de controlo interno para dar
resposta ao risco acrescido referente às PME e aos novos beneficiários, sendo também
incentivadas a alargar a utilização de opções de custos simplificados.

Insuficiências na aplicação informática local da F4E para a gestão de
contratos

2.28. Em março de 2020, em resposta à pandemia de COVID-19, a aplicação informática

local da F4E para a gestão de contratos (DACC), anteriormente limitada à gestão das alterações
contratuais, passou a ser utilizada também para a gestão de novos contratos. Embora esta
medida lhe tenha permitido manter a continuidade das atividades, a F4E não ajustou
totalmente as suas aplicações informáticas locais aos processos de controlo interno relativos
às delegações. Apesar de ter tomado medidas de atenuação para dar resposta à situação,
continuam por resolver insuficiências significativas, tais como a correta utilização de contas
com identidade virtual e dos direitos e das delegações para autorizar compromissos jurídicos.
Por último, não foi efetuada qualquer validação do sistema contabilístico da F4E desde a
aplicação do sistema DACC.

Ação 3
A F4E deve executar as ações necessárias relativas ao seu sistema informático local de
gestão de contratos (DACC), a fim de assegurar a consonância com os processos de
controlo interno relativos à delegação, bem como a correta utilização de contas com
identidade virtual. Além disso, deve validar o sistema contabilístico.

Lacunas na gestão dos trabalhadores temporários e nos
procedimentos de contratação
A falta de pessoal estatutário leva a um maior recurso a trabalhadores
temporários

2.29. A insuficiência de pessoal estatutário nas empresas comuns leva a um maior recurso
a trabalhadores temporários ou à internalização contratual de trabalhadores, o que apresenta
riscos específicos (como a manutenção de competências essenciais, a ausência de canais de
prestação de contas claros e uma menor eficiência do pessoal) que podem afetar
negativamente o desempenho global da empresa comum.
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2.30. Por exemplo, a Clean Sky aumentou significativamente o rácio pessoal

temporário/estatutário de 8% em 2017 para 24% em 2020 nas tarefas de caráter permanente
(como assistente de serviço jurídico, apoio de secretariado, assistente de comunicação e
assistente de gestor de projeto). Um número elevado de trabalhadores contratuais tende a
aumentar significativamente a taxa de rotação do pessoal e desestabiliza ainda mais a situação
dos efetivos.

2.31. No seu primeiro ano de funcionamento, a EuroHPC concentrou-se principalmente

nos processos e tarefas operacionais. Enquanto não se dotar do principal pessoal
administrativo, corre o risco de se confrontar com deficiências na gestão financeira,
orçamental e do pessoal, bem como nos processos de controlo interno dos pagamentos
operacionais e das contribuições em espécie. Além disso, a elevada proporção de pessoal
contratual (74%) pode resultar numa elevada rotação de pessoal num futuro próximo,
aumentando ainda mais os riscos que se colocam aos seus sistemas de gestão.

Ação 4
A EuroHPC tem de preencher os principais lugares administrativos necessários para
assegurar a gestão financeira, orçamental e do pessoal, bem como os seus processos de
controlo interno.

Utilização de um procedimento de concurso público numa situação de
vantagem em termos de conhecimento

2.32. Em 2020, a PCH deu início a um procedimento de concurso público para a

adjudicação de um contrato-quadro relacionado com a execução da terceira fase do projeto
destinado a criar um sistema de certificação do hidrogénio. O consórcio que já tinha executado
as duas primeiras fases do projeto e que, por conseguinte, se encontrava numa situação de
vantagem em termos de conhecimentos, foi o único candidato a apresentar uma proposta.
Esta proposta financeira estava próxima do valor máximo estimado do contrato fixado no
caderno de encargos.

Ação 5
Numa situação de vantagem em termos de conhecimentos, as empresas comuns são
incentivadas a realizar estudos preliminares de mercado sobre preços e consultas prévias
a outras empresas que atuam no mercado, a fim de permitir uma melhor estimativa do
preço e a melhor relação qualidade/preço.
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As empresas comuns não estão a utilizar plenamente a solução de
contratação pública eletrónica da Comissão e a F4E desenvolveu o seu
próprio portal

2.33. O Regulamento Financeiro da UE determina que todas as instituições e organismos
da União, incluindo as empresas comuns, devem conceber e aplicar soluções para a
apresentação, o armazenamento e o tratamento dos dados apresentados durante os
procedimentos de concessão, e, para esse efeito, estabelecer um "espaço de intercâmbio de
dados informatizados" único para os participantes. Por este motivo, a Comissão está a
desenvolver a solução de contratação pública eletrónica integrando os portais Funding and
Tenders e TED eTendering, em que todos os concursos publicados estão acessíveis ao público.
A solução de contratação pública eletrónica proporciona uma abordagem harmonizada e
práticas empresariais estabelecidas para os processos de contratação, apoiando‐os através de
uma solução eletrónica plenamente integrada. Por exemplo, possibilita aos potenciais
contratantes um acesso eletrónico gratuito a todos os documentos do concurso,
especificações técnicas conexas, anexos, perguntas e respostas, apresentação eletrónica de
propostas, avaliação das propostas e adjudicação final do contrato ou contratos. Esta solução
já apoia procedimentos públicos e limitados (incluindo acelerados), procedimentos de valor
médio e reduzido e procedimentos por negociação excecionais para as instituições e
organismos da UE, incluindo as empresas comuns.

2.34. A Clean Sky, a PCH e a S2R recorreram à solução de contratação pública eletrónica
para os seus concursos públicos em 2020 e a IMI e a SESAR começaram a utilizá‐la no início
de 2021. No entanto, a BBI e a ECSEL não planearam utilizar todos os módulos da plataforma
devido ao seu reduzido número de procedimentos de contratação de valor elevado.

2.35. A F4E utiliza a sua própria ferramenta de contratação pública eletrónica, que não
está plenamente sincronizada com a solução da Comissão. As futuras melhorias da ferramenta
da F4E poderão conduzir a uma duplicação desnecessária em relação aos esforços de
desenvolvimento e investimento da Comissão. Esta atuação não segue o princípio de um
"espaço de intercâmbio de dados informatizados" único para os participantes, como previsto
no Regulamento Financeiro da UE.

Ação 6
As empresas comuns são convidadas a aderir à solução de contratação pública eletrónica
da Comissão, em conformidade com o princípio de um intercâmbio eletrónico único de
dados, previsto no Regulamento Financeiro da UE, assegurando assim que os seus
contratos são objeto de uma concorrência o mais ampla possível.
A F4E deve coordenar futuras melhorias da sua ferramenta de contratação pública
eletrónica com os esforços de desenvolvimento e investimento da Comissão.
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As empresas comuns exploraram sinergias para superar a crise
provocada pela COVID-19 em 2020
Metodologia da análise do Tribunal

2.36. Em 2020, o Tribunal analisou as medidas tomadas pelas empresas comuns para

manter a continuidade das atividades durante a pandemia de COVID-19 e o possível impacto
na prestação dos seus serviços. A figura 2.3 indica os domínios em que o Tribunal centrou a
sua análise, que se baseou nos dados financeiros disponíveis no sistema central de informação
financeira da Comissão baseado na contabilidade de exercício (ABAC) e na plataforma de
subvenções eletrónicas (COMPASS). Os dados foram complementados por entrevistas com o
pessoal e análise dos documentos das empresas comuns. Os resultados são de natureza mais
analítica e descritiva do que avaliativa. Por conseguinte, o Tribunal não formula
recomendações, mas enfatiza as boas práticas. A EuroHPC foi excluída desta análise, porque só
começou a funcionar de forma autónoma em setembro de 2020.

Figura 2.3 – Domínios analisados pelo Tribunal

Grau de preparação e
aplicação de medidas
de continuidade das
atividades

Capacidade de
decisão e
atividades
correntes

Medidas de apoio
ao bem-estar e à
resiliência do
pessoal

Execução das
atividades
operacionais

Fonte: TCE.

As empresas comuns cooperaram estreitamente para assegurar a
continuidade das atividades no contexto da pandemia de COVID-19

2.37. As empresas comuns localizadas em Bruxelas (SESAR, Clean Sky, IMI, PCH, ECSEL, BBI

e S2R) superaram largamente o impacto da pandemia de COVID-19, apesar da sua pequena
dimensão e dos recursos limitados, graças à sua estreita cooperação para uma preparação
comum no início da pandemia em março de 2020.

2.38. Como a Clean Sky, a IMI, a PCH, a ECSEL, a BBI e a S2R estão sediadas no mesmo
edifício, adotaram um plano comum de continuidade das atividades em janeiro de 2019,
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incluindo um plano comum de recuperação de catástrofes informáticas, que foi atualizado em
fevereiro de 2020. A SESAR e a F4E adotaram os seus próprios documentos de gestão da
continuidade das atividades em 2016 e 2017, respetivamente, e atualizaram-nos em 2019. Os
planos baseiam-se em avaliações dos riscos e planeamento de cenários e constituem uma
parte crítica do quadro de controlo interno das empresas comuns (ver caixa 2.2).

Caixa 2.2
Plano comum de continuidade das atividades relativo às empresas
comuns Clean Sky, IMI, PCH, ECSEL, BBI e S2R
Principais informações de base
sobre a continuidade das
atividades:
o

contactos de emergência;

o

lista do pessoal essencial;

o

comunicação (dependendo
do cenário).

Reação e resposta:
o

responsáveis pela
continuidade das atividades;

o

lista das dependências que
pertencem às
infraestruturas comuns.

Princípios da continuidade das
atividades:
o

definição e âmbito;

o

resumo das funções e
procedimentos críticos e
essenciais;

o

âmbito e cenários;

o

formação e sensibilização;

o

testes.

Plano de recuperação de catástrofes
informáticas:
o

integralidade das operações num
local de contingência;

o

restabelecimento das operações
iniciais;

o

instalação de salvaguarda da
DG RTD.

Fonte: Plano comum de continuidade das atividades das empresas comuns.

2.39. A Clean Sky, a IMI, a PCH, a ECSEL, a BBI e a S2R já tinham testado o seu plano

comum de recuperação de catástrofes informáticas em janeiro de 2019, centrando-se nos
seguintes aspetos:
o

disponibilidade do local e acesso a um gabinete de apoio;

o

disponibilidade da infraestrutura informática (hardware e software);

o

funcionalidade das contas "EU Login" e acesso à distância às aplicações.

Os resultados dos testes foram analisados e foram elaboradas soluções para resolver as
anomalias detetadas.
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2.40.

Consequentemente, antes do surto da pandemia de COVID-19, todas as empresas
comuns dispunham de um plano de continuidade das atividades atualizado e formalmente
aprovado (ver figura 2.4).

Figura 2.4 – Todas as empresas comuns tinham aprovado o seu plano de
continuidade das atividades

No início da pandemia de COVID-19,
todas as empresas comuns tinham
aprovado e aplicado os seus planos de
continuidade das atividades

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

2.41. Em março de 2020, no âmbito das ações de coordenação da ECSEL, todas as

empresas comuns sediadas em Bruxelas realizaram um teste de esforço para avaliar as suas
capacidades informáticas de teletrabalho, partindo do princípio de que todo o pessoal iria
trabalhar à distância durante um certo período de tempo. Esta atuação permitiu uma transição
rápida de todo o pessoal das empresas comuns para o teletrabalho em 18 de março de 2020,
quando o Governo belga introduziu restrições ao trabalho. A F4E realizou testes semelhantes
em março de 2020 e o teletrabalho tem sido a regra geral em todos os seus locais de trabalho
(Barcelona, Cadarache e Garching) desde o início da pandemia.

As empresas comuns coordenaram as suas ações de atenuação e
asseguraram a governação

2.42. Outro fator de sucesso das empresas comuns sediadas em Bruxelas foi a

coordenação das ações para superar as suas condicionantes naturais, em especial a pequena
dimensão e os recursos limitados.

2.43. Os diretores das empresas comuns sediadas em Bruxelas reuniram-se

semanalmente para debater as implicações da pandemia, os riscos para as operações e uma
abordagem comum para a sua atenuação. Reuniões semelhantes foram realizadas pelos
chefes de administração e pelas estruturas de auditoria interna. Em maio de 2020, a fim de
garantir a segurança do pessoal quando tinha de trabalhar no escritório, as empresas comuns
abriram um concurso conjunto, liderado pela IMI, para aquisição de materiais de proteção.
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2.44.

Por último, os conselhos de administração das empresas comuns adaptaram-se
rapidamente à pandemia de COVID-19, realizando reuniões à distância e mantendo um ritmo
na adoção de decisões em 2020 semelhante ao de 2019. O número de reuniões do Conselho
Diretivo manteve-se estável, tendo sido de 27 em 2020 (2019: 25), e foram
tomadas 110 decisões do Conselho Diretivo em 2020 (2019: 108).

As empresas comuns cumpriram o seu dever de diligência em relação ao
pessoal…

2.45. A fim de prestar apoio adequado ao pessoal sobre a melhor forma de enfrentar os

novos desafios causados pela pandemia de COVID-19, as empresas comuns sediadas em
Bruxelas criaram um programa de formação em matéria de bem-estar e resiliência. Em
outubro de 2020, o pessoal de todas estas empresas comuns participou na ação de formação
intitulada "Coping in a time of COVID", iniciada pela SESAR e facilitada por um orientador
profissional certificado. A ação de formação incluiu sessões em subgrupos para permitir aos
participantes trocar pontos de vista sobre as suas condições de trabalho.

2.46. Para apoiar e informar o seu pessoal durante a pandemia de COVID-19, os diretores

das empresas comuns organizaram reuniões periódicas online, incluindo tempo para
perguntas do pessoal. A regularidade das reuniões online variou consoante a empresa comum
e a intensidade da pandemia, tendo sido de uma vez por semana a uma vez por mês. Na
caixa 2.3, o Tribunal apresenta alguns exemplos de medidas comuns observadas nas empresas
comuns para apoiar o pessoal durante este período.
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Caixa 2.3
Medidas das empresas comuns para apoiar o bem-estar e a
resiliência do pessoal
Comunicação e
mensagens regulares,
incluindo reuniões
regulares online com
todo o pessoal

Ação de formação em
resiliência intitulada Coping
in a time of COVID para todo o
pessoal das empresas comuns
trocar pontos de vista sobre
as condições de trabalho

Rápida adaptação do
ambiente informático
para assegurar a melhor
utilização possível da
tecnologia virtual e
garantir o teletrabalho

Reuniões sociais online,
por exemplo, através de
sítios Web como o
Chatroulette

Vários inquéritos ao
pessoal, para fornecer
informações à direção
sobre o trabalho durante
a pandemia de COVID-19

Contribuições financeiras
para equipamento de
escritório para ajudar a
criar um escritório
adequado em casa

Garantir a segurança no
local de trabalho, se
necessário, fornecendo
equipamento de proteção
(máscaras cirúrgicas,
distribuidores de gel),
limpeza dos escritórios,
informações sobre o
distanciamento social e
outras medidas de proteção

Disponibilização de um
programa de bem-estar, com
seminários na Web sobre
bem-estar psicológico e físico,
exercícios de mediação,
desenvolvimento da atenção
plena (mindfulness), sessões
individuais de orientação, etc.

Sessão especial de
reflexão para identificar
quaisquer novos riscos
emergentes relacionados
com a COVID-19, com a
presença e a participação
de todo o pessoal

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

2.47. Para recolher a opinião do pessoal sobre as condições de trabalho durante a

pandemia de COVID-19, cinco empresas comuns (SESAR, Clean Sky, IMI, ECSEL e BBI)
realizaram inquéritos entre abril e novembro de 2020. Estes inquéritos incidiram
essencialmente em dois aspetos: as condições de trabalho, tais como a disponibilidade e o
funcionamento de equipamento informático e o apoio prestado pela administração, e as
experiências pessoais decorrentes do confinamento (por exemplo, nível de interação com os
colegas e níveis de stress devido a uma alteração do volume de trabalho, etc.). Os resultados
do inquérito indicaram que a maior parte do pessoal das empresas comuns estava satisfeito
com a liderança e o apoio prestado pela direção e não enfrentava problemas informáticos
consideráveis, ao mesmo tempo que classificava a eficácia da continuidade das atividades
como elevada.
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2.48.

Embora a maioria tenha considerado que estava a lidar bem com a situação, foram
relatadas algumas experiências negativas com o teletrabalho, em especial o sentimento de
dever estar permanentemente disponível, as dificuldades em manter um equilíbrio adequado
entre a vida profissional e a vida familiar, bem como as questões relacionadas com a guarda
das crianças e o ensino em casa.

…o que contribuiu para a estabilidade do pessoal durante a crise

2.49. A pandemia de COVID-19 não teve um impacto mensurável no número de efetivos

nem nas taxas de vagas das empresas comuns. Para as empresas comuns sediadas em
Bruxelas, o número de efetivos continuou a aumentar ligeiramente (1,3%) em 2020, o que é
comparável ao dos anos anteriores (2019: + 2,2%; 2018: + 2,2%). O pessoal da F4E continuou a
diminuir ligeiramente (0,9%) em 2020, o que também é comparável ao dos anos anteriores
(2019: - 0,7%; 2018: - 1,6%). As taxas de vagas seguiram a mesma tendência, tendo aumentado
ligeiramente para as empresas comuns sediadas em Bruxelas e diminuído para a F4E.

2.50. As empresas comuns sediadas em Bruxelas estão atualmente a seguir o plano de

ação da Comissão para um regresso gradual ao escritório. Este plano (ver caixa 2.4) inclui
medidas de retorno à normalidade, tais como o regresso gradual do pessoal ao trabalho
presencial. A abordagem gradual permite o agravamento ou alívio controlado em função da
evolução da pandemia. A aplicação das medidas de agravamento/alívio visa seguir as
recomendações e instruções das autoridades sanitárias nacionais e regionais, bem como as
avaliações dos riscos e orientações da Comissão Europeia.
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Caixa 2.4
Fases do regresso ao escritório
FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Teletrabalho como
regra geral

Primeiro
desconfinamento
prudente

Desconfinamento
progressivo

Desconfinamento geral
para um "novo normal"

Regra: Teletrabalho +
regresso limitado,
prudente e voluntário
ao escritório por
turnos.

Regra: O sistema de
turnos completos é a
regra, com
flexibilidade para o
teletrabalho.
O teletrabalho
continua a ser a norma
apenas para
determinadas
categorias de pessoal.

Regra: A presença no
escritório é a regra.
Com base nos
ensinamentos
retirados, serão
consideradas novas
regras gerais de
teletrabalho.
Capacidade informática
pertinente a reforçar.

Todo o pessoal está
dividido em duas
equipas, trabalhando
em turnos semanais. O
sistema de turnos
introduzido na fase 1
aplica-se por defeito a
todo o pessoal. São
aplicadas amplas
possibilidades de
teletrabalho.

Circunstâncias
especiais:

Modalidades de trabalho:
Regra: Teletrabalho
Circunstâncias
especiais:
Pessoal crítico /
essencial que não
possa desempenhar as
suas funções à
distância: alterna entre
a presença no
escritório e o
teletrabalho em turnos
semanais.
Pessoal crítico /
essencial com questões
de saúde subjacentes
(ou que vive num
agregado familiar com
uma pessoa
vulnerável): está isento
de trabalhar no
escritório.

Tal como na fase 0 +
um pequeno número
de colegas por unidade
(não mais de 10% a
20%) será autorizado a
trabalhar no escritório
numa base voluntária e
em turnos semanais,
desde que o
distanciamento físico e
outras medidas de
segurança possam ser
respeitados.
O teletrabalho continua
a ser a norma,
especialmente para o
pessoal com questões
de saúde subjacentes
que aumentem que
aumentem o risco.

Regimes especiais de
teletrabalho podem ser
propostos ao pessoal
com questões de
saúde subjacentes que
aumentem o risco
decorrente de contrair
a COVID-19.

Fonte: Plano de ação da Comissão para um regresso gradual ao escritório.

Apesar da pandemia de COVID-19, as empresas comuns garantiram a
concessão de subvenções…

2.51. Apesar da situação difícil, as autorizações orçamentais concedidas pelas empresas

comuns do Horizonte 2020 para convenções de subvenção mantiveram-se estáveis,
ascendendo a 889,2 milhões de euros em 2020 (2019: 855,6 milhões de euros). No que diz
respeito à F4E, as atividades de adjudicação de contratos operacionais foram mantidas a um
ritmo semelhante e as suas autorizações orçamentais para estes contratos aumentaram
de 670,5 milhões de euros em 2019 para 826,1 milhões de euros em 2020.
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2.52.

A IMI deu um importante contributo para a resposta europeia comum à pandemia
de COVID-19, coordenada pela Comissão. Esta empresa comum reafetou 45 milhões de euros
do seu orçamento para 2020 a um convite acelerado à apresentação de propostas lançado em
março de 2020, centrado no desenvolvimento de tratamentos e meios de diagnóstico para
combater as infeções pelo coronavírus. Fundos adicionais do programa Horizonte 2020 da
Comissão aumentaram o montante do convite à apresentação de propostas para 72 milhões
de euros. As mais de 140 propostas recebidas foram avaliadas à distância e em tempo recorde,
na sequência de alterações significativas ao habitual processo de avaliação dos convites da
empresa comum. Foram selecionados oito projetos (três sobre tratamentos e cinco sobre
diagnósticos), que mobilizaram mais de 115 milhões de euros, para convenções de subvenção,
e a sua execução teve início antes do verão de 2020.

2.53. Além disso, para as empresas comuns que executam ações do Horizonte 2020, o

tempo médio para a concessão de subvenções, que corresponde ao período compreendido
entre a data-limite para a apresentação de propostas e a assinatura das convenções de
subvenção, manteve-se estável, com uma média de 220 dias em 2020 (2019: 221 dias) 16. Este
período foi bastante inferior ao máximo autorizado de oito meses, ou cerca de 240 dias,
especificado nas regras de participação no programa Horizonte 2020 17 (ver figura 2.5). Este
desempenho explica-se principalmente pelos esforços consideráveis das empresas comuns
para aplicar atempadamente os procedimentos adequados para a avaliação à distância das
propostas por peritos externos.

16

Os dados incluem todos os convites à apresentação de propostas das empresas comuns do
Horizonte 2020 publicados no ano N-1, com as respetivas convenções de subvenção
assinadas no ano N.

17

Artigo 20º do Regulamento (UE) nº 1290/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 11 de dezembro de 2013, que estabelece as regras de participação e difusão relativas ao
"Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)" (JO L 347
de 20.12.2013, p. 81).
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Figura 2.5 – Tempo para a concessão de subvenções, em número médio
de dias
240

220

200
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2018
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2020

Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

… e os pagamentos aos seus beneficiários

2.54. Em 2020, as empresas comuns do Horizonte 2020 e a F4E mantiveram o nível dos

pagamentos para as suas atividades operacionais dentro da dinâmica dos últimos quatro anos
(ver figura 2.6). No que respeita às empresas comuns do Horizonte 2020, o total dos
pagamentos para as atividades operacionais diminuiu apenas ligeiramente, passando
de 847,1 milhões de euros em 2019 para 827,8 milhões de euros em 2020. No caso da F4E, os
pagamentos operacionais relativos a contratos aumentaram de 681,3 milhões de euros
em 2019 para 741,1 milhões de euros em 2020.
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Figura 2.6 – Pagamentos operacionais das empresas comuns (em
milhares de euros)
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Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

2.55. Apesar das dificuldades colocadas pela manutenção dos processos de controlo

interno em condições de teletrabalho, em especial no que se refere aos pagamentos
operacionais intermédios e finais das subvenções e aos pagamentos complexos no âmbito de
contratos, o número de pagamentos em atraso foi reduzido de 8%, em média, em 2019,
para 6%, em média, em 2020 (ver figura 2.7).
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Figura 2.7 – Diminuição dos pagamentos em atraso (média de todas as
empresas comuns) em % do número total anual de operações de
pagamento aprovadas
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Fonte: TCE, com base em dados das empresas comuns.

Algumas empresas comuns comunicaram atrasos gerais nas suas
atividades do Horizonte 2020 devido à pandemia de COVID-19

2.56. A ECSEL informou que alguns beneficiários tinham dificuldades em finalizar as

demonstrações dos seus projetos e solicitou uma prorrogação do período de execução. Os
controlos e análises dos projetos estiveram sujeitos aos mesmos condicionalismos impostos
pelas restrições relacionadas com a pandemia de COVID-19.

2.57. A S2R estimou em cerca de dois a seis meses o atraso geral registado nos projetos
que requerem atividades de colaboração em diferentes locais da Europa, causado pelas
restrições de viagem ou outras limitações devidas à pandemia. Estas restrições impediram
também a validação no terreno, que não ocorreu em 2020, como inicialmente previsto.
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2.58. A Clean Sky previu um atraso geral de cerca de quatro a seis meses na execução do

seu programa Horizonte 2020. A pandemia de COVID-19 provocou um abrandamento das
convenções de subvenção celebradas com os parceiros e uma subexecução das convenções de
subvenção de 2018-2019. Esta subexecução levou a recuperações significativas, em 2020, de
pré-financiamentos pagos em excesso. O orçamento de 2020 disponível para pagamentos
operacionais (receitas afetadas) registou assim um aumento, o que afetou negativamente a
sua taxa de execução.

2.59. A SESAR reagiu ao grave impacto da pandemia de COVID-19 nos seus membros do

setor da aviação tomando uma série de medidas orçamentais (por exemplo, aumentando as
taxas de pré-financiamento das convenções de subvenção e adiando as contribuições em
dinheiro para os custos administrativos da empresa comum), com o objetivo de lhes
proporcionar uma melhoria imediata do fluxo de tesouraria.

2.60. Para algumas empresas comuns (Clean Sky, IMI, PCH e EuroHPC), o impacto da

pandemia de COVID-19 nos custos previstos para a informática, a comunicação, as deslocações
em serviço, as reuniões, os eventos e outros serviços reduziu significativamente as taxas de
execução do orçamento de 2020 para pagamentos administrativos (que representa cerca
de 2% a 3% do orçamento total de 2020 disponível para pagamentos).

As atividades da F4E para o projeto ITER sofreram atrasos

2.61. A F4E indicou que muitos dos seus fornecedores foram afetados pela pandemia de

COVID-19 e pelas restrições conexas. Considerou que, até ao final de 2020, a pandemia causou
atrasos que chegam aos quatro meses para algumas entregas, com um consequente aumento
dos custos de cerca de 47 milhões de euros (em valores de 2008) para os elementos que a F4E
deve entregar no âmbito do projeto ITER.

2.62. A Comissão realizou um inquérito online em outubro de 2020, a fim de

compreender as repercussões da pandemia de COVID-19 nas empresas participantes no
projeto ITER e em que medida a sua participação neste projeto as ajudou a recuperar.

2.63. Como indicado na caixa 2.5, a participação no projeto ITER teve um impacto

mensurável (em termos de pessoal e de volume de negócios) nas empresas que responderam.
Para dois terços destas, a pandemia teve um impacto negativo, como por exemplo atrasos
(70%), e diminuiu a procura, com consequências financeiras negativas (50%). Por outro lado,
31% concordaram que a sua participação no projeto ITER tornou a empresa mais resiliente às
consequências da crise.
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Caixa 2.5
Impacto da COVID-19 nas atividades correntes das empresas
participantes no projeto ITER

Algumas interrupções e atrasos menores

Perturbações importantes

Sem impacto

Não é possível avaliar

Cessação de toda a atividade
0%

20%

40%

60%

80%

Fonte: Relatório do inquérito da UE ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies
involved in the project, dezembro de 2020.

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

2.64. Na maior parte dos casos, as empresas comuns tomaram medidas corretivas no

seguimento das observações formuladas nos relatórios anuais específicos do Tribunal dos anos
anteriores, sendo apresentadas informações pormenorizadas nos anexos das opiniões que
figuram no capítulo 3.

2.65. A figura 2.8 mostra que, relativamente às 19 observações sem resposta no final

de 2019, foram tomadas medidas corretivas em 2020, de forma que 16 observações (84%)
foram concluídas, ao passo que três (16%) continuavam em curso ou sem resposta no final
de 2020 18.

18

Nota: no respeitante às empresas comuns SESAR, Clean Sky, IMI, PCH, ECSEL e S2R, a
execução de todas as observações relativas aos anos anteriores foi concluída devido às
ações corretivas empreendidas pelas empresas comuns durante a auditoria de 2020. No
caso da EuroHPC, 2020 foi o primeiro ano de auditoria.
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Figura 2.8 – Esforços das empresas comuns para dar seguimento às
observações dos anos anteriores
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Fonte: TCE.
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Resultados de auditoria de outros
produtos recentes do TCE relacionados
com as empresas comuns
2.66. No decurso de 2020, além do relatório anual de auditoria relativo às contas anuais
das empresas comuns, o Tribunal também publicou relatórios especiais de auditoria e
documentos de análise que fazem referência a empresas comuns (ver figura 2.9).
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Figura 2.9 – Resultados de auditoria de outros produtos relacionados com as empresas comuns e/ou a investigação
recentemente publicados pelo TCE
Documento de análise nº 1/2021 do TCE
Contributo inicial da UE para a resposta de saúde pública à
COVID-19

Relatório Especial 19/2020 do Tribunal
Digitalização da Indústria Europeia: uma iniciativa ambiciosa
cujo êxito depende do empenho constante da UE, dos governos
e das empresas

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

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
classificou a COVID-19 como uma pandemia. O Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia apenas confere à UE um
papel de apoio e coordenação no domínio da saúde pública, que
continua a ser essencialmente da competência dos EstadosMembros.

Embora a transformação digital seja essencial para que muitas
empresas da UE continuem a ser competitivas, estas não estão a
tirar o máximo partido das tecnologias avançadas para inovar.
Neste contexto, em 2016, a Comissão lançou a iniciativa
Digitalização da Indústria Europeia (DIE) com o objetivo de
reforçar a competitividade da UE no domínio das tecnologias
digitais.

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 analisou a resposta inicial da UE às medidas
pandémicas tomadas entre 3 de janeiro e 30 de junho de 2020,
centrando-se na utilização do quadro da UE para dar resposta a
ameaças sanitárias transfronteiriças, nas medidas adicionais
tomadas pela União para apoiar o fornecimento de equipamento
médico de proteção e no seu apoio ao desenvolvimento de
testes e vacinas contra a COVID-19.
A Comissão promoveu o intercâmbio de informações entre os
Estados‐Membros e apoiou ações como a investigação sobre a
COVID-19 e acordos prévios de aquisição de vacinas. A Empresa
Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores (IMI) lançou
igualmente um convite à apresentação de propostas relacionado
com o tratamento e os testes do coronavírus.
O Tribunal destacou alguns desafios enfrentados pela UE no seu
apoio à resposta de saúde pública à COVID‐19 pelos
Estados‐Membros, como a criação de um quadro adequado para
ameaças sanitárias transfronteiriças, a facilitação do
aprovisionamento de material adequado e o apoio ao
desenvolvimento de vacinas.
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.

Fonte: TCE.

O Tribunal examinou a eficácia do apoio da União às estratégias
nacionais em matéria de digitalização da indústria e aos polos de
inovação digital e analisou se a Comissão e os Estados-Membros
estavam a executar a iniciativa DIE com eficácia.
Constatou que a estratégia da Comissão para apoiar a DIE
assenta numa base sólida e conta com o apoio dos EstadosMembros, mas carece de informações sobre os efeitos
pretendidos, os indicadores de resultados e as metas. Assim, é
mais difícil para a Comissão e os Estados-Membros direcionarem
melhor as suas atividades e maximizarem a influência, além de
que os Estados-Membros não foram incentivados a afetar
financiamento dos FEEI à iniciativa.
O Tribunal recomenda que a Comissão trabalhe com os EstadosMembros para os auxiliar a determinarem os seus défices de
financiamento, assim como a melhorarem o acompanhamento e
a tomada de medidas adicionais para apoiar a implantação de
uma boa conectividade de banda larga.

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.

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
que há 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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Resposta das empresas comuns ao
capítulo 2
3.2.9., 2.19., 2.30., 2.31., 2.32. e 2.58.
As empresas comuns tomam nota das observações. Entendemos que estas são pertinentes para
empresas comuns específicas, não suscitando questões transversais. Mantemos a prudência e
registamos os ensinamentos retirados.

2.18.
Na opinião das empresas comuns, esse risco não existe, uma vez que estas implementaram um
processo de validação especificamente para as contribuições em espécie para atividades adicionais,
que consiste em assegurar que as atividades adicionais contribuem para os objetivos de cada empresa
comum, bem como na certificação dos valores comunicados por auditores independentes em
conformidade com os regulamentos das empresas comuns.

2.34.
As Empresas Comuns BBI e ECSEL consideram que a plena aplicação da solução de contratação
pública eletrónica não se justifica devido ao seu número extremamente reduzido de procedimentos
de adjudicação de contratos de elevado valor e requisitos jurídicos específicos. Ambas as empresas
comuns tencionam reconsiderar a sua utilização se, no futuro, as condições o justificarem.
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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.

3.1.4. Cabe aos responsáveis pela governação a supervisão do processo de relato
financeiro das empresas comuns.
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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, o auditor deve exercer juízo
profissional e manter ceticismo profissional durante a auditoria. Deve também:
—

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

—

obter 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 do controlo interno;

—

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

concluir 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;

—

avaliar 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;

—

obter 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;

—

ter 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 UE 19.

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 seriam superiores do que os benefícios dessa comunicação
em termos de interesse público.

19

Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 193
de 30.7.2018, p. 1).
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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 anos 20 (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 2024 21
(SESAR 2020).

3.2.2. A Empresa Comum 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) 22. 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.

20

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).

21

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).

22

O 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 da organização.
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3.2.3. O quadro 3.2.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum

.

23

Quadro 3.2.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas
(milhões de euros)

119,5

125,7

Orçamento em dotações de autorização novas
(milhões de euros)

151,3

119,6

Orçamento disponível para pagamentos
(milhões de euros) (1)

179,2

183,3

Orçamento disponível para autorizações
(milhões de euros) (1)

163,2

161,0

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)

38

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

3.2.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.2.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

23

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www.sesarju.eu).
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Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.2.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 24 e pelos relatórios de execução orçamental 25 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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

3.2.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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.

24

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.

25

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 receitas subjacentes às contas

3.2.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.2.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

3.2.10. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.
Observações sobre a execução do orçamento do 7º PQ

3.2.11. O programa SESAR I foi formalmente encerrado em dezembro de 2016 e os

últimos reembolsos de regularização aos beneficiários pelo excesso de contribuições em
dinheiro recebidas para os projetos do 7º PQ foram concluídos em 2020.

3.2.12. O quadro 3.2.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a SESAR I no final de 2020.
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Quadro 3.2.2 – Contribuições dos membros para a SESAR I
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)
Membros
UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Membros privados
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
700,0
N/A
700,0
N/A
584,3
N/A
1 984,3
N/A

Total

Em dinheiro

700,0
700,0
584,3
1 984,3

610,2
133,0
23,7
766,9

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em espécie,
Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
validadas
não validadas
adicionais
0,0
0,0
N/A
422,9
0,0
N/A
512,6
0,0
N/A
935,5
0,0
N/A

Total
610,2
555,9
536,3
1 702,4

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

Observação sobre a execução do orçamento do programa
Horizonte 2020

3.2.13. O quadro 3.2.3 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a SESAR 2020 no final de 2020.

Quadro 3.2.3 – Contribuições dos membros para a SESAR 2020
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)
Membros
UE (DG MOVE)
Eurocontrol
Membros privados
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
585,0
N/A
500,0
N/A
500,0
N/A
1 585,0
N/A

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

585,0
500,0
500,0
1 585,0

441,6
14,9
6,6
463,1

Em espécie,
validadas
0,0
186,3
150,5
336,8

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
não validadas
adicionais
0,0
N/A
51,4
N/A
41,8
N/A
93,2
N/A

Total
441,6
252,6
198,9
893,1

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.2.14. No que se refere ao orçamento de 2020 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 87,1% e de 81,9%.

3.2.15. Em janeiro de 2020, a Empresa Comum recebeu da DG MOVE fundos adicionais

do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) no valor de seis milhões de euros ao abrigo do acordo
de delegação no âmbito do "espaço U" (segunda e última parcela). Contudo, não inscreveu os
fundos do MIE recebidos no orçamento de 2020 através de um orçamento retificativo, nem os
considerou quando do planeamento das necessidades efetivas para a rubrica
orçamental 3700. Consequentemente, do orçamento total disponível para pagamentos na
rubrica orçamental 3700, que ascende a 36,8 milhões de euros, a Empresa Comum apenas
tinha executado 21,2 milhões de euros (ou seja, 58%) no final de 2020.
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Observações sobre os controlos internos

3.2.16. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis

baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Em 2020, aplicou o quadro de
controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de controlo interno. Para realizar
a autoavaliação anual e o acompanhamento da eficácia das atividades de controlo exigidas
pelo referido quadro, a Empresa Comum desenvolveu indicadores pertinentes para todos os
princípios de controlo interno e características conexas.

3.2.17. 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 2020, a Empresa Comum
comunicou uma taxa de erro representativa de 3,46% e uma taxa de erro residual de 1,00%
relativamente aos projetos no âmbito do programa Horizonte 2020 (apuramentos e
pagamentos finais) 26. Na sua proposta de regulamento relativa ao Horizonte 2020 27, 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%".

3.2.18. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal auditou uma

amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2020 ao nível dos
beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias ex post 28. Estas
auditorias pormenorizadas não revelaram erros que devam ser comunicados ou insuficiências
de controlo nos beneficiários da Empresa Comum incluídos na amostra.

Seguimento das observações dos anos anteriores

3.2.19. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às

observações do Tribunal relativas aos anos anteriores.

26

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum SESAR relativo a 2020, ponto 2.7.4.

27

COM(2011) 809 final.

28

No que diz respeito às operações de pagamento de subvenções testadas junto dos
beneficiários, o limiar para a comunicação de erros quantificáveis é de 1% dos custos
auditados.
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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

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.

N/A

2019

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. 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.

Concluída

2019

A Empresa Comum 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, a Empresa Comum 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.

Concluída
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Resposta da Empresa Comum
3.2.15. A Empresa Comum SESAR concorda com a observação, mas gostaria de salientar que as
receitas afetadas mencionadas pelo TCE foram exclusivamente utilizadas para financiar as
tarefas conexas confiadas pela Comissão Europeia, tal como formalizado no Acordo de
Delegação referente ao U-space com a referência MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771010
(assinado em 13.12.2017).
A Empresa Comum SESAR apresenta relatórios anuais sobre as atividades realizadas para
executar o Acordo de Delegação "U-space", tal como definido no artigo 21º, nº 1, do referido
acordo. Um relatório anual de execução é partilhado com a Comissão Europeia e o Parlamento
Europeu, sendo acompanhado com precisão através de quadros de fluxos de caixa separados e
específicos. Além disso, o relatório anual de atividades consolidado (RAAC) da Empresa
Comum SESAR inclui um capítulo específico sobre a execução das atividades no âmbito do Uspace.
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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 (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 anos 29
(Clean Sky 1). Em 6 de maio de 2014, o Conselho prolongou a existência da Empresa Comum
até 31 de dezembro de 2024 30 (Clean Sky 2).

3.3.2. A Empresa Comum é uma parceria público-privada para a investigação e inovação

no domínio da 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
concorrenciais 31. Nos termos do regulamento de base da Clean Sky 2, foi dado a estes
parceiros o estatuto de membros privados.

29

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).

30

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).

31

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 Comum

.

32

Quadro 3.3.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas
(milhões de euros)

315,6

327,8

Orçamento em dotações de autorização novas
(milhões de euros)

315,7

294,9

Orçamento disponível para pagamentos
(milhões de euros) (1)

356,6

341,4

Orçamento disponível para autorizações
(milhões de euros) (1)

346,7

305,8

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)

43

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.

Informações em apoio das declarações de fiabilidade

3.3.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.3.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

32

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www.cleansky.eu).
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Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.3.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 33 e pelos relatórios de execução orçamental 34 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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

3.3.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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.

33

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.

34

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 receitas subjacentes às contas

3.3.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.3.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

3.3.10. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.
Observação sobre a execução do orçamento do 7º PQ

3.3.11. O quadro 3.3.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a Clean Sky 1 no final de 2020. Em 2020, as contribuições dos membros para o 7º PQ não
sofreram alterações.

Quadro 2 – Contribuições dos membros para a Clean Sky 1
(em milhões de euros)

Membros
UE (DG RTD)
Membros privados
Total

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base e de
decisões jurídicas)
Atividades da
Atividades
Empresa
Total
adicionais (1)
Comum
800,0
N/A
800,0
600,0
N/A
600,0
1 400,0
N/A
1 400,0

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

800,0
14,9
814,9

Em espécie,
Em espécie, para
declaradas mas
atividades
não validadas
adicionais
0,0
0,0
N/A
593,0
0,0
N/A
593,0
0,0
N/A

Em espécie,
validadas

Total
800,0
607,9
1 407,9
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Observação sobre a execução do orçamento do programa
Horizonte 2020

3.3.12. O quadro 3.3.3 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a Clean Sky 2 no final de 2020.

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

Membros
UE (DG RTD)
Membros privados
Total

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base e de
decisões jurídicas)
Atividades da
Atividades
Empresa
Total
adicionais (1)
Comum
1 755,0
0,0
1 755,0
1 228,5
965,3
2 193,8
2 983,5
965,3
3 948,8

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro
1 451,0
23,1
1 474,1

Em espécie,
Em espécie, para
declaradas mas
atividades
adicionais
não validadas
N/A
N/A
N/A
581,3
136,3
1 144,2
581,3
136,3
1 144,2

Em espécie,
validadas

Total
1 451,0
1 884,9
3 335,9

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.3.13. No que se refere ao orçamento de 2020 da Empresa Comum disponível para

pagamentos relativos a projetos no âmbito do Horizonte 2020, a pandemia de COVID-19
resultou num abrandamento das convenções de subvenção para os parceiros e, além disso,
numa subexecução das convenções de subvenção de 2018-2019 para membros. Esta última
conduziu a recuperações significativas de pré-financiamentos pagos em excesso, que
aumentaram as dotações de pagamento operacionais (fundos internos de receitas afetadas)
para 22,6 milhões de euros em 2020. Esta situação afetou negativamente a taxa de execução
do orçamento para pagamentos operacional, que era de 82,6% no final de 2020 (2019: 97,2%).
Por último, contrariamente às regras financeiras da Empresa Comum, esta não esgotou a
dotação dos exercícios anteriores, no valor de 13,3 milhões de euros, que foram reinscritos no
orçamento operacional de 2020, antes de utilizar as dotações de pagamento do exercício.

3.3.14. A Empresa Comum mais do que duplicou o orçamento para pagamentos das

suas despesas de infraestruturas e de comunicação (que representa cerca de 1,5% do
orçamento total disponível para pagamentos da Empresa Comum) para o exercício de 2020.
Esta duplicação do orçamento para pagamentos, juntamente com o impacto da pandemia de
COVID-19 nos custos previstos para a informática, a comunicação, os eventos e outros serviços
externos, resultou na baixa taxa de execução de 42,7% no final de 2020 (2019: 98,7%).
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Observações sobre os controlos internos

3.3.15. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis

baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Em 2020, aplicou o quadro de
controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de controlo interno. Para realizar
a autoavaliação anual e o acompanhamento da eficácia das atividades de controlo exigidas
pelo referido quadro, a Empresa Comum desenvolveu indicadores pertinentes para todos os
princípios de controlo interno e características conexas.

3.3.16. 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 2020, a Empresa Comum
comunicou uma taxa de erro representativa de 1,60% e uma taxa de erro residual de 0,91%
relativamente aos projetos relacionados com o programa Horizonte 2020 (apuramentos e
pagamentos finais) 35. Na sua proposta de regulamento relativa ao Horizonte 2020 36, 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%".

3.3.17. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal auditou uma

amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2020 ao nível dos
beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias ex post 37. Estas
auditorias pormenorizadas revelaram, num caso, um erro superior a 1% dos custos auditados,
relacionado com custos de pessoal declarados, em que o beneficiário não respeitou
integralmente o limite máximo para as horas de trabalho no projeto, no que diz respeito ao
pessoal que trabalha exclusivamente no projeto sem registo do tempo de trabalho.

35

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum Clean Sky relativo a 2020, p. 97.

36

COM(2011) 809 final.

37

No que diz respeito às operações de pagamento de subvenções testadas junto dos
beneficiários, o limiar para a comunicação de erros quantificáveis é de 1% dos custos
auditados.
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Outras questões

3.3.18. Embora o pessoal estatutário da Empresa Comum tenha permanecido estável,

com 42 efetivos entre 2017 e 2020, durante o mesmo período, a Empresa Comum aumentou
significativamente o seu recurso a trabalhadores temporários de três para dez equivalentes a
tempo completo (ETC), ou seja, de 8% para 24% do pessoal estatutário da Empresa Comum.
Todavia, as tarefas executadas por estes trabalhadores não são de natureza esporádica ou
temporária nem decorrem de um aumento excecional do volume de trabalho ou da realização
de uma atividade esporádica, tendo antes um caráter permanente (por exemplo, assistente do
serviço jurídico, apoio de secretariado, assistente de comunicação e assistente de gestor de
projeto). A prática da Empresa Comum cria, de facto, lugares permanentes para além dos
previstos no quadro de pessoal. Revela também que o pessoal estatutário da Empresa Comum
não é suficiente para executar a sua agenda de investigação e inovação e os respetivos planos
de trabalho. Além disso, esta situação apresenta riscos significativos para a Empresa Comum
quanto à retenção de competências essenciais, à ausência de canais de prestação de contas
claros e à menor eficiência do pessoal que podem afetar negativamente o desempenho global
da Empresa Comum.

Seguimento das observações dos anos anteriores

3.3.19. 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)

2019

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 âmbito
do Horizonte 2020.

Concluída
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Resposta da Empresa Comum
3.3.13. No início de 2020, a Empresa Comum Clean Sky 2 (Empresa Comum Clean Sky 2)
dispunha apenas de dotações de pagamento com fontes de financiamento C1. Com a primeira
alteração orçamental do exercício, as dotações não utilizadas tinham sido reativadas como
fundos C2 em maio de 2020. No entanto, a ferramenta de gestão das subvenções da Empresa
Comum não deu prioridade à utilização dos fundos C2 sem intervenção manual para cada
pagamento. Por conseguinte, as dotações C1 foram utilizadas em primeiro lugar.
Por último, a Empresa Comum CS2 tinha planeado utilizar os fundos C2 para os pagamentos de
pré-financiamentos adicionais às GAM 2020-2021 nos últimos meses de 2020. Contudo, alguns
destes pagamentos tiveram de ser adiados para o início de 2021. A Empresa Comum
implementará medidas de acompanhamento adicionais para garantir que os fundos reativados
são utilizados em primeiro lugar.
3.3.18. A Empresa Comum Sky 2 foi obrigada a aumentar constantemente o recurso a pessoal
interino nos últimos anos, devido às limitações do quadro rígido do pessoal, sob condição de
aumento das tarefas e da carga de trabalho. Esta tendência ascendente deverá continuar, uma
vez que a Empresa Comum está a entrar numa fase em que dois programas, o Clean Sky 2 e o
novo programa para a aviação ecológica, serão executados em paralelo, o que resultará num
volume de trabalho ainda maior. Para além dos esforços envidados para aumentar a eficiência
do pessoal, a única alternativa para fazer face ao aumento da carga de trabalho é o recurso a
pessoal interino.
A Empresa Comum CS2 pôs em prática medidas de atenuação (tais como mecanismos de
supervisão adequados, limitação de tarefas não essenciais a interinos e garantia de formação e
acompanhamento adequados). No entanto, esta situação não se revela ideal numa perspetiva
de médio e longo prazo. A solução consistirá em proporcionar maior flexibilidade à Empresa
Comum no que diz respeito ao número de lugares de agentes contratuais no quadro do pessoal.
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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 2007 38 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 2024 39 (IMI 2).

3.4.2. A Empresa Comum é uma parceria público-privada para a investigação e a

inovação no domínio da 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).

38

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).

39

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 Comum

.

40

Quadro 3.4.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas (milhões de euros)

233,8

200,1

Orçamento em dotações de autorização novas (milhões de euros)

260,5

134,1

Orçamento disponível para pagamentos (milhões de euros) (1)

241,6

231,3

Orçamento disponível para autorizações (milhões de euros) (1)

276,5

261,4

53

53

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)
(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

3.4.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.4.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

40

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www.imi.europa.eu).
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Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.4.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 41 e pelos relatórios de execução orçamental 42 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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

3.4.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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.

41

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.

42

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 receitas subjacentes às contas

3.4.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.4.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

3.4.10. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.
Observação sobre a execução do orçamento do 7º PQ

3.4.11. O quadro 3.4.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a IMI 1 no final de 2020.

Quadro 3.4.2 – Contribuições dos membros para a IMI 1
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)
Membros
UE (DG RTD)
Membros privados
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
1 000,0
N/A
1 000,0
N/A
2 000,0
N/A

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

1 000,0
1 000,0
2 000,0

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

931,1
21,9
953,0

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
não validadas
adicionais
0,0
0,0
N/A
737,6
42,2
N/A
737,6
42,2
N/A

Em espécie,
validadas

Total
931,1
801,7
1 732,8
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3.4.12. Para todo o programa do 7º PQ, no final de 2020, a Empresa Comum tinha

autorizado 965,7 milhões de euros para convenções de subvenção assinadas no âmbito
do 7º PQ, dos quais 94,5 milhões de euros (ou seja, 10%) ainda terão de ser pagos nos
próximos anos. No que se refere ao orçamento de 2020 da Empresa Comum disponível para
pagamentos relativos a projetos no âmbito do 7º PQ, a taxa de execução das dotações de
pagamento foi de 96%.

Observações sobre a execução do orçamento do programa
Horizonte 2020

3.4.13. O quadro 3.4.3 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a IMI 2 no final de 2020.

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

Membros
UE (DG RTD)
Federação Europeia das Associações
da Indústria Farmacêutica
Parceiros associados
Total

Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)
Atividades da
Atividades
Total
Empresa
adicionais (1)
Comum
1 638,0
N/A
1 638,0

Em dinheiro
643,2

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em espécie,
Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
validadas
não validadas
adicionais
0,0
0,0
N/A

Total
643,2

1 425,0

N/A

1 425,0

20,7

317,2

207,7

N/A

545,6

213,0
3 276,0

N/A
N/A

213,0
3 276,0

7,1
671,0

35,0
352,2

55,3
263,0

N/A
N/A

97,4
1 286,2

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.4.14. No que se refere ao orçamento de 2020 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 99,7%.

3.4.15. O orçamento administrativo da Empresa Comum é gerido como um orçamento

dissociado e a reativação das dotações de pagamento não utilizadas dos anos anteriores deve
ser aplicada apenas na medida em que as dotações de pagamento do exercício sejam
insuficientes para cobrir as obrigações contratuais do exercício. A prática da Empresa Comum
de reativar dotações de pagamento não utilizadas de anos anteriores até ao limite das
autorizações administrativas em aberto resulta numa acumulação de dotações de pagamento
não utilizadas. Agravada pelo impacto da pandemia de COVID-19 nos custos previstos para a
informática, a comunicação, as reuniões, os eventos e outros serviços, esta prática resultou
numa baixa taxa de execução orçamental do orçamento administrativo da Empresa Comum
(Título 2, despesas com infraestruturas, que representa cerca de 3% do orçamento total
disponível para pagamentos da Empresa Comum), que se situou em 51% no final de 2020.
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Observações sobre os controlos internos

3.4.16. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis

baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Em 2018, a Empresa Comum
aplicou o quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de controlo
interno. Para realizar a autoavaliação anual e o acompanhamento da eficácia das atividades de
controlo exigidas pelo referido quadro, a Empresa Comum desenvolveu indicadores
pertinentes para todos os princípios de controlo interno e características conexas.

3.4.17. 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 no âmbito 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 2020, a Empresa Comum comunicou
uma taxa de erro representativa de 2,16% e uma taxa de erro residual de 1,14% relativamente
aos projetos no âmbito do 7º PQ 43 e uma taxa de erro representativa de 1,13% e uma taxa de
erro residual de 0,74% relativamente aos projetos relacionados com o programa
Horizonte 2020 (apuramentos e pagamentos finais) 44. Na sua proposta de regulamento
relativa ao Horizonte 2020 45, 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%".

43

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum IMI 2 relativo a 2020, ponto 2.5.2.

44

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum IMI 2 relativo a 2020, ponto 2.5.2.

45

COM(2011) 809 final.
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3.4.18. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal auditou uma

amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2020 ao nível dos
beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias ex post 46. Estas
auditorias pormenorizadas revelaram, num caso, um erro sistémico superior a 1% dos custos
auditados relacionados com os custos diretos declarados. O beneficiário declarou erradamente
como outros custos diretos vários elementos de custos indiretos não diretamente imputáveis
ao projeto. Esses custos indiretos são, porém, cobertos por uma taxa fixa de 25% do montante
dos custos diretos.

Seguimento das observações dos anos anteriores

3.4.19. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às

observações do Tribunal relativas aos anos anteriores.

46

No que diz respeito às operações de pagamento de subvenções testadas junto dos
beneficiários, o limiar para a comunicação de erros quantificáveis é de 1% dos custos
auditados.
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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)

2019

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).

N/A
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Resposta da Empresa Comum
3.4.15. Em conformidade com o processo orçamental anual normal da Comissão Europeia
seguido pela Empresa Comum IMI 2, o planeamento orçamental para 2020 já tinha sido
realizado em 2018. A rigidez do planeamento orçamental e do respetivo mecanismo de
retificação não permitiu ajustamentos adequados à rápida evolução e à incerteza decorrente
da situação de crise mundial provocada pela pandemia. Os efeitos da pandemia e das formas
de trabalho à distância são evidentes na execução administrativa do orçamento da Empresa
Comum IMI 2 no final de 2020, mas não era possível controlar a incerteza através de uma
simples redução do orçamento em meados do exercício.
No final de 2019, as dotações de pagamento administrativas não utilizadas ascendiam a
4 milhões de euros, enquanto as dotações de pagamento administrativas reativadas em C2
em 2020 foram reduzidas para 2,1 milhões de euros e absolutamente necessárias para cobrir o
alcance das autorizações transitadas com a data de execução final de 2020.
A baixa taxa de execução orçamental para o título 2 (despesas com infraestruturas) C1
deveu-se sobretudo ao impacto da pandemia de COVID-19 nas reuniões programadas sobre
governação e projetos, nos eventos externos e nas comunicações, bem como à redução dos
custos com peritos de avaliação devido à realização de trabalho à distância. Outro exemplo em
que a pandemia teve um impacto significativo na execução administrativa do orçamento é o
Fórum das Partes Interessadas da IMI, um evento que costumava reunir cerca
de 400 participantes num espaço físico e que, em 2020, teve de ser organizado em linha.
Apesar dos 954 participantes registados, o orçamento inicialmente previsto quase não foi
utilizado.
Para 2021, a Empresa Comum IMI 2 está a planear transitar um montante de dotações de
pagamento administrativas inferior ao montante das autorizações transitadas para 2021 no
Título 2. Prevê-se que a diferença seja paga a partir do orçamento do exercício em curso
(dotações C1).
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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" (PCH), sediada em Bruxelas, foi criada em maio de 2008 por um
período que terminou em 31 de dezembro de 2017 47 (PCH 1). Em maio de 2014, o Conselho
prolongou a existência da Empresa Comum até 31 de dezembro de 2024 48 (PCH 2).

3.5.2. A Empresa Comum é uma parceria público-privada no domínio da investigação e

inovação tecnológica das pilhas de combustível e hidrogénio. Os membros da Empresa Comum
são a União Europeia (UE), representada pela Comissão, o Agrupamento Industrial Hydrogen
Europe e o Agrupamento de Investigação Hydrogen European Research.

47

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).

48

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 Comum

.

49

Quadro 3.5.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas (milhões de euros)

85,4

104,2

Orçamento em dotações de autorização novas (milhões de euros)

86,3

87,1

Orçamento disponível para pagamentos (milhões de euros) (1)

103,8

113,9

Orçamento disponível para autorizações (milhões de euros) (1)

104,2

91,7

29

28

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)
(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

3.5.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.5.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

49

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www.fch.europa.eu).
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Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.5.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 50 e pelos relatórios de execução orçamental 51 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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

3.5.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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.

50

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.

51

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 receitas subjacentes às contas

3.5.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.5.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

3.5.10. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.
Observação sobre a execução do orçamento do 7º PQ

3.5.11. O quadro 3.5.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a PCH 1 no final de 2020.

Quadro 3.5.2 – Contribuições dos membros para a PCH 1
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base e de
decisões jurídicas)
Membros
UE (DG RTD)
Membros privados
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
470,0
N/A
470,0
N/A
940,0
N/A

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

470,0
470,0
940,0

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

407,0
17,9
424,9

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
não validadas
adicionais
19,1
0,0
N/A
440,4
0,0
N/A
459,5
0,0
N/A

Em espécie,
validadas

Total
426,1
458,3
884,4
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3.5.12. Para todo o programa do 7º PQ, no final de 2020, a Empresa Comum tinha

autorizado 428,5 milhões de euros para convenções de subvenção assinadas no âmbito
do 7º PQ, dos quais cerca de 7,1 milhões de euros (ou seja, 2%) ainda terão de ser pagos nos
próximos anos. No que se refere ao orçamento de 2020 da Empresa Comum disponível para
pagamentos relativos a projetos no âmbito do 7º PQ, a taxa de execução das dotações de
pagamento foi de 89%.

Observações sobre a execução do orçamento do programa
Horizonte 2020

3.5.13. O quadro 3.5.3 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a PCH 2 no final de 2020.

Quadro 3.5.3 – Contribuições dos membros para a PCH 2
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base e de
decisões jurídicas)
Membros
UE (DG RTD)
Membros privados
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
665,0
0,0
95,0
285,0
760,0
285,0

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

665,0
380,0
1 045,0

498,6
8,7
507,3

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
não validadas
adicionais
0,0
0,0
0,0
11,9
35,0
1 095,0
11,9
35,0
1 095,0

Em espécie,
validadas

Total
498,6
1 150,6
1 649,2

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.5.14. O baixo nível das contribuições em espécie efetuadas pelos membros do setor

para as atividades operacionais, no valor de 11,9 milhões de euros, deve-se ao facto de a
Empresa Comum as certificar 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.

3.5.15. No que se refere ao orçamento de 2020 da Empresa Comum disponível para

projetos no âmbito do programa Horizonte 2020, as taxas de execução das dotações de
autorização e de pagamento foram de 97%.
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3.5.16. O orçamento administrativo da Empresa Comum é gerido como um orçamento

dissociado e a reativação das dotações de pagamento não utilizadas dos anos anteriores deve
ser aplicada apenas na medida em que as dotações de pagamento do exercício sejam
insuficientes para cobrir as obrigações contratuais do exercício. A prática da Empresa Comum
de reativar dotações de pagamento não utilizadas de anos anteriores até ao limite das
autorizações administrativas em aberto resulta numa acumulação de dotações de pagamento
não utilizadas. Agravada pelo impacto da pandemia de COVID-19 nos custos previstos para a
informática, a comunicação, as reuniões, os eventos e outros serviços, esta prática resultou
numa baixa taxa de execução orçamental do orçamento administrativo da Empresa Comum
(Título 2, despesas com infraestruturas, que representa cerca de 3% do orçamento total
disponível para pagamentos da Empresa Comum), que se situou em 56% no final de 2020.

Observações sobre os controlos internos

3.5.17. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis

baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Em 2019, aplicou o quadro de
controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de controlo interno. Para realizar
a autoavaliação anual e o acompanhamento da eficácia das atividades de controlo exigidas
pelo referido quadro, a Empresa Comum desenvolveu indicadores pertinentes para todos os
princípios de controlo interno e características conexas.

3.5.18. 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 no âmbito 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 2020, a Empresa Comum comunicou taxas de
erro representativas de 1,97% e 2,16% e taxas de erro residual de 1,01% e 1,34%
(apuramentos e pagamentos finais), para os projetos no âmbito do 7º PQ 52 e do programa
Horizonte 2020 53, respetivamente. Na sua proposta de regulamento relativa ao
Horizonte 2020 54, 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

52

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum PCH 2 relativo a 2020, ponto 4.3.

53

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum PCH 2 relativo a 2020, ponto 4.3.

54

COM(2011) 809 final.
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todas as medidas de auditoria, recuperação, é atingir um nível tão próximo quanto possível
dos 2%".

3.5.19. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal auditou uma

amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2020 ao nível dos
beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias ex post 55. A auditoria
revelou, num caso, um erro superior a 1% dos custos auditados, causado pela aplicação de
uma taxa de câmbio errada para a conversão dos custos declarados em euros.

Observações sobre os procedimentos de contratação

3.5.20. Em abril de 2020, a Empresa Comum lançou um procedimento de contratação

para a adjudicação de um contrato-quadro relacionado com a execução da terceira fase do
projeto de desenvolvimento de um sistema de certificação H2 para cumprimento da Diretiva
Energias Renováveis revista 56. Embora o consórcio que já tinha executado as duas primeiras
fases do projeto se encontrasse numa situação de vantagem em termos de conhecimento, a
Empresa Comum utilizou o procedimento de concurso público para executar a terceira fase do
projeto. Em consequência, um consórcio com o mesmo coordenador que já tinha executado as
duas fases anteriores foi o único candidato a concorrer, tendo apresentado uma proposta
financeira próxima do valor máximo estimado do contrato fixado no caderno de encargos.

3.5.21. Devido à utilização de um procedimento de concurso aberto numa situação de

vantagem em termos de conhecimento, o objetivo da melhor relação qualidade/preço não
pôde ser plenamente demonstrado. Para aumentar a concorrência e permitir uma melhor
estimativa do preço do mercado, incentiva-se a Empresa Comum a realizar estudos de
mercado preliminares sobre preços e consultas a outras empresas que atuam no mercado do
hidrogénio.

55

No que diz respeito às operações de pagamento de subvenções testadas junto dos
beneficiários, o limiar para a comunicação de erros quantificáveis é de 1% dos custos
auditados.

56

Diretiva (UE) 2018/2001 (reformulação) relativa à promoção da utilização de energia de
fontes renováveis.
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Observações sobre o pessoal temporário

3.5.22. Devido ao pedido do Conselho de Administração da PCH no sentido de reforçar o
papel da gestão de conhecimentos, a Empresa Comum manteve o cargo de Service Knowledge
Management, que foi ocupado em permanência por pessoal temporário durante cerca
de 2,5 anos. De acordo com o contrato-quadro da Comissão para serviços temporários, o
recurso a este tipo de pessoal está contudo limitado ao trabalho de escritório de natureza
esporádica ou temporária, decorrente de um aumento excecional do volume de trabalho ou
e/ou da realização de uma atividade esporádica, ou ao preenchimento de uma vaga na
pendência do recrutamento de um elemento permanente. A prática da Empresa Comum é
contrária a este princípio e cria, de facto, um lugar permanente para além dos previstos no
quadro de pessoal.
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Resposta da Empresa Comum
3.5.16. O orçamento administrativo revelou uma taxa de execução persistentemente elevada
(entre 75% e 80%) nos quatro anos anteriores. No entanto, em 2020, a situação foi diferente
devido ao impacto significativo da pandemia de COVID-19 nas atividades administrativas.
O cancelamento das atividades programadas até 13% do Título 2 (dotações de pagamento)
não pôde ser plenamente conhecido antes do final do ano.
3.5.21. Para alcançar a melhor relação qualidade/preço, a Empresa Comum PCH realizou uma
investigação sobre o mercado interno combinada com a utilização de dados financeiros
históricos (decorrentes de subvenções e contratos anteriores), a fim de estabelecer um valor
contratual adequado.
No futuro, a Empresa Comum PCH complementará a investigação interna com um estudo de
mercado externo mais pormenorizado para encontrar o preço de mercado mais exato para o
contrato.
3.5.22. A Empresa Comum PCH gostaria de salientar que o recurso a pessoal temporário foi
necessário para fazer face à rotação do lugar de Responsável pela Gestão do Conhecimento
(KMO) entre 2015 e 2020. Isto explica, em parte, a necessidade de pessoal temporário para
assegurar a continuidade do serviço durante os períodos em que o lugar esteve vago,
nomeadamente em 2018 e 2020. Além disso, devido ao pedido especial do Conselho de
Administração (CA) da PCH em 2017, sublinhando o papel crucial da gestão de conhecimentos
e a necessidade de análises mais desenvolvidas, a Empresa Comum PCH só poderia assegurar o
consequente aumento do volume de trabalho recorrendo a pessoal temporário
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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 2014 57 para o período que
decorre até 31 de dezembro de 2024. É a substituta e sucessora das 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 é uma parceria público-privada no domínio da investigação em

nanoeletrónica e sistemas informáticos incorporados. Os seus membros são a União Europeia
(UE), representada pela Comissão (DG CNECT), os Estados participantes na ECSEL 58 e três
membros privados que são associações do setor (AENEAS, ARTEMISIA e EPoSS) e 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.

57

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).

58

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 e Turquia. Em 1 de fevereiro de 2020, o Reino Unido saiu da União Europeia, pelo que
deixou de ser membro da Empresa Comum (fonte: sítio Web da Empresa Comum).
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3.6.3. O quadro 3.6.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum

.

59

Quadro 3.6.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas (milhões de euros)

137,4

172,6

Orçamento em dotações de autorização novas (milhões de euros)

209,0

197,7

Orçamento disponível para pagamentos (milhões de euros) (1)

215,8

232,5

Orçamento disponível para autorizações (milhões de euros) (1)

218,3

204,0

29

29

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)
(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

3.6.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.6.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

59

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www.ecsel.eu).
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Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.6.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 60 e pelos relatórios de execução orçamental 61 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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

3.6.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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.

60

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.

61

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 receitas subjacentes às contas

3.6.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.6.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

3.6.10. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.
Observações sobre a execução do orçamento do 7º PQ

3.6.11. A Empresa Comum sucedeu às Empresas Comuns ENIAC e ARTEMIS, que foram

encerradas em 26 de junho de 2014 e assumiu a execução das atividades do 7º PQ por elas
lançadas.

3.6.12. No final de 2020, a UE contribuiu com 573,2 milhões de euros para o

cofinanciamento das atividades da Empresa Comum no âmbito do 7º PQ (transferidas a partir
das Empresas Comuns ARTEMIS e ENIAC em junho de 2014), aos quais se juntam 10,4 milhões
de euros destinados ao cofinanciamento dos custos administrativos subjacentes.

3.6.13. Ao todo, as autorizações destinadas às atividades do 7º PQ assumidas pela

Empresa Comum 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). Destas, no final de 2020, a Empresa
Comum tinha anulado autorizações no montante de 58 milhões de euros (16,8 milhões de
euros da ARTEMIS e 41,2 milhões de euros da ENIAC) e realizado pagamentos no montante
de 386,7 milhões de euros (83,8 milhões de euros da ARTEMIS e 302,9 milhões de euros da
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ENIAC). Consequentemente, cerca de 2,6 milhões de euros (0,8 milhões de euros da ARTEMIS
e 1,8 milhões de euros da ENIAC) ainda terão de ser pagos nos próximos anos. No que se
refere ao orçamento de 2020 da Empresa Comum disponível para pagamentos relativos a
projetos no âmbito do 7º PQ, a taxa de execução das dotações de pagamento foi de 70%.

3.6.14. Sem colocar em causa a opinião expressa nos pontos 3.6.7 e 3.6.9, o Tribunal

chama a atenção para o facto de os regulamentos de base das Empresas Comuns anteriores
(ARTEMIS e ENIAC 62) preverem que as suas atividades operacionais de investigação e inovação
no âmbito do 7º PQ fossem apoiadas através de contribuições financeiras dos
Estados-Membros participantes, correspondentes a, pelo menos, 1,8 vezes a contribuição
financeira operacional da UE, a pagar aos participantes no projeto, e através de contribuições
em espécie de membros privados, cujo montante deve ser igual ou superior à contribuição das
autoridades públicas. Nem as contas anuais provisórias da Empresa Comum relativas a 2020
nem o seu relatório de gestão orçamental e financeira de 2020 divulgam as seguintes
estimativas:
o

as contribuições financeiras dos Estados-Membros participantes para os projetos
ARTEMIS e ENIAC do 7º PQ;

o

as contribuições em espécie das organizações de investigação e desenvolvimento que
participam nos projetos ARTEMIS e ENIAC do 7º PQ.

62

Regulamentos (CE) nº 74/2008 e (CE) nº 72/2008 do Conselho (artigo 11º, nº 6, dos anexos
relativos aos estatutos das Empresas Comuns ARTEMIS e ENIAC).
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Observações sobre a execução do orçamento do programa
Horizonte 2020

3.6.15. O quadro 3.6.2 apresenta uma panorâmica das contribuições dos membros para

as atividades da Empresa Comum no âmbito do programa Horizonte 2020 no final de 2020.

Quadro 3.6.2 – Contribuições dos membros para as atividades da ECSEL
no âmbito do programa Horizonte 2020 (em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)
Membros
UE (DG CNECT)
Membros privados
Estados participantes (2)
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
1 185,0
N/A
1 657,5
N/A
1 170,0
N/A
4 012,5
N/A

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

944,9
19,6
374,7
1 339,2

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
adicionais
não validadas
N/A
N/A
N/A
180,3
896,5
N/A
N/A
N/A
N/A
180,3
896,5
N/A

Em espécie,
validadas

Total
944,9
1 096,4
374,7
2 416,0

(1) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE.
(2) Os Estados participantes pagam as suas contribuições diretamente aos beneficiários.

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.6.16. Os 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
Comum 63. No final de 2020, os Estados participantes que intervieram nos convites à
apresentação de propostas de 2014 a 2019 assinaram compromissos contratuais no montante
de 936,6 milhões de euros 64 e declararam um total de contribuições financeiras
de 374,7 milhões de euros (ou seja, 40% do total das contribuições autorizadas), que pagaram
diretamente aos beneficiários dos projetos que apoiaram no âmbito do Horizonte 2020. A
diferença entre o montante da contribuição financeira dos Estados participantes e a
contribuição financeira da UE no final de 2020 deve-se ao facto de a maioria dos Estados
participantes apenas reconhecer e comunicar à Empresa Comum os seus custos quando da
conclusão dos referidos projetos.

3.6.17. A Empresa Comum 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. Por conseguinte, estima as contribuições em espécie dos membros do setor com
base numa metodologia pro rata temporis adotada pelo Conselho de Administração da
Empresa Comum. Assim se explica por que razão, no final de 2020, o montante estimado e
ainda não validado das contribuições em espécie do setor era de 896,5 milhões de euros, em
comparação com 180,3 milhões de euros de contribuições desse tipo validadas. Com base nos
dados dos projetos relativos aos convites à apresentação de propostas realizados pela
63

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

64

Este montante é estimado com base nas decisões do Conselho das Autoridades Públicas da
Empresa Comum relativas aos convites à apresentação de propostas de 2014 a 2019.
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Empresa Comum no âmbito do Horizonte 2020 de 2014 a 2019, em 31 de dezembro de 2020,
as obrigações dos membros do setor em termos de contribuições em espécie ascendiam a
1 384,2 milhões de euros.

3.6.18.

No que se refere ao orçamento de 2020 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 91%.

3.6.19. As dotações de pagamento de anos anteriores não utilizadas podem ser incluídas

no orçamento das Empresas Comuns nos três exercícios seguintes, com base no facto de essas
dotações serem posteriormente utilizadas em primeiro lugar. Em 2020, a Empresa Comum
reativou 57,2 milhões de euros de dotações de pagamento não utilizadas no orçamento
operacional para as atividades do Horizonte 2020. Todavia, apenas podia utilizar 40 milhões de
euros (ou seja, 70%) das dotações reativadas antes de recorrer às dotações do exercício.

Observações sobre os controlos internos

3.6.20. 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 projetos 65. 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. 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. No caso dos projetos do 7º PQ, os
pagamentos efetuados em 2020 pela Empresa Comum ascenderam a 14,3 milhões de euros
(2019: 20,3 milhões de euros), representando 7,7% (2019: 11,2%) do total dos pagamentos
operacionais realizados pela Empresa Comum em 2020. O Tribunal aplicou a estes pagamentos
a taxa de erro residual determinada pela Direção-Geral da Investigação e da Inovação para
todo o 7º PQ, que era de 3,51% no final de 2020 66.

65

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.

66

DG RTD, Relatório Anual de Atividades de 2020, p. 43.
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3.6.21. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão realiza as auditorias ex post das

despesas. Com base nos resultados da auditoria no final de 2020, a Empresa Comum
comunicou uma taxa de erro representativa para o Horizonte 2020 de 2,68% e uma taxa de
erro residual de 1,25% 67. Na sua proposta de regulamento relativa ao Horizonte 2020 68, 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%".

3.6.22. O Tribunal auditou uma amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020

realizados em 2020 ao nível dos beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das
auditorias ex post 69. Estas auditorias pormenorizadas revelaram o seguinte:
o

num caso, erros sistémicos superiores a 1% dos custos auditados relacionados com o
cálculo dos custos de pessoal declarados;

o

num segundo caso, o beneficiário declarou custos diretos para a aquisição de serviços a
outro beneficiário, que fazia parte do consórcio do projeto. Esta situação só é aceitável se
devidamente justificada, a fim de evitar que o preço contenha uma margem de lucro. O
beneficiário não apresentou a justificação da exceção, nem a prova de que o processo de
contratação assegurou a melhor relação qualidade/preço para a aquisição deste serviço.
Este erro não é quantificável.

Seguimento das observações dos anos anteriores

3.6.23. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às

observações do Tribunal relativas aos anos anteriores.

67

(Projeto de) Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum ECSEL relativo a 2020,
Parte III (referente ao controlo interno).

68

COM(2011) 809 final.

69

No que diz respeito às operações de pagamento de subvenções testadas junto dos
beneficiários, o limiar para a comunicação de erros quantificáveis é de 1% dos custos
auditados.
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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 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 Empresa
Comum.

Concluída

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. 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.

Concluída

2019

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 baixa taxa 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.

N/A
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Ano

Observações do TCE

2019

A Empresa Comum 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, a Empresa Comum ainda não
tinha dado início ao processo de aplicação.

2019

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.

2019

A Empresa Comum 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.

Fase da medida corretiva
(Concluída / Em curso / Pendente / N/A)
Concluída

N/A

Concluída
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Resposta da Empresa Comum
3.6.14. Contrariamente ao programa Horizonte 2020, a regulamentação que rege o 7º PQ para
predecessores da ECSEL nunca previu nem exigiu tal comunicação de informação. É de notar
que, na altura das empresas comuns ARTEMIS e ENIAC, após discussões com a DG BUDG (entre
outros), foi decidido não incluir estas informações nas contas anuais.
3.6.19. O calendário da reativação durante o terceiro trimestre de 2020 foi além da

intenção e do controlo da ECSEL devido a um pedido pendente relacionado que só foi
autorizado no início de setembro de 2020. No entanto, após a reativação, todos os
pagamentos foram executados utilizando dotações prioritárias reativadas, em
conformidade com as regras financeiras da ECSEL. A Empresa Comum ECSEL
compromete-se a reativar quaisquer dotações não utilizadas no prazo de três
exercícios financeiros e a utilizá-las prioritariamente de acordo com as suas regras
financeiras. A Empresa Comum ECSEL estima que, até ao final de 2021, quaisquer
dotações de pagamento operacionais remanescentes serão reativadas e utilizadas.
3.6.20. A Empresa Comum ECSEL gostaria de reafirmar que foram tomadas medidas

para resolver esta constatação (recorrente). A Empresa Comum ECSEL considera estas
medidas (declarações escritas anuais das autoridades financiadoras nacionais)
adequadas, tal como confirmado pela autoridade orçamental. Os regulamentos de
base das empresas comuns previam o seguinte: "os Estados membros da
ARTEMIS/ENIAC podem efetuar outras verificações e auditorias que considerem
necessárias junto dos beneficiários do seu financiamento nacional e devem comunicar
os resultados à Empresa Comum ARTEMIS/ENIAC".
3.6.22. A Empresa Comum ECSEL abordou as constatações identificadas com os respetivos
beneficiários.
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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 2014 70 por um período de 10 anos e iniciou o seu funcionamento autónomo em 26 de
outubro de 2015.

3.7.2. A Empresa Comum 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 Comum

.

71

Quadro 3.7.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas (milhões de euros)

191,2

132,5

Orçamento em dotações de autorização novas (milhões de
euros)

72,2

138,6

Orçamento disponível para pagamentos (milhões de euros) (1)

196,6

182,1

Orçamento disponível para autorizações (milhões de euros) (1)

111,7

141,6

23

22

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)
(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.

70

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).

71

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www. bbi-europe.eu).
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Informações em apoio das declarações de fiabilidade

3.7.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.7.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.7.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 72 e pelos relatórios de execução orçamental 73 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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).

72

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.

73

Os relatórios de execução orçamental incluem os relatórios que agregam todas as
operações orçamentais e as notas explicativas.
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Fiabilidade das contas
Opinião sobre a fiabilidade das contas

3.7.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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 receitas subjacentes às contas

3.7.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.7.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

3.7.10. 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

3.7.11. O quadro 3.7.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a Empresa Comum no final de 2020.

Quadro 3.7.2 – Contribuições dos membros para a BBI
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base e de decisões jurídicas)
Membros
UE (DG RTD)
Membros privados (contribuições em
espécie e em dinheiro para os custos
administrativos)
Membros privados (contribuições em
dinheiro para os custos operacionais)
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (2)
Comum (1)
975,0
N/A
462,1

2 234,7

Reduções

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

-140,0

835,0

603,2

N/A

2 696,8

12,5

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
não validadas
adicionais
N/A
N/A
N/A

Em espécie,
validadas

42,0

53,7

Total

929,2

603,2
1 037,4

182,5

N/A

-140,0

42,5

3,3

N/A

N/A

N/A

3,3

1 619,6

2 234,7

-280,0

3 574,3

619,0

42,0

53,7

929,2

1 643,9

(1) Contribuições em espécie para atividades operacionais e objetivos de contribuição para os custos administrativos, conforme acordado nos planos de trabalho anuais da Empresa Comum.
(2) As atividades adicionais estão fora do âmbito da auditoria do TCE. O seu objetivo mínimo de 1 755 milhões de euros foi aumentado para 2 234,7 milhões de euros para os membros privados, a fim de
alcançar a obrigação de contribuição mínima total de, pelo menos, 2 730 milhões de euros.

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.7.12. De acordo com o regulamento de base da Empresa Comum, os membros do

setor devem contribuir em dinheiro com, pelo menos, 182,5 milhões de euros para os custos
operacionais da Empresa Comum. Tal como em 2020, os membros do setor não efetuaram
contribuições em dinheiro adicionais para os custos operacionais da Empresa Comum,
mantendo-se no mesmo nível reduzido de 3,25 milhões de euros que no final de 2019. Esta
situação revela que a Empresa Comum enfrenta grandes obstáculos na obtenção dessas
contribuições e que o objetivo mínimo não será alcançado até ao final do programa
Horizonte 2020. Por este motivo, a Comissão (DG RTD) reduziu as suas contribuições em
dinheiro para a Empresa Comum em 140 milhões de euros. Esta redução significativa das
contribuições dos membros representou um risco para a realização da agenda de investigação
e inovação da Empresa Comum no âmbito do programa Horizonte 2020.

3.7.13. No final de 2020, o total das contribuições em espécie dos membros do setor

para atividades adicionais só alcançou 53% do montante mínimo de 1 755 milhões de euros
estabelecido no regulamento de base da Empresa Comum. Além disso, no final de 2020, os
membros do setor comunicaram 95,7 milhões de euros de contribuições em espécie para
atividades operacionais, dos 433 milhões de euros autorizados após o lançamento de todos os
convites à apresentação de propostas do Horizonte 2020. Esta situação aponta para um risco
elevado de que, até ao final do programa Horizonte 2020, a Empresa Comum não atinja os
objetivos previstos para as contribuições em espécie dos membros do setor, tal como
estabelecido no seu regulamento de base e nos planos de trabalho anuais adotados.
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3.7.14. No que se refere ao orçamento de 2020 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 85%.

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. Em 2020, aplicou o quadro de
controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de controlo interno. Para realizar
a autoavaliação anual e o acompanhamento da eficácia das atividades de controlo exigidas
pelo referido quadro, a Empresa Comum desenvolveu indicadores pertinentes para todos os
princípios de controlo interno e características conexas.

3.7.16. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão é responsável pela auditoria ex post

relativa aos pagamentos efetuados pela Empresa Comum no âmbito do programa
Horizonte 2020. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final de 2020, a
Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 1,47% e uma taxa de erro
residual de 1,06% relativamente aos projetos no âmbito do programa Horizonte 2020
(apuramentos e pagamentos finais) 74. Na sua proposta de regulamento relativa ao
Horizonte 2020 75, 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%".

74

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum BBI relativo a 2020, p. 168.

75

COM(2011) 809 final.
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3.7.17. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal auditou uma

amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2020 ao nível dos
beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias ex post 76. As
auditorias pormenorizadas revelaram, num caso, um erro superior a 1% dos custos auditados
relacionado com a correção injustificada de custos de pessoal já declarados e aceites no
período de apresentação de relatórios subsequente.

3.7.18. No primeiro semestre de 2020, o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)

encerrou um inquérito que detetou indícios de irregularidades e fraudes nas atividades de dois
beneficiários envolvidos em projetos no âmbito do Horizonte 2020, incluindo projetos
cofinanciados pela Empresa Comum. Em 2020, a Empresa Comum aplicou amplamente as
recomendações do OLAF relativas a estes beneficiários, o que incluiu o processamento das
recuperações, a cessação da participação dos beneficiários afetados na maioria das
convenções de subvenção e a análise ativa de outros beneficiários potencialmente
problemáticos.

Observações sobre a boa gestão financeira

3.7.19. A conceção do convite à apresentação de propostas de 2020 da Empresa Comum

não assegurou a cobertura mais completa dos quatro temas de demonstração estratégicos, em
consonância com a agenda de investigação da Empresa Comum no plano de trabalho.
Propostas elegíveis e com elevada pontuação para um dos temas de demonstração tiveram de
ser rejeitadas em benefício de outro tema de demonstração, para o qual foram aceites várias
propostas para cofinanciamento.

Seguimento das observações dos anos anteriores

3.7.20.

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

76

No que diz respeito às operações de pagamento de subvenções testadas junto dos
beneficiários, o limiar para a comunicação de erros quantificáveis é de 1% dos custos
auditados.
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Anexo – Seguimento das observações dos anos anteriores
Ano

Observações do TCE

2019

Até ao final de 2019, do montante mínimo de 182,5 milhões de euros de contribuições em
dinheiro 77, apenas foram pagos 3,25 milhões de euros. O regulamento de base da BBI 78 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 euros 79.

2019

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.

Fase da medida corretiva
(Concluída / Em curso / Pendente / N/A)

N/A

Em curso

77

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

78

Regulamento (UE) 2018/121 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, que altera o Regulamento (UE) nº 560/2014 que institui a Empresa Comum BBI
(JO L 22 de 26.1.2018, p. 1).

79

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
3.7.12. O quadro jurídico criado exclusivamente para a Empresa Comum BBI para a cobrança
de contribuições financeiras junto dos membros do setor acabou por revelar-se ineficaz. Em
conformidade com uma recomendação anterior do TCE, os ensinamentos retirados da
experiência específica da Empresa Comum BBI devem ser tidos em conta na conceção de
futuras parcerias público-privadas. No entanto, no caso da Empresa Comum BBI, esta
experiência demonstrou igualmente que, apesar da redução significativa das contribuições em
numerário dos dois membros, a CE e o Consórcio Bioindústrias (BIC), a iniciativa conseguiu
alcançar os seus objetivos estratégicos. Com efeito, os resultados e os impactos alcançados
pelos projetos financiados já ultrapassam a maioria dos objetivos fixados pela Agenda
Estratégica de Inovação e Investigação da Empresa Comum BBI, o que foi confirmado por um
estudo recente realizado por peritos externos independentes. O relatório anual de atividades
de 2020 da Empresa Comum BBI fornece mais informações a este respeito.
3.7.13. As contribuições globais dos membros do setor da Empresa Comum BBI situam-se, de
facto, ligeiramente abaixo do nível esperado neste momento da iniciativa. De facto,
esperava-se inicialmente que as projeções relativas às contribuições em espécie para
atividades adicionais e operacionais fossem lineares; a experiência recente mostra, porém, que
esses investimentos são fortemente executados no final dos projetos da Empresa Comum BBI.
Além disso, a pandemia de COVID-19 causou atrasos nos investimentos e na respetiva
certificação por auditores externos.
Na opinião da Empresa Comum BBI, esta lacuna será significativamente reduzida nos próximos
exercícios, uma vez que a declaração e certificação das contribuições em espécie (para
atividades adicionais e operacionais) aumentará significativamente em consonância com o
encerramento dos projetos da BBI. Além disso, os membros do setor comprometeram-se a
objetivos de investimento adicionais para 2021 e exercícios seguintes nas suas perspetivas
financeiras apresentadas ao Conselho de Administração da BBI.
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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 2014 80 por um período de 10 anos e iniciou o seu funcionamento autónomo em 24 de maio
de 2016.

3.8.2. A Empresa Comum 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 Comum

.

81

Quadro 3.8.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas (milhões de euros)

72,5

61,8

Orçamento em dotações de autorização novas (milhões de
euros)

77,9

79,1

Orçamento disponível para pagamentos (milhões de euros) (1)

75,8

81,6

Orçamento disponível para autorizações (milhões de euros) (1)

84,1

83,1

24

23

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)
(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.

80

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).

81

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www. shift2rail.org).
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Informações em apoio das declarações de fiabilidade

3.8.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.8.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.8.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 82 e pelos relatórios de execução orçamental 83 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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).

82

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.

83

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

122
Empresa Comum Shift2Rail (S2R)

Fiabilidade das contas
Opinião sobre a fiabilidade das contas

3.8.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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 receitas subjacentes às contas

3.8.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.8.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

3.8.10. 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

3.8.11. O quadro 3.8.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a Empresa Comum no final de 2020.

Quadro 3.8.2 – Contribuições dos membros para a S2R
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)
Membros
UE (DG MOVE)
Membros privados
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
398,0
0,0
350,0
120,0
748,0
120,0

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

398,0
470,0
868,0

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
não validadas
adicionais
0,0
0,0
0,0
121,9
93,1
204,8
121,9
93,1
204,8

Em espécie,
validadas

297,7
9,2
306,9

Total
297,7
429,0
726,7

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.8.12. No final de 2020, a Empresa Comum tinha executado respetivamente 100%

e 80% das autorizações e dotações de pagamento disponíveis para projetos no âmbito do
programa Horizonte 2020. A taxa de execução das dotações de pagamento operacionais
diminuiu em comparação com 2019 (88%) porque uma convenção de subvenção concedida no
âmbito do convite à apresentação de propostas de 2020 não pôde ser assinada até ao final
de 2020 e o pré-financiamento correspondente teve de ser adiado em conformidade.

Observações sobre os controlos internos

3.8.13. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis

baseados em análises documentais financeiras e operacionais. Em 2020, aplicou o quadro de
controlo interno da Comissão, que se baseia em 17 princípios de controlo interno. Para realizar
a autoavaliação anual e o acompanhamento da eficácia das atividades de controlo exigidas
pelo referido quadro, a Empresa Comum desenvolveu indicadores pertinentes para todos os
princípios de controlo interno e características conexas.

3.8.14. A Decisão 07/2018 do Conselho de Administração, que adota as regras em

matéria de prevenção e gestão de conflitos de interesses, aplicáveis aos órgãos da Empresa
Comum, exige que os CV atualizados e as declarações de conflitos de interesses dos membros
do Conselho de Administração da Empresa Comum sejam publicados no sítio Web da Empresa
Comum. Porém, dado que só alguns membros do Conselho de Administração apresentaram
devidamente a informação, nenhuma das declarações de conflito de interesses e apenas
metade dos CV puderam ser publicados até ao final de 2020.
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3.8.15. O Serviço de Auditoria Comum da Comissão é responsável pela auditoria ex post

relativa aos pagamentos efetuados pela Empresa Comum no âmbito do programa
Horizonte 2020. Com base nos resultados das auditorias ex post disponíveis no final de 2020, a
Empresa Comum comunicou uma taxa de erro representativa de 2,9% e uma taxa de erro
residual de 1,99% relativamente aos projetos no âmbito do programa Horizonte 2020
(apuramentos e pagamentos finais) 84. Na sua proposta de regulamento relativa ao
Horizonte 2020 85, 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%".

3.8.16. Como parte dos controlos aos pagamentos operacionais, o Tribunal auditou uma

amostra aleatória de pagamentos do Horizonte 2020 realizados em 2020 ao nível dos
beneficiários finais, de modo a confirmar as taxas de erro das auditorias ex post 86. Estas
auditorias pormenorizadas revelaram, num caso, um erro sistémico devido à utilização de um
método errado para o cálculo dos custos de pessoal declarados. Noutro caso, foi detetada uma
deficiência de controlo sistémico não quantificável relacionada com a ausência do
procedimento de validação do beneficiário para as horas de trabalho declaradas no projeto.

Seguimento das observações dos anos anteriores

3.8.17. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às

observações do Tribunal relativas aos anos anteriores.

84

Relatório Anual de Atividades da Empresa Comum S2R relativo a 2020, p. 189.

85

COM(2011) 809 final.

86

No que diz respeito às operações de pagamento de subvenções testadas junto dos
beneficiários, o limiar para a comunicação de erros quantificáveis é de 1% dos custos
auditados.
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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 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, em conformidade com a sua natureza e o atual quadro jurídico, são
incluídas na proposta da Comissão de 23 de fevereiro de 2021, com vista a estabelecer a futura
parceria europeia para a investigação e inovação no domínio ferroviário.

N/A
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Resposta da Empresa Comum
3.8.14. A Empresa Comum S2R levou a cabo as seguintes ações:
-

Os membros do Conselho de Administração foram várias vezes convidados a apresentar
as declarações de conflito de interesses em falta;
Em junho de 2021, 28% dos CV e das declarações de conflito de interesses
encontravam-se ainda em falta (12 dos 43 atuais representantes ativos);
Durante a reunião do Conselho de Administração de 22 de junho de 2021, foi
apresentado um relatório intercalar aos membros do Conselho de Administração. Foi
igualmente especificado que qualquer membro do Conselho de Administração que não
tivesse cumprido os requisitos em termos de declaração Col e CV é considerado de facto
numa situação de conflito de interesses, levando à exclusão do processo de tomada de
decisões do Conselho de Administração.

3.8.16. A constatação relativa à ausência do procedimento de validação do beneficiário
referente às horas declaradas foi identificada num relatório de auditoria ex post realizado pelo
Serviço de Auditoria Comum (SAC) da Comissão, no final de 2020, sem que fossem necessários
ajustamentos financeiros. Este relatório concluiu que, em geral, o sistema de registo do tempo
de trabalho do beneficiário é fiável. Além disso, o beneficiário confirmou que será
implementada uma melhoria do sistema de validação do registo do tempo de trabalho, que a
Empresa Comum S2R acompanhará.
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3.9. Empresa Comum para a
Computação Europeia de Alto
Desempenho (EuroHPC)
Introdução

3.9.1. A Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (EuroHPC),

sediada no Luxemburgo, foi criada em outubro de 2018 por um período que vai até 31 de
dezembro de 2026 87. Começou a funcionar de forma autónoma em 23 de setembro de 2020.

3.9.2. A Empresa Comum é uma parceria público-privada que permite a congregação de

recursos da União Europeia (UE), de países europeus e de parceiros privados para o
desenvolvimento da computação de alto desempenho na Europa. Os membros fundadores da
Empresa Comum são a UE, representada pela Comissão, os Estados participantes 88 e dois
parceiros privados, representados pela Plataforma Tecnológica Europeia para a Computação
de Alto Desempenho (ETP4HPC) e pelas associações Big Data Value (BDVA).

87

Regulamento (UE) 2018/1488 do Conselho, de 28 de setembro de 2018, que cria a Empresa
Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho (JO L 252 de 8.10.2018, p. 8).

88

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Montenegro, Países Baixos, Macedónia do Norte, Noruega, Polónia, Portugal,
Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia (fonte: sítio Web da
EuroHPC).
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3.9.3. O quadro 3.9.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum

.

89

Quadro 3.9.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento novas (milhões de euros)

181,5

N/A

Orçamento em dotações de autorização novas (milhões de euros)

509,1

N/A

Orçamento disponível para pagamentos (milhões de euros) (1)

181,5

N/A

Orçamento disponível para autorizações (milhões de euros) (1)

509,1

N/A

11

N/A

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)
(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

3.9.4. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria

analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.9.5. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

89

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www.eurohpc-ju.europa.eu).

129
Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (EuroHPC)

Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.9.6. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 90 e pelos relatórios de execução orçamental 91 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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

3.9.7. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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.

90

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.

91

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 receitas subjacentes às contas

3.9.8. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.9.9. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.9.11. O quadro 3.9.2 apresenta uma visão global das contribuições dos membros para

a Empresa Comum EuroHPC no final de 2020.

Quadro 3.9.2 – Contribuições dos membros para a EuroHPC
(em milhões de euros)
Contribuições dos membros
(nos termos do regulamento de base)
Membros
UE (DG CNECT)
Estados participantes
Membros privados
Total

Atividades da
Atividades
Empresa
adicionais (1)
Comum
536,0
N/A
486,0
N/A
422,0
N/A
1 444,0
N/A

Total

Contribuições dos membros
(em 31.12.2020)
Em dinheiro

536,0
486,0
422,0
1 444,0

.

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

190,9
28,9
0,0
219,8

Em espécie,
validadas
0,0
0,0
0,0
0,0

Em espécie,
Em espécie,
declaradas mas para atividades
não validadas
adicionais
0,0
N/A
0,0
N/A
0,0
N/A
0,0
N/A

Total
190,9
28,9
0,0
219,8
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3.9.12. No que se refere ao orçamento de 2020 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 95,5% e de 22,5%. O baixo nível de
execução das dotações de pagamento deve-se, em parte, ao facto de a Comissão ter migrado o
orçamento total anual para pagamentos para a Empresa Comum quando esta atingiu a sua
autonomia financeira em 23 de setembro de 2020.

3.9.13. No final de 2020, os atrasos no recrutamento de pessoal fundamental,

juntamente com o impacto da pandemia de COVID-19 nos custos previstos para a informática,
a comunicação, as deslocações em serviço, as reuniões, os eventos e outros serviços,
reduziram significativamente a taxa de execução do orçamento para pagamentos
administrativos (que representa cerca de 1,5% do orçamento total disponível) para 16,5%.

3.9.14. Relativamente a 2020, o orçamento para pagamentos operacionais da Empresa

Comum foi previsto para o pré-financiamento relacionado com a aquisição dos três
precursores para supercomputadores à exaescala e cinco supercomputadores à petaescala
(cerca de 135 milhões de euros) e para convites à apresentação de propostas concluídos (cerca
de 44 milhões de euros). Contudo, no final de 2020, só puderam ser efetuados os pagamentos
de pré-financiamento para os contratos assinados relativos aos supercomputadores
LEONARDO e PetaSC, no montante de cerca de 34 milhões de euros, e para as convenções de
subvenção assinadas, no montante de cerca de 6 milhões de euros. Por isso, a taxa de
execução das dotações de pagamento operacionais foi baixa, situando-se em 22,6%.

Observações sobre os controlos internos

3.9.15. A Empresa Comum estabeleceu procedimentos de controlo ex ante fiáveis

baseados em análises documentais financeiras e operacionais. No final de 2020, aplicou o
quadro de controlo interno da Comissão, que se baseia, em grande medida, em 17 princípios
de controlo interno. Porém, no que respeita aos princípios de controlo relacionados com a
avaliação dos riscos e as atividades de controlo e acompanhamento, a Empresa Comum
necessita ainda de concluir várias ações para garantir o seu funcionamento eficaz.

3.9.16. No final de 2020, a Empresa Comum não tinha desenvolvido procedimentos

fiáveis para a validação e certificação das contribuições em espécie declaradas pelos seus
membros privados e Estados participantes, nem estabelecido um procedimento contabilístico
adequado para o reconhecimento dessas contribuições. Esta situação não permite à Empresa
Comum gerir, acompanhar e elaborar relatórios sobre a realização do nível mínimo de
contribuições em espécie, a efetuar por estes membros privados e Estados participantes.
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Outras questões

3.9.17. Tendo em conta o atual volume de trabalho da Empresa Comum devido aos

processos administrativos e operacionais e o lançamento das suas primeiras atividades
importantes, o TCE considera que a Empresa Comum não dispõe atualmente de pessoal
suficiente. Durante o estabelecimento da sua estrutura organizativa em 2020, a Empresa
Comum concentrou-se principalmente em assegurar os principais processos e tarefas
operacionais, mas negligenciou a necessidade de pessoal administrativo fundamental, em
especial o chefe da administração e das finanças e o gestor do controlo interno e da
coordenação da auditoria. Sem resolver este défice de recursos, a Empresa Comum corre o
risco de enfrentar deficiências na gestão financeira, orçamental e do pessoal, bem como nos
processos de controlo interno dos pagamentos operacionais e das contribuições em espécie.
Por último, a elevada proporção de pessoal contratual (74%) pode resultar num nível
significativo de rotação de pessoal num futuro próximo, aumentando ainda mais a pressão
sobre a situação precária do pessoal da Empresa Comum.
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Resposta da Empresa Comum
A Empresa Comum tomou nota do relatório do Tribunal.
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Empresa Comum operando sob a
Euratom
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3.10. Empresa Comum Europeia para o
ITER e o Desenvolvimento da Energia
de Fusão (F4E)
Introdução

3.10.1. A Empresa Comum Europeia para o ITER

e o Desenvolvimento da Energia de
Fusão (F4E) foi instituída em abril de 2007 por um período de 35 anos. Uma das principais
tarefas da Empresa Comum consiste em fornecer a contribuição da Comunidade Europeia da
Energia Atómica (Euratom) para a Organização Internacional de Energia de Fusão ITER (OI
ITER), responsável pela execução do projeto ITER. A implantação das principais instalações de
fusão foi prevista para Cadarache (França), embora a Empresa Comum esteja sediada em
Barcelona.
92

93

3.10.2. 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.

92

Reator Termonuclear Experimental Internacional.

93

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 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), pela Decisão (Euratom) 2015/224 do Conselho, de 10 de fevereiro
de 2015 (JO L 37 de 13.2.2015, p. 8) e pela Decisão (Euratom) 2021/281 do Conselho,
de 22 de fevereiro de 2021 (JO L 62 de 13.2.2021, p. 41).
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3.10.3. O quadro 3.10.1 apresenta dados fundamentais sobre a Empresa Comum

.

94

Quadro 3.10.1 – Dados fundamentais sobre a Empresa Comum
2020

2019

Orçamento em dotações de pagamento (milhões de euros)

794,8

721,1

Orçamento em dotações de autorização (milhões de euros)

878

689,5

Orçamento disponível para pagamentos (milhões de euros) (1)

816,5

761,2

Orçamento disponível para autorizações (milhões de euros) (1)

885,7

729,7

435

439

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2)
(1)

O orçamento disponível inclui transições de autorizações administrativas e receitas
afetadas ainda não aprovadas pelo Conselho de Administração.

(2)

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

Fonte: dados disponibilizados pela Empresa Comum.

3.10.4. No final de 2020, as taxas de execução das dotações de autorização e de

pagamento disponíveis em 2018 chegaram, respetivamente, a 100% e 98%.

Informações em apoio da Declaração de Fiabilidade

3.10.5. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria
analíticos, testes substantivos diretos das operações junto das empresas comuns e dos
beneficiários, bem como uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de
controlo das empresas comuns. Os resultados deste trabalho foram completados por provas
resultantes dos trabalhos de outros auditores e por uma análise das informações fornecidas
pela gestão das empresas comuns.

3.10.6. Os elementos em que se baseia a opinião, as competências da gestão e dos

responsáveis pela governação e as responsabilidades do auditor relativamente à auditoria das
contas e das operações subjacentes encontram-se descritos na secção 3.1 do relatório. A
assinatura na página 147 faz parte integrante da opinião.

94

Podem encontrar-se mais informações sobre as competências e atividades da Empresa
Comum no seu sítio Web (www.f4e.europa.eu).
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Declaração de Fiabilidade do Tribunal enviada ao Parlamento
Europeu e ao Conselho – Relatório do auditor independente

Opinião
3.10.7. A auditoria do Tribunal incidiu sobre:
a)

as contas da Empresa Comum, que são constituídas pelas demonstrações
financeiras 95 e pelos relatórios de execução orçamental 96 relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020;

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

3.10.8. Na opinião do Tribunal, as contas da Empresa Comum relativas ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2020 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.

95

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.

96

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 receitas subjacentes às contas

3.10.9. Na opinião do Tribunal, as receitas subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

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

3.10.10. Na opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares.

Ênfase

3.10.11. Sem colocar em causa a opinião expressa nos pontos 3.10.8 e 3.10.10, o

TCE chama a atenção para os pontos 3.10.13 a 3.10.15, informando que as contas anuais
da Empresa Comum relativas ao exercício de 2020 apresentam a estimativa da Empresa
Comum relativa ao custo total do cumprimento das suas obrigações de entrega para o
projeto ITER, avaliadas em 17,97 mil milhões de euros. Eventuais alterações nos principais
pressupostos da estimativa e da exposição ao risco podem, todavia, conduzir a aumentos
significativos dos custos e/ou a novos atrasos na execução do projeto ITER.

3.10.12. As observações que se seguem não colocam em questão a opinião do Tribunal.
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Observações sobre a estimativa dos custos à data da conclusão
relativos ao ITER

3.10.13. A Empresa Comum mantém uma estimativa do custo total do cumprimento

das suas obrigações de entrega respeitantes ao projeto ITER em 2042, designada por
estimativa à data da conclusão (EAC). No final de 2020, a Empresa Comum avaliou este custo
total em 17 968 milhões de euros (em valores de 2020). Corresponde à soma do total dos
pagamentos totais efetuados no final de 2020, no valor de 7 345 milhões de euros, e da
estimativa dos pagamentos futuros, avaliados em 10 623 milhões de euros (valores de 2020).

3.10.14. Em comparação com as contas anuais de 2019, que apresentaram a estimativa

dos custos para concluir em termos dos créditos do ITER apenas, a Empresa Comum melhorou
consideravelmente a qualidade das informações constantes das contas anuais de 2020,
apresentando esta estimativa em euros e em valores de 2020, incluindo o impacto do BREXIT e
da COVID-19. Eventuais alterações nos principais pressupostos da estimativa e da exposição ao
risco podem, todavia, conduzir a aumentos significativos dos custos e a novos atrasos do
projeto, o que é ilustrado pelos exemplos seguintes:
o

requisitos relacionados com a segurança nuclear: embora a Empresa Comum esteja a
cooperar com a OI ITER para assegurar que a conceção respeita variados requisitos de
segurança nuclear, a autoridade francesa para a segurança nuclear tem a autoridade final
e quaisquer alterações futuras dos requisitos de segurança poderão ter um impacto
elevado em termos de custos;

o

estimativa dos custos do complexo das células quentes: esta estimativa não foi revista e a
atual fase de maturidade dos requisitos de conceção da OI ITER não permite que a F4E
elabore uma estimativa de custos credível;

o

alterações dos requisitos: embora quaisquer alterações necessárias sejam financiadas
através dos mecanismos contingentes (ou seja, o Fundo de Reserva ITER ou o orçamento
não distribuído do ITER) e a Empresa Comum tenha constatado o efeito positivo desta
política, é impossível reduzi-las a zero. Estas alterações podem causar novos atrasos e
custos para as atividades de construção em curso e no futuro.

3.10.15. A Empresa Comum avaliou o impacto da pandemia de COVID-19 como tendo

sido grave, mas não significativo. Até abril de 2021, a pandemia causou atrasos que chegam
aos quatro meses para algumas entregas, com um consequente aumento dos custos de cerca
de 47 milhões de euros (em valores de 2008) para o conjunto do projeto ITER. São possíveis
outras repercussões caso a pandemia se agrave em 2021.
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Observações sobre os controlos internos

3.10.16. As observações que se seguem referem-se às aplicações informáticas locais da

Empresa Comum utilizadas para a gestão de compromissos jurídicos e contratos (DACC) e de
documentos (IDM) 97. Não são aplicáveis aos sistemas e ao fluxo de trabalho do sistema central
de informação financeira (ABAC) da Comissão. Dizem respeito ao gestor orçamental
competente da Empresa Comum a todos os níveis, bem como aos responsáveis que atuaram
em sua substituição.

3.10.17. Ao longo dos anos, a Empresa Comum tem envidado esforços consideráveis

para instituir um sistema eletrónico de gestão de documentos. No final de março de 2020, o
Diretor Executivo da Empresa Comum decidiu que as assinaturas eletrónicas avançadas na
DACC deveriam ser utilizadas não só para gerir e assinar alterações aos contratos, mas
também para contratos iniciais, como medidas administrativas temporárias, durante a
pandemia de COVID-19.

3.10.18. Em geral, esta medida permitiu à Empresa Comum manter a continuidade das

atividades e permitiu que o seu pessoal pudesse ficar em teletrabalho desde o início da
pandemia. Porém, a F4E não ajustou totalmente as suas aplicações informáticas locais aos
processos de controlo interno relativos às delegações. Tal como descrito nos pontos seguintes,
continuam por resolver insuficiências significativas no que diz respeito a:
o

aspetos jurídicos relacionados com a execução do quadro das delegações e a utilização
de assinaturas eletrónicas avançadas na Empresa Comum;

o

aspetos técnicos relacionados com as configurações técnicas das aplicações DACC e IDM
(direitos de acesso dos utilizadores) para os gestores orçamentais competentes, a
utilização de contas com identidades virtuais e as interfaces das aplicações;

o

aspetos de controlo interno relacionados com a conformidade dos sistemas informáticos
locais com as delegações dos direitos de autorização e com a exatidão dos dados
contabilísticos e financeiros do seu sistema contabilístico.

3.10.19. Contrariamente ao fluxo de trabalho do ABAC, a aplicação DACC não pode
demonstrar que o pessoal compreendeu corretamente o conteúdo de um documento e
aceitou assiná-lo com a sua assinatura pessoal.

97

As observações não têm em conta as recentes alterações introduzidas pela Empresa
Comum em 2021, a fim de atenuar os riscos assinalados.
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3.10.20. No seu sistema de autenticação centralizado de gestão de contratos, a

Empresa Comum criou, para além das contas de utilizador individuais, contas de grupo de
utilizadores com identidades virtuais para facilitar a gestão das suas aplicações informáticas
locais (DACC e IDM). Todavia, até ao final de 2020, a conta de grupo funcional criada para o
Diretor da F4E foi igualmente utilizada para aprovar e assinar uma série de documentos
importantes. Esta prática é contrária aos princípios básicos da política de gestão do acesso às
TIC da Empresa Comum, que exige claramente que as contas de utilizador sejam únicas e
ligadas apenas a um utilizador. Por conseguinte, considera-se que se trata de uma deficiência
crítica do controlo interno, uma vez que permite que todas as pessoas incluídas na conta do
grupo realizem ações exclusivamente reservadas ao gestor orçamental competente.

3.10.21. O quadro das delegações da Empresa Comum tem por objetivo centralizar as

delegações nos gestores orçamentais competentes e, entre outras características, dá uma
panorâmica atualizada de todas as delegações e substituições aprovadas na F4E. No entanto,
no final de 2020, o quadro das delegações nas aplicações informáticas locais da Empresa
Comum (DACC e IDM) não estabelecia automaticamente delegações técnicas (ou seja, direitos
de utilização para autorizar transações). Ao invés, cada gestor orçamental competente devia
selecionar a pessoa correta na qual delegar, com base no quadro aprovado pelo Diretor da
Empresa Comum. Além disso, certos poderes de delegação previstos nos contratos (ou seja,
assinatura de decisões vinculativas sob determinadas condições) são conferidos a elementos
do pessoal da Empresa Comum que não são gestores orçamentais competentes (ou seja,
funcionários responsáveis pelos contratos). Esta situação não está refletida no quadro das
delegações da Empresa Comum.

3.10.22. Por último, contrariamente ao fluxo de trabalho do ABAC, a aplicação DACC

nunca foi objeto de uma auditoria de controlo interno, a fim de assegurar a conformidade dos
direitos dos utilizadores para autorização de operações com as delegações atribuídas ao
pessoal. Consequentemente, existe um elevado risco de que não tenha sido identificado nem
atenuado um incumprimento devido a violações da política de delegação da Empresa Comum.

3.10.23. Embora em 2016 a Empresa Comum tenha começado a utilizar a aplicação

informática DACC para a gestão de compromissos jurídicos ou contratos (em 2020, incluindo
para os contratos iniciais) e, por conseguinte, como fonte adicional de dados contabilísticos e
financeiros, não foi realizada qualquer validação do sistema contabilístico da Empresa Comum
desde 2013. Esta situação é contrária ao regulamento financeiro da Empresa Comum, que
exige uma validação do sistema contabilístico sempre que ocorra uma alteração importante.

3.10.24. O TCE chama a atenção para a auditoria prevista do Serviço de Auditoria

Interna da Comissão no que respeita às delegações de autoridade, à eficiência da tomada de
decisões na F4E e aos mecanismos de cooperação com a Direção-Geral da Energia da
Comissão, a partir do início de junho de 2021.
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Observação sobre os procedimentos de recrutamento

3.10.25. Os procedimentos de recrutamento da Empresa Comum realizados em 2020

careciam de transparência na elaboração da lista final de candidatos a convidar para a fase de
avaliação seguinte (entrevistas e provas escritas). Em especial, não é claro de que modo o
comité de seleção teve em conta os critérios preferenciais para a elaboração de uma lista
restrita dos candidatos.

Outras questões

3.10.26. O método utilizado pela Empresa Comum para o cálculo das contribuições

anuais de 2020 não estava em conformidade com as respetivas disposições do seu
Regulamento Financeiro. Em vez de utilizar as estimativas das contribuições adotadas pelo seu
Conselho de Administração, a Empresa Comum cobrou-as com base num projeto de estimativa
ainda por adotar.

3.10.27. A F4E utiliza o seu próprio portal de contratação pública eletrónica, que não

está plenamente sincronizado com a solução da Comissão. As futuras melhorias da ferramenta
da F4E poderão conduzir a uma duplicação desnecessária com os esforços de desenvolvimento
e investimento da Comissão. Esta atuação não segue o princípio de um "espaço de intercâmbio
de dados informatizados" único para os participantes, como previsto no Regulamento
Financeiro da UE.

Seguimento das observações dos anos anteriores

3.10.28. 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)

2019

O orçamento do capítulo 3.4 – Outras despesas operacionais é utilizado 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.

Concluída

2019

Num procedimento de contratação de valor elevado, os calendários e prazos inicialmente
publicados eram irrealistas. 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.

N/A

2019

A Empresa Comum é avaliada anualmente por um painel de peritos externos. 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.

Em curso
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Ano

Observações do TCE

Fase da medida corretiva
(Concluída / Em curso / Pendente / N/A)

2019

Devido à restrição do quadro de pessoal em termos de pessoal estatutário, a F4E recorre
crescentemente a recursos contratados ou internalizados. Em 2019, o nível destes recursos
chegou já a cerca de 62% do pessoal estatutário da Empresa Comum. A gestão de recursos
humanos da Empresa Comum 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.

Em curso

2019

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 2019 98.
Contudo, o sistema proposto não tem em consideração todas as recomendações dos
peritos independentes 99 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 Empresa Comum no projeto ITER. Considerando a
importância deste novo sistema para acompanhar o desempenho, é crucial que a Empresa
Comum proceda ao acompanhamento da sua eficácia durante a fase de implantação e que
o Conselho de Administração seja informado sempre que surjam questões significativas.

Concluída

98

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

99

Sétima avaliação anual por um Grupo de Análise independente (30 de novembro de 2018), pp. 30-31.
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Resposta da Empresa Comum
3.8.16. até 3.10.20. A plataforma de gestão de contratos da F4E, a DACC (acrónimo para
"Deviations, Amendments and Contract Changes"), é um sistema de intercâmbio eletrónico que
foi criado para dar resposta a recomendações críticas do Serviço de Auditoria Interna (SAI) da
Comissão Europeia em 2014, relativas às alterações aos contratos. A primeira versão deste
instrumento foi publicada em 2016 para unificar o desvio/alteração com a modificação
(compromisso jurídico) e assegurar o controlo das alterações aos contratos da F4E. Este
instrumento foi também concebido para monitorizar o custo das alterações aos contratos em
relação com a Estimativa na Conclusão (EaC) e as provisões para riscos. Numa segunda fase, foi
desenvolvido para abranger também as alterações comerciais (por exemplo, a troca de cartas), as
ativações comerciais (por exemplo, a publicação de opções), as alterações a contratos-quadros,
etc. Em virtude da situação da COVID-19, foi desenvolvido, com caráter de urgência, um módulo
adicional para permitir a assinatura dos contratos diretamente em linha, publicado em abril
de 2020 para os contratos operacionais. Para os contratos administrativos, os diferentes módulos
foram introduzidos desde o início de 2021. Quanto aos requisitos técnicos desse sistema
eletrónico, a F4E baseou-se nos requisitos estabelecidos no Regulamento Financeiro da F4E (atual
artigo 88º), com referência ao Regulamento Financeiro Geral (atual artigo 148º). No início
de 2021, no âmbito da avaliação anual do sistema de controlo interno da F4E, o coordenador de
controlo interno da F4E detetou erros relativos à fase de assinatura de alguns contratos
operacionais na DACC. A F4E identificou algumas operações em que os gestores solicitaram a
outra pessoa que aprovasse um compromisso jurídico na DACC em seu nome. Tais atos não estão
previstos no quadro financeiro interno da F4E relativo às delegações financeiras e à substituição,
pelo que não estão em conformidade com o Regulamento Financeiro da F4E.
Embora os contratos continuem a ser considerados legais ao abrigo da legislação espanhola e
francesa, a questão revelou deficiências graves nos sistemas de controlo interno da F4E.
Consequentemente, o Diretor da F4E incluiu uma reserva de reputação não quantificada na
declaração anual de fiabilidade para o ano de 2020.
No entanto, a F4E confirma que, a partir de 2021, a Estrutura de Auditoria Interna da F4E
alargará o âmbito da sua análise anual dos direitos de acesso ABAC de modo a incluir também
a DACC. Além disso, o SAI lançou, em junho de 2021, uma auditoria sobre delegações e
eficiência da tomada de decisões na F4E e mecanismos de cooperação com a DG ENER. Ambos
os compromissos contribuirão para aumentar a atual garantia de conformidade com a política
de delegações da F4E e o sistema de controlo interno.
Entretanto, a F4E tomou medidas corretivas imediatas para corrigir estas deficiências e assegurar
que estes erros não possam voltar a ocorrer, incluindo o reforço das verificações e controlos
financeiros no âmbito da DACC e a sensibilização do pessoal da F4E.
3.10.21. No que diz respeito aos poderes de delegação previstos nos contratos a agentes que não
o gestor orçamental competente, estes correspondem exclusivamente a atividades de gestão
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corrente do contrato e não alteram o contrato enquanto tal. A Empresa Comum F4E atualizará a
respetiva disposição no contrato-modelo.
3.10.22. A F4E confirma que está a ser efetuada uma validação do direito de utilizador por um
terceiro para prestar garantias.
3.10.23. A F4E confirma que será lançada uma validação dos sistemas contabilísticos em 2021.
No entanto, a F4E gostaria de salientar que a DACC não é automaticamente sincronizada com
o ABAC. Todos os dados introduzidos no sistema contabilístico são validados em conformidade
com o sistema de controlo interno: são efetuados controlos ex ante e ex post para garantir a
qualidade dos dados contabilísticos.
3.10.25. A F4E continuou a melhorar os seus processos de recrutamento, que, desde o início
de 2021, incluem avaliações quantitativas das candidaturas.
3.10.26. A F4E adotou medidas, nomeadamente a aprovação do projeto de Documento Único
de Programação para o ano seguinte pelo último Conselho de Administração do ano, a fim de
evitar que esta questão se repita.
3.10.27. A F4E tomou a decisão de implementar uma ferramenta comercial de apresentação
eletrónica de propostas pronta a utilizar, uma vez que a ferramenta da Comissão tinha um âmbito
limitado (apenas para os procedimentos abertos) e um elevado número de incidentes
comunicados e problemas de estabilidade. Quando a ferramenta disponibilizada pela Comissão
abranger todos os tipos de procedimentos de contratação relevantes para a F4E e a taxa de
incidentes diminuir, a F4E avaliará uma eventual mudança para o conjunto de instrumentos da
Comissão e tomará uma decisão com base nos requisitos operacionais da F4E. Além disso, a
ferramenta comercial pronta a utilizar da F4E está em plena conformidade com as disposições das
diretivas da UE em matéria de contratos públicos. Proporciona acesso eletrónico gratuito aos
convites à apresentação de propostas publicados pela F4E e está integrado com os anúncios
eletrónicos TED e o sítio Web TED onde são publicados os anúncios de concurso público da F4E.
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O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Mihails Kozlovs, Membro do
Tribunal de Contas, no Luxemburgo, em 21 de setembro de 2021.
Pelo Tribunal de Contas

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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