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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens dos relatórios anuais sobre as 
empresas comuns da UE adotados pelo Tribunal de Contas Europeu. O texto integral dos relatórios e uma síntese dos 
resultados estão disponíveis em www.eca.europa.eu. 
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Empresas comuns de investigação da UE: avaliação 
positiva de todas exceto uma, afirma o Tribunal de Contas 
Europeu 
O Tribunal de Contas Europeu validou as contas de 2017 de todas as empresas comuns da UE e 
emitiu opiniões favoráveis sobre as operações financeiras de todas, exceto uma. Na Empresa 
Comum ECSEL, que trata de componentes e sistemas eletrónicos, o Tribunal detetou questões que, 
em alguns casos, impediram o funcionamento eficaz do controlo interno. 

O Tribunal de Contas Europeu publicou hoje os relatórios anuais relativos às oito empresas comuns da 
UE no domínio da investigação, bem como uma síntese dos resultados das auditorias. As empresas 
comuns são as parcerias público-privadas da UE com o setor, grupos de investigação e os 
Estados-Membros. Empregam cerca de 700 efetivos e desempenham uma função importante na 
execução de aspetos específicos da política de investigação da UE. O orçamento total das empresas 
comuns para 2017 ascendia a 2,1 mil milhões de euros, ou cerca de 2% do orçamento total da UE. Os 
parceiros do setor e da investigação disponibilizam contribuições em espécie através da execução das 
atividades operacionais das empresas comuns e contribuições em dinheiro para os custos 
administrativos e operacionais destas. 

"As empresas comuns são importantes veículos para a investigação e a inovação de ponta na UE, pois 
procuram ajudar a garantir a competitividade global da indústria europeia", afirmou Ildikó Gall-Pelcz, 
o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. "A auditoria do Tribunal 
relativa a 2017 confirmou os resultados positivos comunicados em anos anteriores. Contudo, 
salientamos algumas questões que necessitam de mais atenção e indicamos domínios que necessitam 
de melhorias relacionados com a gestão orçamental e financeira, os controlos internos, o efeito de 
alavanca das contribuições dos parceiros do setor e da investigação, bem como as avaliações da 
Comissão Europeia". 

O Tribunal validou as contas das oito empresas comuns, considerando-as fiáveis. Além disso, emitiu 
opiniões favoráveis sobre as operações de receitas e de pagamentos de todas elas, exceto a Empresa 
Comum ECSEL. Neste caso, tal como no ano passado, o Tribunal emitiu uma opinião de auditoria com 
reservas sobre os pagamentos. Em especial, salientou questões relativas aos controlos internos que o 
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impediram de garantir que os pagamentos efetuados pela Empresa Comum ECSEL no âmbito do 
anterior programa-quadro de investigação e inovação (7º PQ) cumpriam as regras. Contudo, estas 
questões não afetam os pagamentos no âmbito do atual programa (Horizonte 2020) e, portanto, 
acabarão por desaparecer. 

O Tribunal chama igualmente a atenção para a contribuição da UE para o projeto de fusão nuclear 
ITER, que corre o risco de sofrer um aumento de custos significativo de 82% em relação aos 6,6 mil 
milhões de euros anteriormente aprovados e um atraso de 15 anos em comparação com o 
planeamento inicial. Detetou ainda insuficiências no planeamento orçamental das empresas comuns. 

Os controlos internos dos pagamentos eram geralmente eficazes e mantinham o nível de erros abaixo 
do limiar de materialidade de 2%, afirma o Tribunal, mas várias empresas comuns continuavam a 
apresentar insuficiências no quadro de controlo interno e acompanhamento, bem como nos 
procedimentos de contratação, concessão de subvenções e recrutamento. 

No que se refere ao encerramento do 7º PQ, as empresas comuns alcançaram um elevado nível de 
execução orçamental (87%). No entanto, a execução do orçamento do Horizonte 2020 está atrasada, 
estando apenas concluídos 23% na fase intermédia do programa. 

Um dos principais objetivos das empresas comuns é o efeito de alavanca das contribuições dos 
membros privados do setor e da investigação, e é nele que reside o seu valor acrescentado. No caso 
de algumas empresas comuns, o efeito de alavanca dos seus parceiros do setor é produzido 
sobretudo por contribuições para atividades fora do programa de trabalho da empresa comum, que 
estão excluídas do mandato do Tribunal. Contudo, no caso da empresa comum das bioindústrias, o 
Tribunal alerta para o elevado risco de o setor não alcançar o montante mínimo de contribuições em 
dinheiro para custos operacionais até ao final do programa. 

Nota aos diretores das publicações 

A Comissão Europeia é o membro público das empresas comuns e representa a UE. Os membros 
privados incluem vários parceiros do setor e da investigação. Todas as empresas comuns seguem um 
modelo bipartido, com a participação da Comissão e de parceiros privados do setor ou da 
investigação, à exceção da Empresa Comum ECSEL, que segue um modelo tripartido em que 
participam igualmente os Estados-Membros. 

As empresas comuns da UE estão todas sediadas em Bruxelas, exceto a Empresa Comum F4E, que 
está sediada em Barcelona. 

F4E Desenvolvimento da energia de fusão 

BBI Bioindústrias 

Clean Sky Tecnologias limpas de transporte aéreo 

IMI Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 

PCH Pilhas de combustível e hidrogénio 

SESAR Programa de investigação relativo à gestão do tráfego no Céu Único Europeu 

ECSEL Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma Liderança Europeia 
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S2R Shift2Rail, soluções inovadoras para produtos ferroviários 

Uma síntese dos resultados da auditoria anual do TCE às empresas comuns de investigação europeias 
relativa a 2017, bem como os relatórios relativos a cada uma delas, estão disponíveis no sítio Internet 
do TCE (eca.europa.eu) em inglês. As outras versões linguísticas serão disponibilizadas em tempo 
oportuno. 
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