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Um trabalho  
realmente  
importante

Condições  
atrativas

Trabalhar no Tribunal de Contas Europeu (TCE) é uma oportunidade 
excecional para fazer parte de uma instituição criada para ser a guardiã das 
finanças europeias.

Enquanto auditor externo da União Europeia, o seu objetivo é melhorar a 
gestão financeira, promover a prestação de contas e a transparência e atuar 
como guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos da UE. O 
Tribunal verifica se o orçamento da União foi corretamente executado, e se os 
respetivos fundos são obtidos e gastos de forma legal e em conformidade com 
os princípios da boa gestão financeira.

O Tribunal está sedeado no Luxemburgo, empregando no total cerca de 
1 000 pessoas. Enquanto instituição europeia, oferece uma remuneração 
competitiva e um vasto pacote de benefícios que inclui férias e um plano de 
reforma, um seguro de doença com cobertura a nível mundial para o pessoal 
e seus dependentes, bem como um seguro de vida e de invalidez. Estão 
previstos benefícios adicionais no Estatuto dos Funcionários para os membros 
do pessoal que satisfaçam determinadas condições.

European Court of Auditors
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Como  
trabalhamos

O nosso ambiente de trabalho é aberto e colaborativo. Acolhemos ativamente 
a diversidade na forma como trabalhamos em conjunto e contribuímos para os 
nossos objetivos comuns.

- Os nossos manuais de auditoria contêm instruções pormenorizadas 
para a realização de auditorias, refletindo as normas profissionais internacionais 
aplicáveis e a qualidade esperada. Estes manuais abrangem os três principais 
tipos de auditoria (financeira, de conformidade e de resultados).

- Foram também desenvolvidas orientações práticas sobre métodos de 
auditoria para apoiar o trabalho dos nossos auditores durante as diversas etapas do 
processo de auditoria. Estas orientações vêm completar os manuais de auditoria e 
proporcionam aos nossos auditores aconselhamento sobre as melhores práticas.

Aprendizagem 
e evolução da 
carreira

A aprendizagem e a evolução fazem parte integrante das carreiras no 
Tribunal de Contas Europeu, concretizando se em atribuições estimulantes, 
orientação, aconselhamento, bem como oportunidades de desenvolvimento 
internas e externas. O trabalho no TCE é um processo dinâmico, as tarefas são 
variadas e as visitas de auditoria, que abrangem diversos temas, têm por fim 
determinar onde e como são despendidos os fundos da UE. A nossa política de 
recrutamento visa garantir que o pessoal pode mudar de posto de trabalho e 
ter a oportunidade de trabalhar numa gama de diferentes domínios políticos.

Além disso, o pessoal tem acesso a inúmeras oportunidades de 
aprendizagem, que promovem o seu desenvolvimento pessoal e lhe permitem 
melhorar e atualizar as suas competências técnicas e profissionais. Existem 
cursos obrigatórios para auditores e para o restante pessoal, bem como cursos 
não obrigatórios ao longo de todo o ano.
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O que diz o nosso pessoal

CHARLOTTA, Auditora:

O trabalho de auditor no Tribunal de Contas Europeu constitui 
uma carreira internacional, em que se interage com colegas de 
todos os Estados-Membros da UE num ambiente multilingue. A 
oportunidade de trabalhar com diversos domínios do orçamento 
da UE e diferentes tipos de auditoria torna esta atividade 
estimulante e gratificante, com amplas perspetivas de carreira.

VIKTORIJA, Tradutora:

Como tradutora no Tribunal de Contas Europeu, deparo-
me todos os dias com novos desafios, traduzindo textos de 
uma variedade de domínios para a minha língua materna 
destinados aos meus concidadãos lituanos. Partilho este desafio 
com colegas provenientes de toda a Europa numa instituição 
dinâmica e centrada nas pessoas: uma instituição da UE que 
nunca dorme! Se eu recomendo trabalhar no TCE? Seguramente!

ALFREDO, Auditor:

O trabalho no TCE dá-nos uma visão privilegiada sobre o 
modo como a UE pode fazer uma grande diferença na vida 
das pessoas. Constitui não só uma oportunidade de trabalhar 
num ambiente multicultural diversificado que sublinha o 
desenvolvimento profissional e pessoal, mas também de ir ao 
terreno, conhecer o cidadão e aprender com as suas experiências, 
para que possamos ajudar a construir uma UE melhor.

JITKA, Auditora:

O que me agrada mais no trabalho do TCE, é a variedade das 
tarefas de auditoria. Debruçamo nos sobre uma vasta gama de 
domínios de intervenção e cada auditoria que realizamos é mais ou 
menos única. Ao mesmo tempo, o programa ASPIRE do Tribunal 
permite aos novos agentes, como eu, adquirirem experiência tanto na 
auditoria financeira como na de resultados durante os três primeiros 
anos de serviço: um ótimo início de carreira na auditoria da UE!

Lituânia

Portugal

República 
Checa

Suécia
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Vencimento Os vencimentos de base são fixados de acordo com as competências e a 
experiência anterior, sendo revistos anualmente, conforme previsto no Estatuto.

Benefícios

Subsídios – o pessoal recebe subsídio de expatriação, abono de lar e abono 
por filho a cargo, dependendo das circunstâncias individuais.

Seguro de saúde — o pessoal e seus dependentes elegíveis beneficiam de 
um seguro de saúde, com efeitos imediatos a partir do início da sua atividade, 
sem um período de espera para o pagamento das prestações.

Seguro por incapacidade de trabalho — o seguro por incapacidade de 
trabalho causada por acidentes ou doença é um benefício habitual para os 
trabalhadores. 

Benefícios de reforma — o pessoal beneficia de um plano de pensões 
de reforma que consiste numa componente fixa de benefícios e numa 
componente fixa de contribuições.

Férias e feriados — 24 dias de férias (férias anuais) e 17 dias feriados. Sob 
reserva de certas condições, são concedidos dias suplementares de viagem 
para o local de origem. 

Subsídios de instalação — em certas condições, o pessoal proveniente 
de fora do seu local de afetação é reembolsado das despesas de viagem e de 
mudança e recebe um subsídio de instalação.

Educação — o pessoal com filhos a cargo elegíveis pode inscrevê-los na 
Escola Europeia no Luxemburgo.

Instalações — acesso a parques de estacionamento, cantina do pessoal, 
cafetaria, instalações desportivas e biblioteca.

Propomos condições de trabalho de elevada qualidade para garantir 
um ambiente de trabalho bom e saudável (instalações desportivas, eventos 
culturais, conferências sobre temas interessantes, etc.)

Outras  
facilidades

Transportes: transporte público gratuito no centro do Luxemburgo, aluguer 
gratuito de bicicletas municipais e um sistema de utilização partilhada de 
automóveis.

Teletrabalho: o acesso à distância proporciona a oportunidade de trabalhar 
num ambiente mais flexível.

Informações sobre oportunidades de trabalho para os cônjuges.

Deontologia

O nosso trabalho tem por base os valores de independência, integridade, 
imparcialidade, profissionalismo, valor acrescentado, excelência e eficiência. 
As nossas orientações deontológicas são aplicáveis a todos os Membros e a 
todo o pessoal.

- Essas orientações especificam que o Tribunal deve ser uma instituição 
objetiva, independente e profissional, na qual todas as partes interessadas podem 
ter plena confiança. Adotaram se igualmente os requisitos estipulados pelo 
Código de Ética da INTOSAI (ISSAI 30), que foram incluídos nas nossas orientações 
deontológicas. Essas orientações destinam-se a contribuir para a garantia de 
que as decisões tomadas diariamente, tanto no âmbito da auditoria como da 
gestão da instituição, respeitem os princípios definidos pelo Código da INTOSAI. 


