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SÍNTESE (I-IX) 

Respostas da Comissão:  

I. Os dados sobre o Rendimento Nacional Bruto (RNB) e as fontes e métodos utilizados pelos 

Estados-Membros para o calcular são verificados pelo Eurostat em ciclos plurianuais e também 
numa base anual. O objetivo é assegurar que os dados do RNB sejam fiáveis, exaustivos e 
comparáveis entre os Estados-Membros. O último ciclo de verificação concluído, que é objeto da 
presente auditoria do TCE, teve lugar em 2016-2019. A verificação baseia-se num modelo 
estabelecido pela Comissão (Eurostat) em estreita cooperação com peritos dos institutos nacionais 
de estatística (INE) dos Estados-Membros. Na sua verificação, o Eurostat é assistido pelo grupo de 
peritos RNB, que reúne peritos do Eurostat e dos INE. Todo o processo de verificação está sujeito a 
uma avaliação pelos pares realizada pelos membros do grupo de peritos RNB. Todos os anos, o 
grupo de peritos RNB emite um parecer sobre a adequação dos dados referentes ao RNB, que são 
depois utilizados pela DG Orçamento para efeitos das contribuições dos Estados-Membros a favor 
do orçamento da UE a título do recurso próprio baseado no RNB. 

III. O ciclo de verificação do Eurostat inclui uma análise exaustiva dos inventários de fontes e 

métodos utilizados para calcular o RNB dos Estados-Membros, bem como uma análise 
pormenorizada dos dados sobre o RNB comunicados pelos Estados-Membros, podendo conduzir a 
linhas de ação ou à emissão de reservas para assegurar a comparabilidade, a fiabilidade e a 
exaustividade desses dados. Os resultados deste trabalho de verificação são tidos em conta para 
efeitos orçamentais. Embora o Eurostat, juntamente com os Estados-Membros, já tenha reduzido a 
duração do ciclo de verificação do RNB, este trabalho necessita de um período de tempo suficiente 
para não comprometer o seu âmbito nem a sua qualidade. 

VI. A Comissão congratula-se com as conclusões do TCE de que o processo de verificação foi 

eficaz. Abordaram-se as questões de risco elevado identificadas através de comparações entre 
países e da emissão de reservas transversais. O Eurostat realizou todas as 16 comparações entre 
países em tempo útil durante o ciclo de 2016-2019 e a Comissão considera que se trata de uma 
realização importante. As cinco reservas transversais foram formuladas no final do ciclo, em 
paralelo com a emissão de reservas específicas sobre as operações. Tendo em conta o que 
precede, a Comissão considera que, em termos gerais, se incidiu em tempo útil nas questões de 
risco elevado identificadas durante o ciclo de verificação do RNB de 2016-2019. 

VII. Os trabalhos nas questões transversais de risco elevado refletiram os resultados do devido 

exercício de definição de prioridades realizado pelo Eurostat. Em consequência, foram abandonadas 
duas questões com menor impacto potencial e o âmbito da análise foi reduzido em relação a 
outras três questões. As restantes questões foram consideradas merecedoras do mesmo elevado 
nível de controlo. Os resultados e as consequências do exercício de definição de prioridades foram 
comunicados ao Comité do RNB e por ele aprovados. 

A Comissão considera que todas as iniciativas comunicadas pelo TCE no ponto 69, juntamente com 
o trabalho realizado pelos Estados-Membros no âmbito da reserva relativa ao RNB relacionada 
com o impacto da globalização, asseguraram uma resposta adequada a esta questão. 

VIII. O Eurostat congratula-se com o facto de o TCE ter reconhecido a conclusão atempada do 

ciclo de verificação do RNB e o fornecimento de informações em tempo útil aos Estados-Membros 
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sobre os ajustamentos das suas contribuições resultantes dessa verificação. O âmbito dos 
controlos do Eurostat foi determinado pelo modelo de verificação do RNB concebido em estreita 
cooperação com o Comité do RNB e aprovado por este último. No ciclo do RNB de 2016-2019, foi 
necessário um controlo reforçado devido à aplicação da nova norma contabilística nacional, o 
SEC 2010.  

No que diz respeito às reservas que subsistem após a conclusão do ciclo de verificação, a 
Comissão observa que se trata de uma característica normal do processo de verificação do RNB. 

A Comissão reconhece que a aplicação do limiar de materialidade na verificação do RNB tem as 
suas limitações, uma vez que, em muitos casos, o impacto potencial das deficiências identificadas 
a nível do RNB não é conhecido aquando da respetiva identificação. 

IX. A Comissão aceita todas as recomendações, com exceção da formulada na alínea b) da 

recomendação 2, que aceita apenas parcialmente.  

INTRODUÇÃO (pontos 1–26) 

Nenhuma resposta da Comissão.  

ÂMBITO E MÉTODO DA AUDITORIA (pontos 27-35)  

Nenhuma resposta da Comissão.  

OBSERVAÇÕES (pontos 36-104) 

Respostas da Comissão: 

39. A Comissão congratula-se com o reconhecimento pelo TCE do modelo de avaliação dos riscos 

do RNB e do seu papel na identificação adequada de todas as questões de risco elevado. Note-se 
que, para além das consequências para a verificação direta, a classificação dos Estados-Membros 
em três categorias de risco, no âmbito do modelo de avaliação dos riscos, teve outras 
consequências na estruturação do ciclo de verificação do RNB, nas quais se inclui a 
ordem/definição de prioridades da verificação de cada país, o respetivo âmbito, bem como o 
número mínimo de visitas de informação sobre o RNB por país. 

44. O Eurostat utilizou as informações recolhidas através das suas verificações iniciais para 

reavaliar o nível de risco e estimar o impacto potencial das 18 questões transversais assinaladas 
em 2016. A Comissão considera que a reavaliação do nível de risco realizada em 2017 atesta de 
forma importante a definição de prioridades, na sequência da qual se atribuiu uma menor atenção 
às questões transversais de menor risco na verificação subsequente. As restantes questões foram 
avaliadas como merecedoras do mesmo elevado nível de controlo, o que, na opinião da Comissão, 
contribuiu de forma positiva para a garantia da adequação dos dados relativos ao RNB para efeitos 
dos recursos próprios. 
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45. Uma consequência importante do exercício de definição de prioridades das questões 

transversais de risco elevado foi também a confirmação de que uma grande maioria das questões 
inicialmente identificadas para as comparações entre países deveria, de facto, ser acompanhada de 
perto através de controlos pormenorizados em todos os países. O Eurostat concluiu 
atempadamente todas as comparações cruzadas entre os países durante o ciclo, o que conduziu a 
melhorias subsequentes nestes domínios através de linhas de ação e/ou reservas dirimidas pelos 
Estados-Membros.   

Resposta comum aos pontos 46 e 47: a Comissão faz observar que a análise 

do TCE quanto às linhas de ação «A» apenas teve em conta o impacto daquelas que haviam sido 
abordadas de forma satisfatória pelos Estados-Membros. Não teve em conta o impacto das 
reservas formuladas quando as linhas de ação não haviam sido satisfatoriamente abordadas, uma 
vez que esta informação não estava disponível no momento da auditoria. É plausível presumir que 
as repercussões dessas reservas transcenderão as linhas de ação em causa. 

A Comissão observa que os Estados-Membros selecionados representam um quarto das linhas de 
ação resultantes das comparações entre países. 

48. Na sequência do exercício de 2017 a respeito da definição de prioridades quanto às questões 

transversais, toda a avaliação dos riscos foi objeto de uma nova revisão em 2018, em 
conformidade com a abordagem acordada no Comité do RNB. Para cada Estado-Membro, as 
pontuações relativas a cada critério individual, caso necessário, foram atualizadas à medida que se 
disponibilizavam novas informações. Esta atualização não resultou na necessidade de alterar a 
lista de questões transversais nem de estabelecer novas prioridades. 

50. No que diz respeito ao planeamento e à definição de prioridades no domínio dos controlos, o 

nível de risco determina o início da verificação (e a ordem dos controlos pelos funcionários de cada 
país). Além disso, previa-se, desde o início, a possibilidade de realizar rondas consecutivas de 
visitas aos países (caso adequado) até dezembro de 2019 [documento GNIC/332 intitulado 
«Verifying GNI for own resource purposes – outline of the control approach» (Verificação do RNB 
para efeitos dos recursos próprios – Descrição da abordagem de controlo)], o que pode influenciar 
o calendário da formulação de linhas de ação para países que são objeto de várias visitas. 

51. A Comissão observa que esta análise se baseia no momento em que as linhas de ação são 

formuladas e não tem em conta as etapas anteriores, como o preenchimento do questionário de 
avaliação do inventário do RNB, a formulação das perguntas e a avaliação inicial das respostas dos 
Estados-Membros, a organização das visitas de informação, etc. Estas outras etapas podem 
fundamentar em maior grau as prioridades definidas quanto aos controlos a realizar pelo Eurostat 
nos países de risco elevado. 

53. A definição das prioridades dos controlos por país pelo Eurostat baseou-se nos resultados do 

modelo de avaliação dos riscos e noutros documentos-quadro pertinentes. De modo geral, os 
funcionários nacionais hierarquizaram os seus controlos (incluindo a organização de visitas de 
informação sobre o RNB) em função dos níveis de risco dos países incluídos na sua carteira. 

Além disso, a tendência decrescente a nível da formulação de linhas de ação demonstra que o 
Eurostat procurou formular as mesmas o mais cedo possível no âmbito do processo. 

56. As componentes do RNB para verificação direta foram selecionadas em conformidade com 

os respetivos documentos-quadro, nomeadamente o documento GNIC/333 relativo ao modelo de 
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avaliação dos riscos para a verificação do RNB para efeitos dos recursos próprios e o 
documento GNIC/334 que prevê as orientações aplicáveis à verificação direta. 

Os resultados da segunda parte da avaliação dos riscos não obrigam o funcionário nacional a 
submeter a verificação direta as áreas escolhidas com base nas pontuações mais elevadas. A 
avaliação dos riscos (segunda parte) é um instrumento que facilita a escolha e resulta num 
conjunto de áreas a escolher, mas, em última análise, não determina a referida escolha. A seleção 
de cada área de verificação direta baseou-se na avaliação dos riscos existentes, numa reflexão 
qualitativa por parte do funcionário nacional e numa consulta junto do chefe da equipa do RNB. 

58. Todas as linhas de ação foram acordadas entre o Eurostat e o Estado-Membro em causa. 

Este acordo incluía o prazo a respeitar, que constituiu, de facto, uma definição das prioridades do 
trabalho a realizar, tendo em conta vários fatores, como a disponibilidade de fontes estatísticas, a 
complexidade das questões em causa, as revisões, os calendários, os encargos administrativos e a 
carga de trabalho, etc.  

59. A Comissão considera que os Estados-Membros estão bem posicionados para avaliar a 

complexidade e o potencial impacto das linhas de ação, bem como para planear os trabalhos e 
definir as correspondentes prioridades, se for caso disso, com o acordo do Eurostat. Esta prática foi 
seguida ao longo de todo o ciclo de verificação. 

62. A Comissão congratula-se com a apreciação por parte dos Estados-Membros da qualidade da 

cooperação e das orientações disponibilizadas no processo de verificação do RNB. 

63. As duas questões quanto às margens sobre os ativos financeiros de negociação e ao 

tratamento das ajudas de custo diárias são temas muito complexos para os quais os peritos em 
causa necessitaram de tempo (peritos do BCE para as margens sobre os ativos financeiros de 
negociação e peritos do Eurostat para o tratamento das ajudas de custo diárias, respetivamente), a 
fim de elaborar orientações claras e operacionais de que os países necessitam para dar resposta 
às reservas. 

A Comissão toma nota das sugestões de alguns INE, mas considera que já foram prestadas 
orientações pertinentes, por exemplo, sob a forma de recomendações do Comité do RNB/grupo de 
peritos RNB, no âmbito do processo de verificação do recurso próprio baseado no RNB e através 
dos canais pertinentes. 

66. O Eurostat tem vindo a abordar há muitos anos as questões relacionadas com a globalização 

do ponto de vista das estatísticas das empresas (por exemplo, centrando-se nas assimetrias dos 
fluxos comerciais e na ligação dos microdados), o que contribuiu para melhorar a infraestrutura 
subjacente destinada a medir o impacto da globalização nas contas nacionais. No entanto, os 
principais efeitos no RNB resultaram de alterações súbitas e importantes nos modelos de negócio 
das empresas multinacionais após as alterações regulamentares/fiscais introduzidas na UE em 
meados da década de 2010, que afetaram alguns Estados-Membros em especial, traduzindo-se na 
deslocalização de balanços completos, conforme demonstrado pelo caso irlandês referido pelo TCE 
no ponto 68 do seu relatório. 

67. Verificou-se uma evolução paulatina dos modelos de negócio das empresas multinacionais 

na UE ao longo de muitos anos, até assistir-se a algumas profundas mudanças em certas grandes 
empresas multinacionais no período que se seguiu a 2014. Em especial, a supressão de alguns 
mecanismos de otimização fiscal e as alterações do regime do IVA da UE provocaram 
determinadas mudanças rápidas nos modelos de negócio de algumas empresas multinacionais. 
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70. A aplicação da reserva relacionada com a globalização foi debatida com os Estados-Membros 

nas reuniões do grupo de peritos RNB. Durante estes debates, o ano de 2016 foi apresentado como 
possível ano de referência inicial. No entanto, vários Estados-Membros opuseram-se a esta 
solução, alegando que esta data remontava a demasiados anos atrás e salientando a 
impossibilidade prática de obter as informações adicionais necessárias a respeito de 2016 junto 
das empresas multinacionais, à luz da sua experiência no âmbito do exercício-piloto relativo ao 
RNB. Tendo em conta essa situação, bem como os dados pertinentes do exercício-piloto relativo ao 
RNB junto das empresas multinacionais, os potenciais problemas de cobertura e fiabilidade, para 
além dos encargos para as empresas multinacionais e os INE, a Comissão decidiu definir 2018 
como o ano de referência inicial. 

71. A Comissão considera que o calendário da reserva relativa à globalização, ou seja, o período 

a partir de 2018, é adequado. Os serviços da Comissão reiteram que, na sua opinião, a abordagem 
e o calendário debatidos de forma exaustiva em reuniões específicas com os INE são sólidos e 
proporcionados, baseiam-se nos riscos avaliados e são plenamente coerentes com as garantias já 
recolhidas. A Comissão não aceitou a parte correspondente da recomendação do TCE constante do 
relatório de 2020 sobre a declaração de fiabilidade e mantém a sua posição a este respeito. 

72. O impacto potencial sobre o RNB da questão transversal relativa à globalização foi avaliado 

no contexto da análise de risco de questões transversais, com vista a dar prioridade aos trabalhos 
a respeito destas questões (e, consequentemente, atribuiu-se elevada prioridade aos trabalhos 
sobre a globalização). O principal fator tido em conta na altura foi a dimensão do fenómeno da 
globalização, uma vez que não estavam disponíveis elementos de prova provenientes de análises 
específicas quanto a potenciais distorções no valor acrescentado e no RNB devido a um eventual 
tratamento deficiente da globalização nas contas nacionais.  

No entanto, aquando da formulação da reserva transversal, esses elementos de prova estavam 
disponíveis e foram tidos em conta. De acordo com as conclusões do relatório sobre o exercício-
piloto relativo ao RNB junto das empresas multinacionais (novembro de 2019), não existem 
elementos de prova que apontem para a existência de distorções importantes no valor 
acrescentado no âmbito do controlo das empresas multinacionais (2016 foi o ano em que se 
baseou a abordagem adotada nos exercícios-piloto junto das empresas multinacionais). 

73. O «impacto significativo nas contas nacionais» decorrente da globalização não conduz 

necessariamente a distorções no RNB que devam ser resolvidas por meio de reservas. 

Com base nos trabalhos realizados até à data, por exemplo, no âmbito do exercício-piloto relativo 
ao RNB junto das empresas multinacionais, não existem elementos de prova que apontem para a 
existência de distorções importantes no RNB devido a um eventual tratamento deficiente destas 
questões nas contas nacionais.  

Note-se que o próprio «caso irlandês» foi corretamente tratado de acordo com as orientações 
conceptuais (o que significa que o sistema de compilação estabelecido captou e refletiu 
corretamente a existência do fenómeno em causa nos dados do RNB).  

No que diz respeito aos resultados dos trabalhos sobre as suas reservas transmitidos por um 
Estado-Membro em setembro de 2021, o Eurostat está a analisar os relatórios pertinentes. 

75. A Comissão reitera que o âmbito e o período abrangido pela reserva sobre a globalização 

foram debatidos de forma exaustiva com os Estados-Membros nas reuniões do grupo de peritos 
RNB e que refletem as opiniões manifestadas durante esses debates. 
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77. A Comissão concluiu todas as verificações conforme previsto, ou seja, até ao final de 2019. 

No caso específico de França, não foi possível concluir as verificações até ao final de 2019, devido 
ao facto de não se dispor de um inventário francês do RNB de qualidade suficiente, pelo que foi 
objeto de uma reserva geral. O inventário francês do RNB foi transmitido em março de 2020 e 
verificado, tendo a reserva geral sido levantada em 2021. 

No que diz respeito às reservas que subsistem após a conclusão do ciclo de verificação, a 
Comissão observa que se trata de uma característica normal do processo de verificação do RNB. 

83. Em relação ao limiar de materialidade, o Comité do RNB aprovou o limiar de materialidade 

de 0,1 % do RNB proposto pelo Eurostat em outubro de 2014. Tal como confirmado pelo inquérito 
do TCE aos INE (consultar o ponto 86), este limiar é considerado adequado pela grande maioria dos 
Estados-Membros. 

85. Como refere o documento-quadro sobre o limiar de materialidade (GNIC/283), no ponto 5: Em 

princípio, o limiar pode ser fixado em termos de valor ou percentagem. Tendo em conta as duas 
opções possíveis, o Eurostat prefere claramente o parâmetro da percentagem, uma vez que a 
utilização de um valor poderia, no caso dos países de pequena dimensão, conduzir a conclusões 
pouco significativas em relação a quase todas as questões. 

89. Os INE elaboraram os seus inventários do RNB de acordo com o Guia do inventário RNB, um 

dos documentos-quadro elaborados pelo Eurostat e aceite pelo grupo de peritos RNB. Fica ao 
critério dos Estados-Membros recorrerem à possibilidade de omitir a descrição de um determinado 
elemento, nas condições indicadas no guia. 

90. Ao formular as perguntas aos INE, os funcionários do Eurostat seguiram o questionário de 

avaliação do inventário do RNB, um dos documentos-quadro elaborados pelo Eurostat e aceites 
pelo grupo de peritos RNB. 

91. Em conformidade com o documento intitulado «Outline of the control approach» (Descrição 

da abordagem de controlo) (GNIC/332), a prática em matéria de formulação das linhas de ação e 
das reservas foi a seguinte: se existissem elementos de prova de que o eventual impacto da 
deficiência identificada era inferior ao limiar de materialidade, não era formulada qualquer linha de 
ação ou reserva a respeito dessa deficiência. O Eurostat seguiu esta prática ao longo do ciclo de 
verificação do RNB de 2016-2019 no âmbito de todos os seus principais instrumentos de 
verificação (questionário de avaliação do inventário do RNB, visitas de informação, verificações 
diretas, comparações entre países).  

Em relação à maioria das linhas de ação formuladas, não se tinha estimado o impacto potencial da 
questão correspondente no RNB, o que significa que não era possível excluir um impacto 
significativo.  

A Comissão considera que os Estados-Membros estão em melhores condições de fornecer 
informações sobre a sua não relevância. A formulação de linhas de ação significa que não estavam 
ainda disponíveis elementos de prova exaustivos quanto a esta falta de relevância. 

Era possível suprimir uma linha de ação ou uma reserva relativa ao RNB existente se o (possível) 
impacto sobre o RNB não fosse conhecido no momento da sua formulação, caso fossem 
apresentados elementos de prova que indicassem a falta da sua relevância. 
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92. A Comissão observa que os resultados da análise do TCE descritos no ponto 92 significam 

que, em cerca de 25 % dos casos examinados de linhas de ação em que o impacto inicial indicado 
pelos países se considerava pouco significativo, o impacto final acabou por ser significativo. 

93. A Comissão reitera a sua posição de que a aplicação do limiar de materialidade ocorreu ao 

longo do ciclo de verificação do RNB de 2016-2019, incluindo numa fase precoce da verificação, 
nos casos em que se dispunham de elementos de prova completos. 

94. Quando o Eurostat e o Estado-Membro em causa acordavam uma linha de ação «A», era 

necessária uma eventual melhoria da metodologia. Aquando desse acordo, normalmente os 
Estados-Membros não podiam fornecer elementos de prova completos que permitissem excluir a 
importância das questões em causa ou preferiam começar por clarificar a respetiva metodologia. 

No contexto da verificação do RNB, os Estados-Membros estão em melhores condições (em 
qualquer fase do processo de verificação) de fornecer elementos de prova e demonstrar que uma 
questão não é importante. Nessa base, o Eurostat avalia a solidez dos elementos de prova. Durante 
o ciclo de verificação do RNB de 2016-2019, caso os Estados-Membros fornecessem elementos de 
prova completos de que o impacto da deficiência não era significativo, não se formulavam linhas 
de ação ou reservas. 

95. Em 2014, a nova norma contabilística, SEC 2010, foi aplicada às contas nacionais dos 

Estados-Membros. Por conseguinte, o ciclo de 2016-2019 foi particularmente difícil e envolveu 
uma série de novos elementos, como a avaliação dos riscos, as análises cruzadas entre países de 
algumas questões horizontais, o reforço da utilização de verificações diretas, etc. Este maior 
controlo resultou num elevado número de linhas de ação e de reservas, bem como num maior 
volume de trabalho conexo, tanto para o Eurostat como para os países. [Na opinião da Comissão, 
este esforço foi necessário para atingir o objetivo derradeiro do processo de verificação do RNB, 
que consiste em prestar garantias razoáveis quanto à qualidade dos dados do RNB utilizados para 
efeitos dos recursos próprios.] 

96. A base de dados relativamente às reservas do Eurostat contém, quando disponível, uma 

avaliação aproximada do impacto/ impacto potencial da reserva no RNB. O impacto final exato no 
RNB e nas suas componentes consta do parecer técnico sobre a supressão das reservas para todos 
os exercícios objeto de reservas. Na maioria dos casos, não estão disponíveis informações 
pormenorizadas acerca do impacto sobre o RNB no momento da codificação da reserva, sendo os 
ficheiros/base de dados relativamente às reservas por país continuamente atualizados e o impacto 
final codificado num parecer técnico. 

No entanto, o Eurostat tomou medidas para facilitar uma panorâmica geral do impacto no RNB das 
linhas de ação e das reservas formuladas e abordadas durante o ciclo de 2020-2024. 

97. Um elevado número de reservas na sequência de linhas de ação analisadas (24 de entre um 

total de 130) significa que o impacto final médio/mediano/máximo das questões abrangidas pelas 
linhas de ação analisadas para os seis países será muito provavelmente mais elevado (e a 
percentagem de linhas de ação sem impacto será inferior). É plausível presumir que as linhas de 
ação transformadas em reservas dizem respeito a questões mais complexas e/ou de maior 
importância do que aquelas suscetíveis de ser abordadas e encerradas, pelo que conduzirão a 
revisões de maior envergadura. 
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99. À data da auditoria, apenas uma pequena parte das reservas havia sido retirada. Um elevado 

número de reservas ainda pendentes significa que o impacto final médio/mediano/máximo das 
questões abrangidas pelas reservas será muito provavelmente mais elevado (e a percentagem de 
reservas sem impacto será inferior). É plausível presumir que as reservas ainda pendentes dizem 
respeito a questões mais complexas e/ou de maior importância do que aquelas suscetíveis de ser 
tratadas e encerradas rapidamente, pelo que poderão conduzir a revisões de maior envergadura. 

102. A Comissão gostaria de salientar que a verificação do RNB é um processo extremamente 

complexo e que a respetiva documentação reflete esta complexidade. O Eurostat definiu as normas 
de documentação aplicáveis a este processo no documento intitulado «Documentation guidelines» 
(Orientações relativas à documentação) (GNIC/335), aprovadas pelo Comité do RNB com vista a 
documentar adequadamente cada fase da verificação. A Comissão considera que, apesar da 
reconhecida complexidade da documentação, as orientações foram seguidas e alcançaram o 
objetivo visado (por exemplo, assegurar a continuidade operacional ao longo do tempo e permitir 
aos quadros desempenhar as suas funções de supervisão). 

104. O Eurostat tomou medidas para melhorar e normalizar a documentação do trabalho de 

verificação do RNB no ciclo de 2020-2024 (por exemplo, mediante a revisão das orientações sobre 
a documentação, a integração de instruções sobre a forma de preencher o questionário de 
avaliação do inventário do RNB, a conceção de um modelo comum para os ficheiros de registo, a 
fim de reforçar em maior grau a homogeneidade da documentação, a integração de informações 
nos ficheiros de registo sobre as linhas de ação, reservas e questões não significativas a ser objeto 
de acompanhamento, incluindo o impacto no RNB, nos ficheiros de registo, etc.). 

CONCLUSÕES (pontos 105-109) 

106. A Comissão considera que, de modo geral, se procedeu a uma hierarquização das 

prioridades quanto à ordem e ao âmbito dos controlos nos países com base nos resultados da 
avaliação dos riscos, tendo os trabalhos sobre questões transversais claramente refletido os 
resultados do exercício correspondente (consultar também as respostas aos pontos 44 a 48, 50, 51 
e 53). 

A seleção de cada âmbito de verificação direta baseou-se na avaliação dos riscos existente, numa 
reflexão qualitativa do funcionário nacional e numa consulta ao chefe da equipa do RNB no 
Eurostat, tal como previsto nos documentos-quadro pertinentes. A Comissão considera que a 
documentação do processo de verificação do RNB é já muito abrangente a este respeito (consultar 
também a resposta ao ponto 56).  

Durante o ciclo de verificação de 2016-2019, apesar de não terem sido formalmente estabelecidos 
níveis de prioridade no que diz respeito às linhas de ação (para além da diferenciação entre as 
linhas de ação «A» e «B»), a hierarquização dos trabalhos relativos às diferentes linhas de ação foi 
assegurada através da fixação de prazos distintos para cada uma delas, de comum acordo entre os 
Estados-Membros e o Eurostat. Este acordo previa um prazo a respeitar, que consiste, de facto, na 
prioridade a atribuir ao trabalho, tendo em conta vários fatores, como a disponibilidade de fontes 
estatísticas, a complexidade das questões correspondentes, as revisões, os calendários, os 
encargos administrativos e a carga de trabalho, etc. (consultar igualmente as respostas aos 
pontos 58 e 59). 
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Recomendação 1 – Definir melhor as prioridades no que 

respeita às questões de risco elevado 

A Comissão aceita a recomendação 1, alínea a). 

A Comissão aceita a recomendação 1, alínea b). A Comissão procurará dar prioridade e racionalizar 
melhor os futuros ciclos do RNB neste contexto, em conformidade com as recomendações do TCE.  

A Comissão aceita a recomendação 1, alínea c). A Comissão continuará a monitorizar e a melhorar 
a sua documentação sobre a seleção de âmbitos para verificação direta, tendo igualmente em 
conta a recomendação do TCE relativa à documentação. 

A Comissão aceita a recomendação 1, alínea d). A Comissão examinará, em cooperação com os 
Estados-Membros, eventuais formas de continuar a melhorar a definição das prioridades para os 
trabalhos sobre as linhas de ação. 

107. A Comissão regista a satisfação dos países quanto à adequação e atualidade das 

orientações do Eurostat sobre questões transversais, tal como comunicado pelo TCE (consultar os 
pontos 61 e 62).  

O Eurostat, juntamente com os Estados-Membros, envidou esforços significativos para resolver a 
questão da globalização. A Comissão considera que todas as iniciativas comunicadas pelo TCE no 
ponto 69 asseguraram um apoio atempado e adequado aos países no que se refere a esta questão 
(consultar também as respostas aos pontos 66 e 67).  

No que diz respeito ao impacto da globalização no RNB, a Comissão considera que se justifica a 
aplicação da reserva relativa à globalização aos anos posteriores a 2018. Na opinião da Comissão, 
a abordagem e o calendário, ambos debatidos de forma exaustiva em reuniões específicas com os 
INE, são sólidos e proporcionados; baseiam-se nos riscos avaliados e são plenamente coerentes 
com as garantias já recolhidas. Quanto aos trabalhos realizados até à data, por exemplo, no âmbito 
do exercício-piloto relativo ao RNB junto das empresas multinacionais, não existem elementos de 
prova que apontem para a existência de distorções importantes no RNB devido a um eventual 
tratamento deficiente destas questões nas contas nacionais (a abordagem adotada nos exercícios-
piloto junto das empresas multinacionais teve por base o ano de 2016). 

Recomendação 2 – Prestar apoio atempado aos 

Estados-Membros e justificar melhor a limitação das 

reservas 

A Comissão aceita a recomendação 2, alínea a). A Comissão regista a satisfação dos países quanto 
à adequação e atualidade das orientações do Eurostat sobre as questões de risco elevado e 
envidará esforços no sentido de continuar a prestar esse apoio, tendo em conta a recomendação 
do TCE.  

A Comissão aceita parcialmente a recomendação 2, alínea b). A Comissão concorda em apresentar 
uma justificação adequada para os períodos abrangidos pelas futuras reservas, se for caso disso. A 
Comissão considera que foram apresentadas análises e justificações adequadas no caso da 
reserva sobre a globalização subjacente a esta recomendação do TCE. Embora concorde que os 
períodos abrangidos pelas reservas devem ser devidamente justificados, a Comissão considera que 
a realização de uma análise ainda mais aprofundada (do que no caso da globalização) neste 
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contexto não conduziria a uma utilização rentável dos recursos. Por conseguinte, a Comissão rejeita 
a parte da recomendação que apela a essas análises alargadas. 

109. No que diz respeito às reservas que subsistem após a conclusão do ciclo de verificação, a 

Comissão observa que se trata de uma característica normal do processo de verificação do RNB. 

O âmbito dos controlos do Eurostat foi determinado pelo modelo de verificação do RNB concebido 
em estreita cooperação com o Comité do RNB e aprovado por este último. No ciclo do RNB de 
2016-2019, foi necessário proceder a um controlo reforçado devido à aplicação da nova norma 
contabilística nacional, o SEC 2010.  

A Comissão reconhece que a aplicação do limiar de materialidade na verificação do RNB tem as 
suas limitações, uma vez que, em muitos casos, o impacto potencial das deficiências identificadas 
a nível do RNB não é conhecido aquando da respetiva identificação. 

Recomendação 3 – Melhorar a eficiência do ciclo de 

verificação 

A Comissão aceita a recomendação 3, alínea a). A Comissão regista a opinião favorável 
manifestada pelos Estados-Membros no inquérito do TCE sobre o nível atual do limiar de 
materialidade. No entanto, a Comissão envidará esforços no sentido de continuar a melhorar a 
eficiência do ciclo de verificação, em estreita cooperação com o grupo de peritos RNB, analisando a 
adequação do nível atual do limiar de materialidade. 

A Comissão aceita a recomendação 3, alínea b). A Comissão debaterá com os Estados-Membros 
eventuais formas de integrar melhor o conceito de materialidade no trabalho de verificação em 
ciclos futuros. 

A Comissão aceita a recomendação 3, alínea c). O Eurostat já tomou algumas medidas para 
melhorar e normalizar a documentação do trabalho de verificação do RNB no ciclo de 2020-2024, 
que seguem o rumo recomendado pelo TCE e analisará a possibilidade de introduzir novas 
melhorias a este respeito. 
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