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Agências da UE: "opiniões favoráveis sobre as contas e operações 
geralmente em conformidade com as regras", afirmam os 
auditores 

O Tribunal de Contas Europeu emitiu opiniões de auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre 
as contas das 41 agências da União Europeia e validou a sua fiabilidade. Os auditores emitiram 
igualmente opiniões de auditoria favoráveis sobre as operações financeiras de 40 agências e 
uma opinião com reservas sobre uma delas. 

As agências da UE são entidades jurídicas distintas criadas por um ato de direito derivado para 
realizar tarefas técnicas, científicas ou de gestão específicas, que ajudam as instituições da UE a 
conceber e aplicar políticas.  

"As agências da UE contribuem de forma significativa para a execução de políticas e programas 
em domínios de importância vital para o quotidiano dos cidadãos europeus, como a saúde, a 
segurança, a proteção, a liberdade e a justiça", afirmou Rimantas Šadžius, o Membro do 
Tribunal de Contas Europeu responsável pelas auditorias anuais às agências. Enquanto 
auditores, é com prazer que comunicamos que as contas das agências apresentavam uma 
imagem fiel das suas finanças e que as suas operações de receitas e pagamentos estavam em 
conformidade com as regras, na maioria dos casos. No entanto, formulámos várias 
recomendações, em especial no que diz respeito à realização de mais melhorias na sua eficiência 
operacional." 

Os auditores concluíram que as contas das 41 agências eram fiáveis, isto é, que refletiam 
fielmente, em todos os aspetos materialmente relevantes, as suas situações financeiras, os 
resultados das suas operações e os fluxos de caixa relativos a 2016. Além disso, os auditores 
concluíram que, em 40 agências, as operações financeiras subjacentes às respetivas contas eram 
legais e regulares, ou seja, cumpriam as normas aplicáveis. No caso do Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo, os auditores formularam uma opinião com reservas devido ao 
incumprimento de princípios da contratação pública. 

Os auditores assinalaram domínios que necessitam de melhorias em algumas agências, embora 
estas observações não afetem as suas opiniões de auditoria. Em geral, a contratação pública 
continua a ser um domínio propenso a erros, colocando em risco a otimização dos recursos, e as 
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questões relativas à gestão de recursos humanos afetavam várias agências. Os auditores 
recomendam que as agências ponderem harmonizar os seus sistemas de informação relativos à 
gestão de contratos e de recursos humanos, de forma a reforçar a eficiência em termos de custos 
e a reduzir os riscos de controlo. 

Embora os aspetos relacionados com o desempenho não estejam no centro destas auditorias, os 
auditores tiveram em conta os riscos colocados por um desempenho ou uma gestão financeira 
insuficientes. Constataram que a gestão orçamental das agências está, de um modo geral, a 
melhorar, mas alertaram para os volumes constantemente elevados de fundos que transitam 
para o ano seguinte e para a sobrestimativa das necessidades orçamentais de algumas agências. 
Mencionaram igualmente o possível impacto da saída do Reino Unido da UE sobre as receitas e 
atividades de várias agências, tendo salientado especificamente que as duas agências sediadas 
em Londres ainda não estavam em condições de apresentar uma estimativa fiável dos futuros 
custos daí decorrentes.  

Em geral, as avaliações externas das agências eram positivas e estas deram-lhes seguimento 
através de planos de ação, afirmaram os auditores. Contudo, para algumas agências não existe 
um requisito regulamentar de realização de uma avaliação externa ou o período de tempo é 
demasiado longo. 

Nota aos diretores das publicações 

O Tribunal de Contas Europeu auditou 32 agências descentralizadas, seis agências de execução e 
três outros organismos relativamente ao exercício de 2016. Os auditores realizaram análises, 
testaram operações individuais de receitas e de pagamentos, avaliaram os principais controlos 
dos sistemas de supervisão e de controlo das agências e recorreram, quando adequado, aos 
trabalhos de outros auditores. O Tribunal publicou hoje uma síntese das suas constatações, às 
quais recorrem o Parlamento Europeu, o Conselho e outras autoridades de quitação. 

Em 2016, o orçamento total de todas as agências (excluindo o Conselho Único de Resolução, que 
orçamentou quase 12 mil milhões de euros em contribuições de instituições de crédito) 
elevou-se a cerca de 3,4 mil milhões de euros. Cerca de 2,4 mil milhões de euros foram 
financiados pelo orçamento da UE, tendo aproximadamente mil milhões de euros sido 
financiados por taxas e por contribuições diretas dos operadores económicos, dos 
Estados-Membros e de outros países. No final de 2016, as agências empregavam 10 364 efetivos, 
tendo-se registado um aumento de cerca de 500 efetivos relativamente a 2015, sobretudo 
relacionado com novas tarefas. 

Os relatórios anuais sobre as agências da UE, incluindo as respostas destas e o documento 
"Auditoria das agências da UE relativa a 2016 – uma síntese", estão disponíveis no sítio Internet 
do TCE em 23 línguas da UE. 

 


