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Tribunal de Contas Europeu está solidário com a Ucrânia 
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) condenou veementemente a invasão da Ucrânia pela 
Rússia e começou a organizar ajuda humanitária para as vítimas da agressão russa. "Na nossa 
instituição, estamos todos firmemente solidários com o povo ucraniano", afirmou o TCE numa 
declaração publicada no seu sítio Web e nas redes sociais. "Vivemos tempos sombrios na 
Europa. Agora, mais do que nunca, a UE precisa de demonstrar unidade." 

Logo após o início do ataque russo, o Presidente do TCE, Klaus-Heiner Lehne, expressou 
solidariedade em nome da instituição numa carta dirigida a Valerii Patskan, o seu homólogo do 
Tribunal de Contas da Ucrânia. Na carta, manifestou o seu horror pelo brutal ato de agressão e 
um profundo pesar pelo sofrimento do povo ucraniano. 

O TCE apelou à comunidade internacional das Instituições Superiores de Controlo (ISC) para que 
coordene uma estratégia comum de apoio aos colegas ucranianos e defenda os valores da 
independência e da democracia. Acredita firmemente que o Tribunal de Contas da Federação da 
Rússia deve retirar-se de organizações intergovernamentais como a INTOSAI e a EUROSAI. Além 
disso, está a envidar esforços para que se chegue a uma posição comum do Comité de Contacto 
das Instituições Superiores de Controlo da União Europeia em condenação da invasão russa, a 
dirigir a toda a comunidade da INTOSAI. 

Para demonstrar ao mundo a sua solidariedade com o povo ucraniano, o TCE hasteou a bandeira 
ucraniana na sua sede no Luxemburgo. Os edifícios do TCE serão também iluminados durante a 
noite a azul e amarelo, as cores da bandeira nacional ucraniana. 

A ajuda da instituição vai além de simples gestos. O pessoal do TCE está a prestar assistência 
prática, incluindo a recolha de fundos para doação a uma organização humanitária de apoio a 
pessoas vulneráveis. Além disso, o serviço médico do TCE organizou a doação de material de 
primeiros socorros para envio imediato para a Ucrânia. 

 

Contactos para a imprensa 
Serviço de imprensa do TCE: press@eca.europa.eu  
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