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Avaliação positiva das 41 agências da UE exceto uma, 
afirma o Tribunal de Contas Europeu 
O Tribunal de Contas Europeu validou as contas de 2017 das 41 agências da União Europeia e emitiu 
opiniões favoráveis sobre as receitas subjacentes às contas das agências. Quanto aos pagamentos 
subjacentes, também emitiu opiniões favoráveis relativamente a todas as agências à exceção de 
uma, o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, no qual detetou vários problemas. As 
agências da UE realizam tarefas técnicas, científicas ou de gestão específicas, que ajudam as 
instituições da UE a conceber e aplicar políticas. 

As agências da UE estão localizadas em toda a Europa e empregam cerca de 10 000 pessoas. Em 2017, 
o seu orçamento total, excluindo o Conselho Único de Resolução (CUR), elevou-se a 3,5 mil milhões 
de euros, o equivalente a cerca de 2,7% do orçamento total da UE. O orçamento do CUR para 2017 
ascendeu a 6,6 mil milhões de euros, financiados por contribuições das instituições de crédito. 

"As agências da UE constituem uma parte importante do panorama institucional da UE e aproximam a 
Europa dos seus cidadãos e empresas. A auditoria do Tribunal relativa a 2017 confirmou os resultados 
positivos comunicados em anos anteriores. No entanto, continua a haver margem para melhorias, 
sobretudo no domínio da boa gestão financeira", afirmou Rimantas Šadžius, o Membro do Tribunal 
de Contas Europeu responsável pelas auditorias anuais às agências. 

Embora tenha emitido opiniões de auditoria favoráveis relativamente a todas as outras agências, o 
Tribunal formulou uma opinião de auditoria adversa sobre os pagamentos subjacentes às contas do 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO). O Tribunal chama a atenção para a situação 
crítica do EASO a nível de recursos humanos que, segundo afirma, se deteriorou de forma exponencial 
e constitui um risco significativo para as suas operações. Salienta que os pagamentos deste Gabinete 
de Apoio infringiram sistematicamente os regulamentos aplicáveis, o que reflete controlos internos 
inadequados, sobretudo em relação aos procedimentos de contratação pública e de recrutamento. 
Quanto às outras agências, o número de observações sobre a legalidade e a regularidade dos 
pagamentos diminuiu em comparação com os anos anteriores, o que, segundo o Tribunal, ilustra os 
esforços continuados destas no sentido de respeitarem o quadro jurídico, em especial o Regulamento 
Financeiro e o Estatuto do Pessoal. 

http://www.eca.europa.eu/
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As duas agências sediadas em Londres, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Autoridade 
Bancária Europeia (EBA), sairão do Reino Unido em 2019. O Tribunal assinala as implicações 
resultantes dos atuais contratos de arrendamento das duas agências em Londres e a possível 
diminuição das receitas decorrente da saída do Reino Unido da UE. 

No que se refere à Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) e ao CUR, que são (parcialmente) 
autofinanciados, os auditores salientam o risco de ocorrerem erros nos cálculos das taxas no âmbito 
dos atuais quadros de controlo. 

Em relação à boa gestão financeira, as agências realizaram bons progressos na sua migração para 
sistemas informáticos compatíveis, um aspeto que o Tribunal tinha mencionado na auditoria do ano 
passado. Registaram igualmente progressos semelhantes na introdução da contratação pública 
eletrónica, com o objetivo de melhorar a eficiência e a transparência. Contudo, relativamente a 
14 agências, o Tribunal detetou insuficiências na gestão de alguns procedimentos de contratação 
pública e questiona se resultaram numa otimização dos recursos. 

Nota aos diretores das publicações 

As 41 agências da UE realizam tarefas técnicas, científicas ou de gestão específicas, que ajudam as 
instituições da UE a conceber e aplicar políticas. Têm uma influência significativa na elaboração de 
políticas, na tomada de decisões e na execução de programas em domínios como a saúde, a 
segurança, a proteção, a liberdade e a justiça. 

As 32 agências descentralizadas desempenham uma função importante na elaboração e execução das 
políticas da UE, especialmente em tarefas de natureza técnica, científica, operacional e/ou 
reguladora. As seis agências de execução da Comissão são responsáveis por tarefas executivas e 
operacionais relativas a um ou mais programas da UE e são instituídas por períodos fixos. O Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia reúne recursos científicos, empresariais e académicos para reforçar 
a capacidade de inovação da UE através da concessão de subvenções. A Agência de Aprovisionamento 
da Euratom apoia a realização dos objetivos do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica. O Conselho Único de Resolução (CUR) assegura uma resolução de forma ordenada 
de bancos em situação de insolvência com o mínimo impacto possível na economia real e nas finanças 
públicas. 

 

Agências e organismos da UE 

ACER Agência de Cooperação 
dos Reguladores da 
Energia 

Liubliana, 
Eslovénia 

AEA Agência Europeia do 
Ambiente 

Copenhaga, 
Dinamarca 

AECP Agência Europeia de 
Controlo das Pescas 

Vigo, Espanha 

AESA Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação 

Colónia, 
Alemanha 

AFE Agência Ferroviária da 
União Europeia 

Valenciennes, 
França 

CdT Centro de Tradução dos 
Organismos da União 
Europeia 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 
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Cedefop Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da 
Formação Profissional 

Salónica, Grécia 

CEPOL Agência da União Europeia 
para a Formação Policial 

Budapeste, 
Hungria 

Chafea Agência de Execução para 
os Consumidores, a Saúde 
e a Alimentação 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

CUR Conselho Único de 
Resolução 

Bruxelas, Bélgica 

EACEA Agência de Execução 
relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura 

Bruxelas, Bélgica 

EASME Agência de Execução para 
as Pequenas e Médias 
Empresas 

Bruxelas, Bélgica 

EASO Gabinete Europeu de 
Apoio em matéria de Asilo 

Valeta, Malta 

EBA Autoridade Bancária 
Europeia 

Londres, Reino 
Unido 

ECDC Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das 
Doenças 

Estocolmo, 
Suécia 

ECHA Agência Europeia dos 
Produtos Químicos 

Helsínquia, 
Finlândia 

EFSA Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos 

Parma, Itália 

EIGE Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género 

Vílnius, Lituânia 

EIOPA Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões 
Complementares de 
Reforma 

Frankfurt, 
Alemanha 

EIT Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia 

Budapeste, 
Hungria 

EMA Agência Europeia de 
Medicamentos 

Londres, Reino 
Unido 

EMSA Agência Europeia da 
Segurança Marítima 

Lisboa, Portugal 

ENISA Agência da União Europeia 
para a Segurança das 
Redes e da Informação 

Heraklion, Grécia 

ERCEA Agência de Execução do 
Conselho Europeu de 
Investigação 

Bruxelas, Bélgica 

ESMA Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos 
Mercados 

Paris, França 

ETF Fundação Europeia para a 
Formação 

Turim, Itália 
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eu-LISA Agência Europeia para a 
Gestão Operacional de 
Sistemas Informáticos de 
Grande Escala no Espaço 
de Liberdade, Segurança e 
Justiça 

Taline, Estónia 

EU-OSHA Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no 
Trabalho 

Bilbau, Espanha 

Euratom  Agência de 
Aprovisionamento da 
Euratom 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

Eurofound Fundação Europeia para a 
Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho 

Dublim, Irlanda 

Eurojust Autoridade Europeia de 
Cooperação Judiciária 

Haia, Países 
Baixos 

Europol Serviço Europeu de Polícia Haia, Países 
Baixos 

FRA Agência dos Direitos 
Fundamentais da União 
Europeia 

Viena, Áustria 

Frontex Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e 
Costeira  

Varsóvia, Polónia 

Gabinete 
do ORECE 

Gabinete do Organismo de 
Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas 

Riga, Letónia 

GSA Agência do GNSS europeu Praga, República 
Checa 

ICVV Instituto Comunitário das 
Variedades Vegetais 

Angers, França 

INEA Agência de Execução para 
a Inovação e as Redes 

Bruxelas, Bélgica 

IPIUE Instituto da Propriedade 
Intelectual da União 
Europeia 

Alicante, Espanha 

OEDT Observatório Europeu da 
Droga e da 
Toxicodependência  

Lisboa, Portugal 

REA Agência de Execução para 
a Investigação 

Bruxelas, Bélgica 

O documento "2017 Auditoria das agências da UE – uma síntese" está disponível no sítio Internet do 
TCE (eca.europa.eu) em 23 línguas da UE. O Relatório Anual sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2017 encontra-se disponível na íntegra em inglês. As outras versões linguísticas serão 
disponibilizadas em tempo oportuno. 

 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx

