
PT

Programa de trabalho  
de 2023 e anos seguintes



 2 

 

PREFÁCIO 

 
Em 2022, a União Europeia (UE) e os seus Estados-Membros, 
embora continuem a ser confrontados com os efeitos da pandemia 
e das rápidas alterações climáticas, enfrentam outra crise: uma 
enorme crise energética, de segurança e de migração provocada 
pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Todos estes 
acontecimentos têm um impacto considerável na vida dos cidadãos 
da UE, na sua posição económica e nas suas relações mundiais. 

Enquanto auditor externo independente da União, a função do 
Tribunal é verificar se os fundos da UE são cobrados e despendidos 
em conformidade com as regras e os regulamentos aplicáveis e se  

 
 
alcançam os resultados pretendidos. O mesmo se aplica a todas as 
novas medidas adotadas para ajudar a superar os efeitos adversos 
da multiplicidade de crises atuais. O programa de trabalho do TCE 
para 2023 e anos seguintes foi elaborado tendo em conta estes 
desafios. Encontrará em seguida uma lista de 82 relatórios especiais 
e documentos de análise que o Tribunal tenciona publicar, 
principalmente em 2023 e 2024. 

A crise energética afetou profundamente as economias dos 
Estados-Membros e as suas empresas e cidadãos. Além disso, a UE 
pretende estar na vanguarda da luta contra as alterações climáticas 
a nível mundial. No âmbito do domínio estratégico prioritário 
"Alterações climáticas, ambiente e recursos naturais", o Tribunal 
planeia realizar 21 auditorias abrangendo um vasto leque de temas, 
entre os quais a segurança energética, a poluição, as ações 
relacionadas com o clima e a produção alimentar sustentável. 

A segurança e a migração são igualmente abrangidas pelos 
trabalhos de auditoria do Tribunal. No âmbito do domínio 
estratégico prioritário "Capacidade de resistência às ameaças à 
segurança da União e respeito pelos valores europeus de 
liberdade, democracia e Estado de direito", são 14 as tarefas a 
realizar em domínios como o contributo do Serviço Europeu para a 
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Ação Externa (SEAE) para a Política Externa e de Segurança Comum 
(PESC), a mobilidade militar e a ajuda aos refugiados. 

A iniciativa constituída pelo Instrumento de Recuperação da União 
Europeia (IRUE), que prevê que sejam gastos montantes 
significativos num curto período de tempo para ajudar a reparar os 
danos económicos e sociais causados pela pandemia de COVID-19, 
continua a ocupar um lugar de destaque na agenda do Tribunal. 
Nos próximos dois anos, o Tribunal tenciona publicar 12 relatórios 
de auditoria que examinam o IRUE, abrangendo principalmente o 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR). Três auditorias 
são dedicadas a outro importante domínio horizontal, o da luta 
contra a fraude. Além disso, o Tribunal também abrange muitos 
outros domínios definidos na sua estratégia para 2021-2025. 

Enquanto presidente do TCE recentemente eleito, gostaria de 
sublinhar que, através do nosso trabalho de auditoria 
independente, objetivo e profissional, pretendemos continuar a 
contribuir para a utilização correta e eficaz dos fundos da UE. Este 
programa de trabalho apoiar-nos-á nesta tarefa difícil. 

Tony Murphy 
Presidente 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Domínio 
horizontal: IRUE 

 

2023 

Iniciativas de Investimento de 
Resposta ao Coronavírus 
(CRII e CRII+) e Iniciativa 
REACT-EU 

Relatório 
Especial 

Examinar se a Comissão adaptou eficazmente a política de coesão 
para 2014-2020 através das Iniciativas de Investimento de Resposta ao 
Coronavírus e da Iniciativa REACT-EU e se mobilizou rapidamente os Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para dar resposta à pandemia 
de COVID-19 

Conceção do sistema de controlo 
da Comissão no âmbito do MRR 

Relatório 
Especial 

Avaliar se o sistema de controlo da Comissão tem potencial para garantir a 
regularidade dos pagamentos realizados no âmbito do MRR e a proteção dos 
interesses financeiros da UE 

Gestão da dívida na Comissão Relatório 
Especial 

Avaliar se a Comissão desenvolveu sistemas eficazes de gestão da dívida 
contraída para financiar o IRUE 

Desempenho do MRR Relatório 
Especial 

Avaliar se o quadro de acompanhamento do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência é adequado para medir o desempenho 

Absorção do MRR Relatório 
Especial 

Avaliar um dos principais objetivos do MRR – rapidez – analisando em que 
medida o financiamento do MRR foi efetivamente concentrado na fase inicial; 
a auditoria avaliará o nível de absorção das reformas e dos investimentos 
pelos Estados-Membros 

Duplo financiamento Relatório 
Especial 

Avaliar se a Comissão e os Estados-Membros criaram sistemas de gestão e de 
controlo sólidos para evitar o duplo financiamento das despesas financiadas 
pelo MRR e pelos programas da política de coesão  
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Domínio 
horizontal: IRUE 

 

2024 

Transformação digital no âmbito 
do MRR 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a execução dos investimentos e reformas digitais incluídos nos 
planos nacionais de recuperação e resiliência (PNRR) contribuiu eficazmente 
para a estratégia digital da UE e para a transformação digital 

Sistemas de controlo dos 
Estados-Membros no âmbito do 
MRR 

Relatório 
Especial 

Avaliar se os sistemas de controlo estabelecidos pelos Estados-Membros para 
a gestão dos fundos recebidos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
estão bem concebidos para proteger os interesses financeiros da UE 

Novo recurso próprio baseado 
nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a Comissão criou um quadro adequado para a gestão do novo 
recurso próprio baseado nos resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados, incluindo no que respeita à recolha e verificação das contribuições 
dos Estados-Membros  

Reformas do MRR – 1 Relatório 
Especial 

Avaliar se a execução de reformas num domínio específico incluído nos PRR 
promove a resiliência e a convergência 

Etiquetagem ecológica no âmbito 
do IRUE 

Relatório 
Especial 

Avaliar o MRR do IRUE em termos da sua consonância com os objetivos do 
Pacto Ecológico Europeu em matéria de ação climática e da sua contribuição 
para os mesmos 

Reformas do MRR – 2 Relatório 
Especial 

Avaliar se a execução de reformas num domínio específico incluído nos PRR 
promove a resiliência e a convergência 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Domínio 
horizontal: Luta 
contra a fraude 

 

2023 

Conflito de interesses Relatório 
Especial 

Examinar se a Comissão e os Estados-Membros instituíram políticas e 
procedimentos eficazes para dar resposta às questões de conflito de 
interesses no âmbito dos pagamentos da Política Agrícola Comum (PAC) e da 
política de coesão 

Domínio 
horizontal: Luta 
contra a fraude 

 

2024 

Estratégia antifraude Relatório 
Especial 

Avaliar a eficácia da estratégia antifraude da Comissão de 2019 no combate à 
fraude que afeta as despesas da UE 

Fraude ao IVA nas importações Relatório 
Especial 

Avaliar se a UE assegura eficazmente a proteção dos seus interesses 
financeiros quando os comerciantes utilizam procedimentos especiais de 
importação relacionados com o IVA 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Competitividade 
económica da 

União 

2023 

União da Energia 
Relatório 
Especial 

Examinar a supervisão realizada pela Agência da União Europeia de 
Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) relativamente à aplicação 
coerente e eficaz das regras do mercado da eletricidade e à fiscalização do 
abuso de mercado e da transparência (REMIT) no domínio do mercado interno 
da energia 

Digitalização das escolas Relatório 
Especial Avaliar a eficácia do apoio da UE à digitalização das escolas 

Operadores económicos 
autorizados 

Relatório 
Especial 

Avaliar se o programa da UE relativo aos operadores autorizados foi 
bem-sucedido no apoio ao comércio legítimo e à segurança da cadeia de 
abastecimento  

Tornar-se o segundo maior 
produtor mundial de baterias até 
2024 

Relatório 
Especial 

Avaliar a adequação dos instrumentos escolhidos pela Comissão para intervir 
na cadeia de valor das baterias, o seu grau de aplicação até à data e, sempre 
que mensurável, o seu impacto 

Competitividade 
económica da 

União 

2024 

Hidrogénio para os transportes Relatório 
Especial 

Avaliar a eficácia da estratégia da Comissão na promoção das infraestruturas 
de hidrogénio da UE para os transportes e a eficiência do cofinanciamento da 
UE para apoiar o desenvolvimento e fornecimento atempado de 
infraestruturas de hidrogénio para os transportes nos Estados-Membros 

Inteligência artificial Relatório 
Especial 

Analisar se os investimentos da Comissão no domínio da inteligência artificial 
(principalmente através do Horizonte 2020) estão a ser explorados na UE e, 
em particular, pela indústria da União  

Pagamentos digitais Relatório 
Especial 

Investigar se o quadro para os pagamentos digitais e as ações conexas dos 
organismos da UE contribuem para a segurança e a eficiência destes 
pagamentos; a auditoria incidirá em objetivos a nível da UE, tais como 
facilitar a prestação de serviços transfronteiras, promover a concorrência, 
prevenir a criminalidade financeira, facilitar a proteção dos consumidores e 
assegurar a estabilidade financeira 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Reconhecimento das 
qualificações profissionais na UE 

Relatório 
Especial 

Avaliar se continuam a existir obstáculos ao reconhecimento mútuo das 
qualificações profissionais e dos diplomas académicos dos trabalhadores no 
mercado interno da UE 

Auxílios estatais em tempo de 
crise 

Relatório 
Especial 

Avaliar a forma como a Comissão ajustou as regras em matéria de auxílios 
estatais em relação ao MRR e ao financiamento da coesão, a fim de assegurar 
a aplicação eficaz das referidas regras da UE para fazer face aos efeitos 
económicos de distorção nas empresas da UE na sequência da COVID-19 e da 
invasão da Ucrânia, e analisar a forma como os Estados-Membros aplicaram 
estas regras, incluindo as exceções temporárias 

Apoio aos jovens Relatório 
Especial 

Avaliar se o Fundo Social Europeu (FSE) e a Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens (IEJ) foram eficazes no apoio ao emprego e à empregabilidade dos 
jovens 

Bloqueio geográfico Relatório 
Especial 

Avaliar a eficácia do quadro legislativo e das medidas tomadas pela Comissão 
e pelos Estados-Membros para eliminar os obstáculos ao comércio eletrónico 
transfronteiras e proteger os direitos dos consumidores 

Pensões privadas Relatório 
Especial 

Analisar se as ações da UE foram eficazes para garantir a sustentabilidade dos 
regimes de pensões apoiando as pensões privadas, incluindo as pensões 
profissionais (segundo pilar) e as pensões individuais (terceiro pilar) 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Capacidade de 
resistência às 

ameaças à 
segurança da 

União e respeito 
pelos valores 
europeus de 

liberdade, 
democracia e 

Estado de direito 

 

2023 

Cadeia de abastecimento 
alimentar durante a pandemia 
de COVID-19 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a Comissão e os Estados-Membros responderam adequadamente à 
pandemia de COVID-19 para manter a segurança alimentar em toda a UE 

Programação da ajuda ao 
desenvolvimento 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a UE atribuiu a sua ajuda ao desenvolvimento para o período 
de 2021-2027 com base numa estratégia bem definida e se elaborou 
programas de apoio de boa qualidade 

Ação preparatória em matéria de 
investigação no domínio da 
defesa (PADR) 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a ação preparatória em matéria de investigação no domínio da 
defesa foi eficaz no ensaio de mecanismos para financiar e estimular a 
cooperação entre os intervenientes no domínio da investigação e tecnologia 
nos Estados-Membros da UE 

Iniciativa "Spotlight" Relatório 
Especial 

Avaliar se os contributos da UE para a iniciativa conjunta UE-ONU "Spotlight" 
constituem uma forma eficaz de combater a violência contra as mulheres e as 
raparigas em todo o mundo 

Serviço Europeu para a Ação 
Externa 

Relatório 
Especial 

Avaliar se o Serviço Europeu para a Ação Externa está bem equipado para 
contribuir eficazmente para a coerência da Política Externa e de Segurança 
Comum (PESC) 

Igualdade para as pessoas com 
deficiência 

Relatório 
Especial 

Analisar se a Estratégia da UE para a Deficiência e o financiamento da UE 
contribuíram para dar resposta às necessidades das pessoas com deficiência 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Capacidade de 
resistência às 

ameaças à 
segurança da 

União e respeito 
pelos valores 
europeus de 

liberdade, 
democracia e 

Estado de direito 

 

2024 

Combater as causas profundas 
da migração em África 

Relatório 
Especial 

Avaliar se os projetos executados através do Fundo Fiduciário de Emergência 
da UE para África alcançaram os resultados pretendidos, respeitando 
simultaneamente os direitos humanos fundamentais  

Mecanismo em Favor dos 
Refugiados na Turquia 

Relatório 
Especial 

Realizar o seguimento das recomendações formuladas no Relatório 
Especial 27/2018 e avaliar os resultados da vertente "desenvolvimento" no 
âmbito da primeira parcela do Mecanismo em Favor dos Refugiados na 
Turquia 

Programa Cidadãos, Igualdade, 
Direitos e Valores 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a Comissão verifica eficazmente se os fundos da UE atribuídos ao 
abrigo do programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores servem o seu 
objetivo de promover os valores da UE  

Mobilidade militar Relatório 
Especial 

Avaliar se o Plano de Ação para a Mobilidade Militar, enquanto condição 
prévia para a autonomia estratégica da UE, está no bom caminho para facilitar 
movimentos militares rápidos e sem descontinuidades dentro e fora da UE 

Estado de direito na UE Relatório 
Especial 

Examinar se o novo mecanismo de condicionalidade do Estado de direito é um 
instrumento eficaz para proteger os interesses financeiros da UE em caso de 
violação do Estado de direito no domínio da coesão 

Ação de Coesão a favor dos 
Refugiados na Europa (CARE) 

Relatório 
Especial 

Analisar se os Estados-Membros mobilizaram fundos da política de coesão da 
UE no âmbito da assistência CARE/FAST de forma eficaz, eficiente e económica 
para apoiar os refugiados que fogem da Ucrânia devido à invasão do país pela 
Rússia 

Integração de migrantes na UE Relatório 
Especial 

Avaliar se os projetos financiados pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a 
Integração foram eficientes e conseguiram uma integração eficaz dos nacionais 
de países terceiros 

Comunicação de informações 
sobre o Estado de direito 

Documento 
de análise 

Apresentar uma panorâmica do ciclo de análise do Estado de direito, com 
especial destaque para o relatório anual sobre o Estado de direito 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Alterações 
climáticas, 
ambiente e 

recursos naturais 

 

2023 

Alterações climáticas e ajuda ao 
desenvolvimento 

Relatório 
Especial 

Avaliar a eficácia da Aliança Mundial contra as Alterações Climáticas +, a 
principal iniciativa de ação externa da UE para combater as alterações 
climáticas, na ajuda aos países mais vulneráveis para a atenuação dos riscos e 
a adaptação às alterações  

Proteção do solo e gestão do 
estrume 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a PAC e as disposições aplicáveis da Diretiva Nitratos permitem à 
UE alcançar uma gestão sustentável dos solos e evitar concentrações 
excessivas de estrume líquido 

Resíduos perigosos Documento 
de análise 

Apresentar o ponto da situação no que respeita à produção, reutilização, 
reciclagem e rotulagem de resíduos perigosos na UE e à transferência para 
países terceiros 

Transporte intermodal de 
mercadorias 

Relatório 
Especial 

Avaliar se o apoio regulamentar e financeiro da UE ao transporte intermodal 
de mercadorias tem sido eficaz até à data 

Objetivos climáticos Relatório 
Especial 

Avaliar em que medida os objetivos em matéria de clima e energia 
para 2020 foram alcançados e se o quadro de governação da UE nesta 
matéria proporciona uma base sólida para a concretização dos objetivos 
para 2030 

Transporte de animais Documento 
de análise 

Examinar a circulação de animais vivos entre Estados-Membros e para países 
terceiros e analisar as principais razões para o transporte de animais 

Economia circular Relatório 
Especial 

Examinar a eficácia do apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
às fases de conceção e produção da economia circular 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Energia azul e política marítima 
integrada 

Relatório 
Especial 

Avaliar o desenvolvimento da energia de fontes renováveis ao largo no 
contexto do ordenamento do espaço marítimo e da proteção do ambiente 
marinho 

Cidades inteligentes Relatório 
Especial 

Avaliar se os projetos-farol contribuíram eficazmente para tornar as cidades 
da UE mais inteligentes 

Aquicultura Relatório 
Especial 

Examinar se a Comissão e os Estados-Membros estabelecem as condições 
adequadas para apoiar o crescimento sustentável do setor da aquicultura, se 
alcançaram os seus objetivos e se os Estados-Membros asseguraram uma 
utilização eficiente dos fundos da UE 

Biocombustíveis Relatório 
Especial 

Avaliar o apoio da UE à implantação de biocombustíveis sustentáveis, 
determinando se conduziu à exploração de fontes sustentáveis e teve efeitos 
significativos na sua aceitação 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Alterações 
climáticas, 
ambiente e 

recursos naturais 

 

2024 e anos 
seguintes 

Emissões de CO2 provenientes 
dos automóveis 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a comunicação de informações sobre as emissões dos veículos 
automóveis é fiável e permite a cobrança correta e atempada das coimas 
correspondentes, bem como analisar o impacto da flexibilidade oferecida aos 
fabricantes e o desfasamento entre as emissões no laboratório e as emissões 
em condições reais graças aos megadados 

Segurança do aprovisionamento 
energético da União 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a UE, através do seu apoio e investimentos em infraestruturas, 
mercados grossistas e planos de desenvolvimento, está a alcançar a 
segurança do aprovisionamento de eletricidade e gás em consonância com as 
metas climáticas para 2030 e 2050 

Planos Estratégicos da PAC Relatório 
Especial 

Avaliar se a conceção e o conteúdo dos planos estratégicos aprovados pelos 
Estados-Membros correspondem ao objetivo político de uma PAC mais 
ecológica 

Qualidade da água do mar Relatório 
Especial 

Avaliar a coerência e a eficácia das ações da UE para reduzir a poluição 
marinha e analisar se a UE se baseia em experiências bem-sucedidas para 
alcançar a sua meta de poluição zero nos mares da União para 2030  

Adaptação às alterações 
climáticas 

Relatório 
Especial 

Avaliar a execução da Estratégia de Adaptação da UE e analisar se a 
integração do financiamento para a adaptação no orçamento da União teve 
em conta os efeitos atuais das alterações climáticas e/ou os impactos futuros 
previstos 

Agricultura biológica Relatório 
Especial 

Avaliar o apoio da UE à agricultura biológica em termos do seu contributo 
para os objetivos climáticos e ambientais da União 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Poluição urbana Relatório 
Especial 

Avaliar a eficácia das regras da UE e dos projetos financiados pela União na 
luta contra a poluição atmosférica, sonora e luminosa nas zonas urbanas 

Infraestruturas de gás Relatório 
Especial 

Avaliar se os investimentos financiados pela UE em infraestruturas de 
transporte e armazenamento de gás através da política de coesão/do 
Mecanismo Interligar a Europa/do MRR estão a contribuir eficazmente para a 
segurança energética da União em relação ao aprovisionamento de gás  

Redes e contadores inteligentes Relatório 
Especial 

Avaliar se a UE está a contribuir eficazmente para a implantação de redes e 
contadores inteligentes, que são um fator essencial para alcançar as metas da 
UE em matéria de clima e energia para 2030 e 2050 

Planeamento dos recursos 
energéticos 

Relatório 
Especial 

Avaliar se a Comissão criou sistemas de acompanhamento adequados para 
assegurar que o planeamento dos recursos energéticos pelos 
Estados-Membros é eficaz e conforme com o quadro de segurança energética 
da UE e se coordenou eficazmente o objetivo da União da Energia de 
diversificar o aprovisionamento de gás e as reservas de armazenamento 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Políticas 
orçamentais e 

finanças públicas 
da União 

 

2023 

Supervisão bancária na UE Relatório 
Especial 

Fornecer uma garantia sobre a eficácia operacional da gestão da supervisão 
efetuada pelo Banco Central Europeu às instituições de crédito significativas  

Governação económica Documento 
de análise 

Fazer o balanço do anterior trabalho de auditoria do Tribunal e assinalar 
potenciais alterações à governação económica à luz das novas realidades e 
consequências resultantes da pandemia e da guerra na Ucrânia; assinalar os 
riscos, os desafios e as oportunidades para o futuro da coordenação 
económica da UE no contexto do debate em curso sobre a sua reforma, que 
deverá concretizar-se no decurso de 2023 

Orçamento Galaxy 2021+ Relatório 
Especial 

Avaliar a atual conceção da arquitetura financeira da UE, designadamente as 
alterações introduzidas pelo quadro financeiro plurianual (QFP) 
para 2021-2027 e pelo IRUE 

Investimento direto estrangeiro Relatório 
Especial 

Dar uma primeira perspetiva sobre a eficácia da aplicação do Regulamento 
(UE) 2019/452 relativo aos mecanismos de análise do investimento direto 
estrangeiro  

Recuperação dos fundos da UE Relatório 
Especial 

Avaliar os sistemas da Comissão para assegurar que a UE recupera os fundos 
irregularmente gastos de forma eficaz e atempada 

Políticas 
orçamentais e 

finanças públicas 
da União 

 

2024 

Concorrência fiscal nociva na UE Relatório 
Especial 

Avaliar a conceção, a aplicação e a eficácia das medidas políticas e 
regulamentares tomadas pela Comissão para combater a fraude, a evasão e a 
elisão fiscais na UE  

Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos 

Relatório 
Especial 

Avaliar o desempenho global do FEIE na mobilização de investimento 
adicional e de capital privado para suprir as deficiências do mercado e as 
situações de investimento insuficiente, impulsionando assim o crescimento 
económico  
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Outros temas 

 

2023 

Digitalização da gestão dos 
fundos da UE 

Documento 
de análise 

Examinar o estado em que se encontra a digitalização da gestão e do controlo 
dos fundos da UE, os riscos e desafios que lhe estão associados e as 
implicações para a auditoria  

Setor vitivinícola Relatório 
Especial 

Examinar se o quadro da UE para a reestruturação e reconversão das vinhas 
melhorou a competitividade e a sustentabilidade dos viticultores 

Legisladores e grupos de 
interesses 

Relatório 
Especial 

Avaliar se o Registo de Transparência da UE é uma ferramenta eficaz para 
garantir a transparência das atividades dos representantes de grupos de 
interesses na política e tomada de decisões da União 

Contratação pública Relatório 
Especial 

Avaliar se a Comissão e os Estados-Membros detetaram e eliminaram 
eficazmente os obstáculos à transparência e à competitividade da 
contratação pública no mercado interno 

Regularidade das despesas de 
coesão  

Documento 
de análise 

Apresentar uma panorâmica das constatações de auditoria do Tribunal sobre 
a regularidade das despesas da UE no âmbito da política de coesão durante o 
período de 2014-2020 

Outros temas 

 

2024 e anos 
seguintes 

COVID e agências da UE Relatório 
Especial 

Avaliar a forma como a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) responderam ao 
desafio da pandemia de COVID-19 e se a resposta foi adequada à sua 
finalidade, incluindo na avaliação, nomeadamente, a capacidade de adaptar 
as práticas de trabalho de forma atempada e eficaz 

Confiança dos consumidores nos 
produtos alimentares 

Relatório 
Especial 

Avaliar a eficácia da ação da UE para ajudar a garantir que a rotulagem dos 
produtos alimentares é coerente com o conteúdo e não induz em erro e se a 
legislação em vigor fornece as informações exigidas pelos consumidores 
atuais 
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Prioridade 
estratégica 

e ano de 
publicação 

previsto 

Designação da tarefa  Tipo de 
produto Objetivo da tarefa 

Segurança rodoviária Relatório 
Especial 

Avaliar as ações da UE para alcançar o objetivo da União de reduzir o número 
de mortes na estrada para quase zero até 2050 ("Visão Zero") 

Digitalização dos cuidados de 
saúde 

Relatório 
Especial 

Analisar as ações e os programas preparatórios da iniciativa Saúde Digital e 
do espaço de dados de saúde em linha; avaliar os resultados alcançados até à 
data e a complementaridade entre as despesas previstas no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência e as despesas do Quadro Financeiro 
Plurianual 

Gestão à distância Relatório 
Especial 

Avaliar se a prestação de ajuda humanitária pela DG ECHO através de uma 
"gestão à distância" é bem justificada, eficaz e eficiente  

Procedimentos de infração Relatório 
Especial 

Avaliar a supervisão, por parte da Comissão Europeia, da aplicação do direito 
da UE pelos Estados-Membros, em especial a forma como os procedimentos 
de infração contribuem para promover e fazer cumprir o direito da União 

Sistemas de saúde nos países 
parceiros 

Relatório 
Especial 

Avaliar a eficiência e a eficácia do apoio da UE aos sistemas de saúde nos 
países em desenvolvimento, incluindo a contribuição financeira e de 
governação da Comissão para iniciativas globais relacionadas com a saúde 

Desempenho administrativo das 
instituições da UE 

Documento 
de análise 

Examinar os quadros de desempenho administrativo existentes nas 
instituições da UE e, em especial, avaliar a abrangência da sua cobertura 
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SOBRE O TRIBUNAL 

O Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo da UE. Tem um 
Membro por cada Estado-Membro e é apoiado por cerca 
de 950 efetivos de todas as nacionalidades da UE. Sediado no 
Luxemburgo, começou as suas atividades em 1977 e tornou-se uma 
instituição da UE em 1993. 

Os seus valores: independência, integridade, objetividade, 
transparência e profissionalismo. A sua missão: através de um 
trabalho de auditoria independente, profissional e com impacto, 

o Tribunal avalia a economia, a eficácia, a eficiência, a legalidade e a
regularidade da intervenção da UE. Deste modo, contribui para
melhorar a prestação de contas, a transparência e a gestão
financeira da UE, reforçando assim a confiança dos cidadãos na
União. O Tribunal procura responder eficazmente aos desafios
atuais e futuros com que a UE se depara num ambiente em rápida
mutação.

A sua visão: o Tribunal pretende estar na vanguarda da profissão de 
auditoria pública e contribuir para uma União Europeia mais 
sustentável e com maior capacidade de resistência, que defenda os 
valores democráticos em que assenta. 

Os relatórios de auditoria, documentos de análise e pareceres do 
Tribunal são um elemento essencial da cadeia de prestação de 
contas da UE, sendo utilizados para pedir contas aos responsáveis 
pela execução das políticas e programas da União: a Comissão, as 
outras instituições e organismos da UE, bem como as 
administrações nacionais. 

Por último, através do seu trabalho, o Tribunal pretende contribuir 
para ajudar os cidadãos da UE a compreenderem com mais clareza 
a forma como a União e os seus Estados-Membros dão resposta aos 
desafios atuais e futuros. 

Tony Murphy
Irlanda

Ladislav Balko
Eslováquia

Lazaros S. Lazarou
Chipre

Pietro Russo
Itália

Baudilio Tomé Muguruza
Espanha

Iliana Ivanova
Bulgária

Nikolaos Milionis
Grécia

George Marius Hyzler
Malta

Ildikó Gáll-Pelcz
Hungria

Eva Lindström
Suécia

Hannu Takkula
Finlândia

Annemie Turtelboom
Bélgica

Viorel Ştefan
Roménia

Ivana Maletić
Croácia

Bettina Jakobsen
Dinamarca

Jan Gregor
República Checa

Mihails Kozlovs
Letónia

Rimantas Šadžius
Lituânia

Juhan Parts
Estónia

Klaus-Heiner Lehne
Alemanha

Jorg Kristijan Petrovič
Eslovénia

François-Roger Cazala
França

Joëlle Elvinger
Luxemburgo

Helga Berger
Áustria

Marek Opioła
Polónia

Stef Blok
Países Baixos
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AS REALIZAÇÕES DO TRIBUNAL 
O Tribunal elabora: 

— um relatório anual sobre o orçamento da UE, que inclui uma Declaração de Fiabilidade e capítulos sobre domínios específicos do QFP, do 
MRR e questões de desempenho; 

— relatórios anuais específicos, que apresentam as opiniões do Tribunal resultantes da auditoria financeira efetuada a cada uma das 
agências e organismos da UE; 

— relatórios especiais sobre temas de auditoria selecionados, publicados ao longo do ano, essencialmente na sequência de auditorias de 
resultados; 

— documentos de análise, que são exames descritivos e informativos de domínios de intervenção ou gestão da UE; 

— pareceres, utilizados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho quando da aprovação de legislação e outras decisões da UE. 
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