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Na sua qualidade de instituição independente de auditoria da UE, o Tribunal de Contas 
encontra-se numa situação única ao contribuir para a melhoria da gestão financeira da 
UE e promover a prestação de contas e a transparência. Fá-lo através dos serviços de 
auditoria prestados e do exemplo dado. 

Para o Tribunal, o ano de 2008 caracterizou-se por um número significativo de realiza-
ções fundamentais e desenvolvimentos importantes ao nível da gestão financeira da 
UE, que são assinalados no presente relatório anual de actividade. Entre estes, conta-se 
a «Revisão pelos pares (peer review) internacional do Tribunal de Contas Europeu» que 
chegou a conclusões positivas sobre a adequação do quadro de gestão de auditoria apli-
cado pelo Tribunal e sobre a independência e objectividade dos seus trabalhos.

No que se refere ao seu Relatório Anual relativo a 2007, publicado em Novembro de 2008, 
o Tribunal apresentou pela primeira vez uma opinião «favorável» sobre a fiabilidade das 
contas da UE. Porém, tal como nos anos anteriores, o Tribunal constatou níveis de erros 
de ilegalidade e irregularidade demasiado elevados nos domínios do orçamento comu-
nitário que representam a maior parte das despesas. 

Ainda em 2008, o Tribunal reconheceu os progressos realizados tanto a nível comunitá-
rio como nacional, que no futuro podem dar origem a melhorias significativas da gestão 
financeira da UE. Dois exemplos apresentados no presente relatório anual de actividade 
são o processo em curso de revisão do orçamento da UE, para o qual o Tribunal tem dado 
uma contribuição activa, e a publicação da comunicação sobre o «risco de erro aceitá-
vel» pela Comissão.

NOTA DO PRESIDENTE



5

No domínio das relações internacionais, o Tribunal tomou a iniciativa de organizar deba-
tes com o Comité de Contacto dos Presidentes das Instituições Superiores de Controlo 
(ISC) da UE sobre a reforma do orçamento comunitário e a Estratégia de Lisboa revista, 
tendo recentemente acolhido um workshop sobre o papel das ISC da UE no âmbito das 
medidas tomadas para combater a actual crise financeira.

O ambiente de auditoria está a alterar-se rapidamente e o Tribunal reconhece a necessi-
dade de se adaptar, efectuando uma reforma interna para melhor dar resposta às obri-
gações impostas pelo Tratado e cumprir a sua missão. Uma medida significativa tomada 
pelo Tribunal em 2008 para concretizar a sua declaração de missão e visão foi a definição 
da sua estratégia de auditoria para o período 2009-2012. A estratégia de auditoria fixa 
dois objectivos prioritários: maximizar o impacto global das auditorias do Tribunal e 
incrementar a eficiência através da melhor utilização dos seus recursos. Estes objectivos 
irão orientar os programas de trabalho do Tribunal durante o período em questão, bem 
como os seus esforços no sentido de uma melhoria constante e de uma resposta aos 
principais desafios e oportunidades significativas de melhoria assinaladas pela revisão 
pelos pares. 

Os funcionários do Tribunal, pela sua competência e dedicação, têm um papel funda-
mental na realização das actividades do Tribunal, que na sua qualidade de guardião 
independente dos interesses financeiros dos cidadãos, contribui para melhorar a gestão 
financeira. Em meu nome e no do Tribunal gostaria de lhes agradecer pela dedicação e 
profissionalismo demonstrados ao longo do ano passado. Gostaria igualmente de agra-
decer em particular ao anterior Secretário-Geral, Michel Hervé, que deixou a instituição 
no final de 2008, pela sua dedicação e empenho.

Desejo-lhes uma agradável leitura do presente relatório anual de actividade que apre-
senta uma perspectiva do Tribunal e um relato das suas actividades em 2008. 

Vítor Manuel da Silva Caldeira

Presidente



MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

VISÃO

VALORES 

O Tribunal de Contas Europeu é a instituição comunitária criada pelo Tratado para realizar a auditoria das 
fi nanças da UE. Enquanto auditor externo da UE, o Tribunal contribui para melhorar a gestão fi nanceira 
comunitária e age como guardião independente dos interesses fi nanceiros dos cidadãos da União.

Um Tribunal de Contas independente e dinâmico, reconhecido pela sua integridade e imparcialidade, 
respeitado pelo seu profi ssionalismo e pela qualidade do seu trabalho e que oferece um apoio crucial 
aos interessados no sentido de melhorar a gestão das fi nanças da UE.

Independência, integridade

e imparcialidade

Profi ssionalismo Valor acrescentado Excelência e efi ciência

Independência, integridade 

e imparcialidade para 

a instituição, os seus 

Membros e o seu pessoal.

Fornecer aos interessados 

realizações adequadas sem 

solicitar instruções ou ceder 

à pressão de qualquer fonte 

externa.

Manter um nível elevado 

e exemplar em todos os 

aspectos profi ssionais.

Estar implicado no 

desenvolvimento da 

auditoria do sector público 

na UE e no mundo.

Produzir relatórios 

relevantes, oportunos e 

de elevada qualidade, 

baseados em constatações 

e provas sólidas, que 

respondam às preocupações 

dos interessados e 

transmitam uma mensagem 

forte e digna de crédito.

Contribuir para uma 

melhoria real da gestão 

da UE e para reforçar 

a prestação de contas 

pela gestão dos fundos 

comunitários.

Atribuir importância aos 

indivíduos, desenvolver 

os talentos e premiar o 

desempenho.

Promover o espírito de 

equipa através de uma 

comunicação efi caz.

Maximizar a efi ciência 

em todos os aspectos do 

trabalho.



1,2 %

7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

FUNÇÃO E TRABALHOS DO TRIBUNAL

O ORÇAMENTO DA UE É O PONTO DE PARTIDA
DOS TRABALHOS DE AUDITORIA DO TRIBUNAL  

A União Europeia tem um orçamento de aproximadamente 120 mil milhões de euros, cerca de 

1% do rendimento nacional bruto (RNB) dos seus 27 Estados-Membros. Em comparação com os 

orçamentos nacionais, trata-se de uma pequena parte. Para alguns Estados-Membros, contudo, 

os fundos da UE desempenham um papel importante no financiamento de actividades públicas, 

sendo o montante total próximo ou igual ao RNB de alguns Estados-Membros. As receitas da 

União Europeia são principalmente compostas por contribuições dos Estados-Membros basea-

das no seu rendimento nacional bruto (RNB – 65,4%) e numa medida relativa ao imposto sobre o 

valor acrescentado cobrado pelos Estados-Membros (IVA – 16,9%). Os direitos aduaneiros e agrí-

colas (os chamados recursos próprios tradicionais – 16,5%) representam igualmente uma parte 

significativa das receitas. A composição do orçamento tem evoluído ao longo do tempo, sendo a 

agricultura e as políticas de coesão as suas mais importantes componentes (ver Caixa 1). 

CAIXA 1  EM QUE DESPENDE A UE O SEU DINHEIRO? 

O orçamento da UE é financiado por contribuições 

financeiras dos Estados-Membros (baseadas prin-

cipalmente nos respectivos RNB), bem como por 

direitos aduaneiros e agrícolas. O orçamento da UE 

não se destina, em larga medida, aos mesmos fins 

que os orçamentos nacionais, em parte devido às 

suas diferentes responsabilidades. A União não é 

responsável, por exemplo, pelos sistemas de segu-

rança social, que normalmente constituem uma 

parte significativa das despesas nacionais. 

Desde a década de 60 que as despesas agrícolas, 

constituídas essencialmente por pagamentos aos 

agricultores em toda a União, representam a maior 

fatia do orçamento, embora actualmente estejam a 

diminuir. Em 2009, 45,3% do orçamento destina-se 

à preservação e gestão dos recursos naturais, espe-

cialmente a agricultura e o desenvolvimento rural. 

Desde a década de 80 uma parte considerável das 

despesas tem sido dedicada às políticas de coesão 

– ou seja o desenvolvimento regional e social – 

co-financiando um leque alargado de projectos, 

desde a construção de estradas na Polónia a cursos 

para desempregados em Espanha. Em 2009 as des-

pesas relativas ao crescimento sustentável, na maior 

parte destinadas à coesão, estão avaliadas em 39,6% 

do orçamento. Esta rubrica inclui igualmente uma 

parte importante de fundos comunitários dedicados 

à investigação. 

A UE despende, além disso, montantes significativos 

no domínio do desenvolvimento e da ajuda huma-

nitária, bem como em apoio a países próximos da 

União ou candidatos à adesão. São utilizados 6,7% 

do orçamento para financiar a administração das 

instituições comunitárias.

Fonte: Orçamento Geral da União Europeia para 

o exercício de 2009 (JO L 69 de 13.3.2009). 

Despesas

da UE

Cidadania, liberdade, segurança e justiça

Agricultura – Preservação e gestão

dos recursos naturais

União Europeia enquanto parceiro global

Administração

Coesão –

crescimento sustentável
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O orçamento é decidido anualmente – no âmbito de quadros financeiros de sete anos – pelo 

Conselho, ou seja representantes dos Estados-Membros, e pelo Parlamento Europeu, que é eleito 

directamente. A Comissão Europeia propõe o orçamento, sendo igualmente responsável pela 

sua execução. Uma proporção bastante significativa – nomeadamente as despesas relativas à 

agricultura e às políticas de coesão – é executada em cooperação com os Estados-Membros. 

Consoante os regimes de despesas, as administrações nacionais podem ser responsáveis pela 

definição das estratégias de despesas, pela selecção dos beneficiários e projectos e pela rea-

lização dos pagamentos. Uma característica específica das despesas comunitárias é a elevada 

percentagem de pagamentos baseados em pedidos apresentados pelos próprios beneficiários, 

quer sejam agricultores ou gestores de projectos em toda a União.
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SÍNTESE DO CONTROLO INTERNO E DA AUDITORIA EXTERNA DO ORÇAMENTO DA UE

QUAL A FUNÇÃO DO TRIBUNAL? 

Nas sociedades democráticas existe a necessidade de informações completas, exactas e aces-

síveis ao público que sirvam de base a processos de debate e tomada de decisão, tanto para 

melhorar a gestão financeira como para assegurar uma boa prestação de contas. Tal como os 

seus Estados-Membros, a UE tem um auditor externo que age na qualidade de guardião dos inte-

resses financeiros dos cidadãos. Enquanto auditor externo da UE, o Tribunal de Contas Europeu 

verifica se os fundos comunitários são correctamente contabilizados e despendidos em confor-

midade com as normas e a legislação, procurando optimizar os recursos, independentemente de 

onde os fundos sejam despendidos. 

Os resultados dos trabalhos do Tribunal são utilizados pela Comissão, pelo Parlamento e pelo 

Conselho, bem como pelos Estados-Membros, para melhorar a gestão financeira do orçamento 

da UE. Os trabalhos do Tribunal fornecem uma base importante para o procedimento anual de 

quitação, através do qual o Parlamento, com base em recomendações do Conselho, decide se a 

Comissão cumpriu as suas responsabilidades inerentes à execução do orçamento do exercício 

anterior. Apesar do seu nome, o Tribunal não tem poderes judiciais. 

Nos domínios do orçamento em que a gestão é partilhada, os Estados-Membros cooperam com 

a Comissão na definição de sistemas de supervisão e de controlo – controlo interno – destinados 

a garantir que os fundos são despendidos adequadamente e em conformidade com as normas 

em vigor. O controlo interno tem, portanto, uma dimensão comunitária e uma dimensão nacio-

nal. Para além dos trabalhos efectuados pelo Tribunal, muitas Instituições Nacionais de Controlo 

efectuam a auditoria dos fundos europeus que são geridos e despendidos pelas administrações 

nacionais.

Nível UE

Nível nacional

Controlo interno Auditoria externa

Comissão 
(DG, Serviço 
de Auditoria  
Interna)

Tribunal de 
Contas 

Europeu

Estados-
-Membros 
Autoridades 
responsáveis
pela execução

Instituições 
Nacionais 

de Controlo
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QUAIS SÃO AS AUDITORIAS DO TRIBUNAL? 

O Tribunal efectua três tipos diferentes de auditoria1: auditoria financeira, de conformidade e de 

resultados, que pretendem dar resposta às seguintes três perguntas:

As contas reflectem fielmente, em todos os aspectos materialmente relevantes, a situação • 

financeira, bem como os resultados e fluxos de caixa relativos ao exercício, em conformi-
dade com o quadro de comunicação de informações financeiras? (auditoria financeira) 

As operações estão, em todos os aspectos materialmente relevantes, em conformidade com • 

os quadros jurídicos e regulamentares que as regem? (auditoria de conformidade) 

A gestão financeira é boa, ou seja os fundos utilizados são reduzidos ao mínimo (economia), • 

os resultados são alcançados com os menores recursos possíveis (eficiência) e os objectivos 
foram atingidos (eficácia)? (auditoria de resultados) 

1 Para mais informações sobre a metodologia do Tribunal, é favor consultar os manuais no sítio Internet do Tribunal

(www.eca.europa.eu). 

2 O Tratado CE prevê que o Tribunal formule uma declaração – ou opinião – sobre a fi abilidade das contas e a legalidade e 

regularidade das operações subjacentes. Neste contexto, as operações subjacentes são normalmente os pagamentos efec-

tuados aos benefi ciários fi nais a partir do orçamento da UE. A declaração de fi abilidade anual é geralmente designada pelo 

acrónimo francês DAS (Déclaration d’Assurance). Ao contrário do que é prática nos Estados-Membros, o Tribunal formula 

essa declaração para o conjunto do orçamento da UE.

3 Os Fundos Europeus de Desenvolvimento (FED) resultam de convenções ou de acordos internacionais entre a Comunidade 

e os seus Estados-Membros e alguns Estados de África, das Caraíbas e do Pacífi co (ACP), bem como de decisões do Conselho 

DE QUE FORMA É QUE O TRIBUNAL APRESENTA OS SEUS RESULTADOS? 

O Tribunal publica os resultados dos seus trabalhos de auditoria nos seguintes tipos de relató-

rio:

Relatórios anuais – apresentam os resultados das auditorias financeiras sob a forma de declara-

ções de fiabilidade relativas ao orçamento geral2 e aos Fundos Europeus de Desenvolvimento3. 

Estes dois relatórios são publicados conjuntamente em Novembro.

Relatórios anuais específicos – apresentam os resultados das auditorias financeiras relativas às 

agências e aos organismos comunitários.

Relatórios especiais – apresentam os resultados de auditorias de conformidade e de resultados 

específicas. Os relatórios especiais podem ser publicados em qualquer altura do ano.

Além disso, é solicitado ao Tribunal que formule pareceres sobre legislação nova ou actualizada 

com impacto financeiro.
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COMO EFECTUA O TRIBUNAL A SUA AUDITORIA?

A auditoria do Tribunal às contas da UE é efectuada em conformidade com as normas internacio-

nais de auditoria (ISA), que são aplicadas pelos sectores público e privado. Contudo, as normas 

internacionais de auditoria existentes não contemplam na mesma medida o tipo de auditoria 

de conformidade efectuado pelo Tribunal. Este desempenha um papel activo na elaboração de 

normas internacionais pelos organismos de normalização (INTOSAI, IFAC)4, juntamente com as 

Instituições Nacionais de Controlo.

Para fornecer a garantia de que os pagamentos estão em conformidade com os quadros jurídicos 

e regulamentares, o Tribunal baseia-se nos resultados do seu exame dos sistemas de supervisão 

e de controlo, destinados a evitar ou detectar e corrigir os erros de legalidade e regularidade, e 

de uma amostra das operações (pagamentos) (ver Caixa 2). Quando os sistemas são testados e 

considerados fiáveis, o Tribunal poderá auditar menos operações para chegar a uma conclusão 

válida sobre a sua legalidade e regularidade. São igualmente utilizadas outras fontes em apoio 

das conclusões do Tribunal, como os trabalhos de outros auditores. 

Na auditoria de resultados, o Tribunal utiliza diferentes metodologias de auditoria para avaliar 

os sistemas de gestão e de acompanhamento e as informações sobre os resultados obtidos, com 

base nos critérios provenientes da legislação e nos princípios de boa gestão financeira.

Ao seleccionar as auditorias de resultados a realizar, o Tribunal procura identificar os temas de 

auditoria mais susceptíveis de evidenciar potenciais melhorias na economia, eficiência e eficácia 

das despesas comunitárias.

relativas à associação de Países e Territórios Ultramarinos (PTU). A Comissão gere a maior parte das despesas em conjunto 

com os países ACP, quer através do serviço EuropeAid (ver o grupo de domínios de política Relações Externas, Desenvolvi-

mento e Alargamento) quer através das delegações existentes nos países benefi ciários. O Banco Europeu de Investimento 

(BEI) é responsável pela gestão do mecanismo de investimento dos FED, que não está incluído no mandato de auditoria do 

Tribunal.

4 INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit institutions (Organização Internacional de Instituições Superiores de 

Controlo Externo das Finanças Publicas); IFAC – International Federation of Accountants (Federação Internacional de Conta-

bilistas).
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O Tribunal não possui recursos para auditar por-

menorizadamente todas as operações financiadas 

pelo orçamento da UE. No âmbito da DAS, utiliza 

portanto técnicas de amostragem estatística para 

fornecer resultados que sejam representativos da 

população global. Essas técnicas consistem em 

seleccionar aleatoriamente uma amostra represen-

tativa de operações subjacentes de todos os domí-

nios do orçamento da UE, por exemplo da agricul-

tura, para verificação pormenorizada. O Tribunal 

identifica as operações até aos beneficiários finais 

da ajuda, por exemplo um agricultor em França, 

após o que realiza controlos no local, por exemplo 

medições das dimensões da exploração agrícola, 

para verificar se os pedidos correspondem à rea-

lidade. 

A natureza estatística da amostra do Tribunal sig-

nifica que os resultados podem ser extrapolados à 

população em questão, ou seja um domínio espe-

cífico de receitas ou de despesas, sendo utilizados, 

juntamente com as informações provenientes da 

avaliação dos sistemas, como base para uma opinião 

geral de auditoria. Na prática, o Tribunal compara os 

resultados dos seus testes de amostras estatísticas 

com o que considera um limite aceitável – ou limiar 

de materialidade – para determinar a natureza da 

opinião a emitir.

CAIXA 2  AUDITORIAS NO LOCAL EFECTUADAS PELO TRIBUNAL

AOS PAGAMENTOS DO ORÇAMENTO DA UE 

População de todos os pagamentos agrícolas

Selecção aleatória 

de uma amostra representativa

Pagamento a uma exploração 

agrícola em França



GOVERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

ESTRUTURA DO TCE

O Tribunal de Contas funciona como um órgão colegial formado por 27 Membros, um de cada 

Estado-Membro. Todos os relatórios e pareceres de auditoria são adoptados pelo colégio. Este 

toma ainda decisões sobre a organização e a administração do Tribunal. 

O Tribunal está organizado em cinco grupos de auditoria, sendo cada grupo da competência de 

vários Membros. Como se pode ver no organigrama (página 17), existem quatro grupos secto-

riais que abrangem diferentes partes do orçamento (Preservação e gestão dos recursos naturais 

– Políticas estruturais, transportes, investigação e energia – Acções externas – Receitas, activi-

dades bancárias, despesas de funcionamento, instituições e organismos comunitários e políticas 

internas). 

Um quinto grupo de auditoria (grupo CEAD – Coordenação, Comunicação, Avaliação, Fiabilidade 

e Desenvolvimento) é responsável por questões «horizontais» como a coordenação da declara-

ção de fiabilidade, a garantia da qualidade, o desenvolvimento da metodologia do Tribunal em 

matéria de auditoria e a comunicação dos trabalhos e realizações do Tribunal. 

Cada grupo é presidido por um Decano, que os Membros do grupo elegem de entre si para um 

mandato de dois anos renovável. 

Um Comité Administrativo, composto por Membros que representam todos os grupos de audito-

ria, prepara todas as questões administrativas para uma decisão formal do Tribunal.
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MEMBROS

Os Membros do Tribunal são designados pelo Conselho, após consulta do Parlamento Europeu, 

na sequência de uma nomeação efectuada pelo respectivo Estado-Membro. Os Membros são 

designados para um mandato de seis anos renovável. Devem exercer as suas funções com total 

independência, no interesse geral da União Europeia. 

Para além de fazerem parte do colégio e de tomarem as decisões finais sobre as auditorias e 

pareceres, bem como sobre questões estratégicas e administrativas mais vastas, cada Membro é 

responsável pelas suas tarefas, especialmente no domínio da auditoria. Os trabalhos de auditoria 

propriamente ditos são geralmente realizados pelos auditores das respectivas unidades de audi-

toria, sob a coordenação do Membro responsável com o auxílio de um «gabinete». O Membro 

apresenta então o relatório a nível do grupo e do Tribunal e, uma vez adoptado, apresenta-o ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e a outros interessados relevantes. 

Em 1 de Janeiro de 2008, o Tribunal passou a contar com três novos Membros, Michel Cretin 

(França), Harald Noack (Alemanha) e Henri Grethen (Luxemburgo), que substituíram os seus pre-

decessores após o termo dos respectivos mandatos. Além disso, os mandatos de quatro Mem-

bros – Hubert Weber (Áustria), Marteen B. Engwirda (Países Baixos), David Bostock (Reino Unido) 

e Ioannis Sarmas (Grécia) – foram renovados pelo Conselho por um período de seis anos.

PRESIDENTE

Os Membros do Tribunal de Contas elegem de entre si, por um período de três anos renovável, o 

Presidente do Tribunal de Contas. A sua função é de primus inter pares – o primeiro entre iguais. 

Preside às reuniões do Tribunal, assegura a execução das decisões deste e garante uma boa ges-

tão da instituição e das suas actividades.

O Presidente representa o Tribunal nas suas relações com o exterior, nomeadamente com a auto-

ridade de quitação, as outras instituições da UE e as Instituições Superiores de Controlo dos 

Estados-Membros e dos Estados beneficiários.

Em 16 de Janeiro de 2008, Vítor Manuel da Silva Caldeira, o Membro português, foi eleito

10.o Presidente do Tribunal.
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SECRETÁRIOGERAL

O Secretário-Geral é o quadro da instituição com o grau mais elevado, sendo nomeado pelo Tri-

bunal para um mandato de seis anos renovável. É responsável pela gestão dos recursos humanos 

e pela administração do Tribunal, incluindo a formação profissional e um serviço de tradução 

composto por uma unidade para cada língua oficial, com excepção do irlandês (22 línguas). O 

Secretário-Geral é igualmente responsável pelo Secretariado do Tribunal.

O anterior Secretário-Geral, Michel Hervé, deixou o Tribunal em 31 de Outubro de 2008. John 

Speed foi nomeado Secretário-Geral interino em 9 de Outubro de 2008.

Em 10 de Março de 2009, o Tribunal nomeou Eduardo Ruiz García para o cargo de Secretário-Geral 

com efeitos a partir de 16 de Março de 2009.

EFECTIVOS DO TRIBUNAL 

O orçamento de 2008 atribui 858 lugares ao Tribunal de Contas Europeu (em 31 de Dezembro 

de 2008). A formação e a experiência profissional dos auditores do Tribunal são muito variadas 

e abrangentes, tanto no sector público como no privado, incluindo contabilidade, gestão finan-

ceira, auditoria interna e externa, direito e economia. À semelhança de todas as outras institui-

ções comunitárias, o Tribunal emprega cidadãos de todos os Estados-Membros e rege-se pelo 

estatuto aplicável aos funcionários da UE.
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FEAGA – Auditoria fi nanceira

FEADER – Auditoria fi nanceira

Auditoria de resultados – Unidade A

Auditoria de resultados – Unidade B

Auditoria de resultados – Unidade C

Pesca, Ambiente, Saúde

Políticas estruturais – auditoria fi nanceira

Políticas estruturais – auditoria de 
resultados

Transporte, investigação e energia – 
auditoria fi nanceira

Transporte, investigação e energia – 
auditoria de resultados

GRUPO DE AUDITORIA I
PRESERVAÇÃO E GESTÃO 
DOS RECURSOS NATURAIS

Gejza HALÁSZ, Decano
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

GRUPO DE AUDITORIA II
POLÍTICAS ESTRUTURAIS, TRANSPORTE, 
INVESTIGAÇÃO E ENERGIA

David BOSTOCK, Decano
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

PRESIDÊNCIA

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 

Presidente

Supervisão da realização
da missão do Tribunal

Relações com as instituições 
comunitárias

Relações com as ISC
e as organizações internacionais 
de auditoria

Assuntos jurídicos

Auditoria interna

Cooperação para o desenvolvimento 
(Orçamento geral da UE)

Políticas de pré-adesão e de vizinhança

Fundos Europeus de Desenvolvimento 
(países de África, das Caraíbas e do 
Pacífi co)

Metodologia de auditoria e apoio

Controlo da qualidade

Comunicação e relatórios

Supervisão da auditoria e apoio à 
auditoria fi nanceira e de conformidade

Fiabilidade das contas e das tomadas de 
posição dos responsáveis

Receitas da União Europeia

Despesas de funcionamento das 
instituições da União Europeia

Políticas internas da União Europeia

Contracção e concessão de empréstimos 
e actividades bancárias

Agências comunitárias e outros 
organismos descentralizados

GRUPO DE AUDITORIA III
ACÇÕES EXTERNAS

Maarten B. ENGWIRDA, Decano
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT 
Karel PINXTEN

GRRUPO CEAD
COORDENAÇÃO, COMUNICAÇÃO, 
AVALIAÇÃO, FIABILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO

Josef BONNICI, 
Membro responsável pela DAS, Decano
Vojko Anton ANTONČIČ, 
Membro responsável pela Metodologia de 
auditoria e controlo de qualidade
Lars HEIKENSTEN, 
Membro responsável pela comunicação
Olavi ALA-NISSILÄ (GA I)
Kersti KALJULAID (GA II)
Jacek UCZKIEWICZ (GA III)
Morten Louis LEVYSOHN (AG IV)

GRUPO DE AUDITORIA IV
RECEITAS, ACTIVIDADES BANCÁRIAS,
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO,
INSTITUIÇÕES E ORGANISMOS
COMUNITÁRIOS E POLÍTICAS INTERNAS

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, Decana
Morten Louis LEVYSOHN
Ioannis SARMAS
Igors LUDBORŽS
Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA

Recursos humanos

Informática e telecomunicações

Finanças e administração

Tradução

SECRETARIADO
GERAL

Eduardo RUIZ GARCÍA
Secretário-Geral



APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS
E OPINIÕES DE AUDITORIA5

RELATÓRIOS ANUAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2007 

RELATÓRIO ANUAL RELATIVO À EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UE

Em geral, as contas dão uma imagem fiel, em todos os aspectos materialmente relevantes, da 

situação financeira e dos resultados da UE. As reservas expressas no relatório anual do ano pas-

sado sobre a fiabilidade das contas de 2006 já não são necessárias em relação a 2007, devido às 

melhorias verificadas. 

O Tribunal formula opiniões sem reservas (favoráveis) sobre a legalidade e regularidade em 

determinados domínios, como a administração da União Europeia. Contudo, no que se refere à 

maioria dos domínios de despesas, o Tribunal não pode formular uma opinião favorável. Embora 

a maior parte dos pagamentos verificados pelo Tribunal respeitem as regras aplicáveis na maté-

ria, o Tribunal continua a constatar que os pagamentos efectuados aos beneficiários finais, tais 

como agricultores e promotores de projectos financiados pela UE, apresentam um nível de erro 

demasiado elevado. O Tribunal estima que o nível de erro nestes grupos de domínios de política 

se situa entre 2% e 5%, excepto no que se refere às políticas de coesão, onde se eleva pelo menos 

a 11%. As taxas de erro estimadas para determinados domínios, em particular aqueles anterior-

mente abrangidos pelas rubricas «Políticas internas» e «Acções externas», sofreram uma redução, 

que, no entanto, não foi suficiente para afectar o panorama global.

Este resultado não significa que os casos de incumprimento resultem de fraudes, nem que a 

maioria das operações nestes domínios seja ilegal e/ou irregular. 

A SITUAÇÃO EM DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 

Em três domínios, despesas administrativas e outras, assuntos económicos e financeiros e recei-

tas, os resultados dos testes efectuados pelo Tribunal a amostras representativas das operações 

revelam reduzidos níveis estimados de erros.

No principal domínio de despesas da União – a agricultura e os recursos naturais – a taxa esti-

mada global de erro continua a ser significativa. O domínio do desenvolvimento rural, com as 

suas regras frequentemente complexas, é responsável por uma parte desproporcionalmente ele-

vada dessa taxa de erro. No que se refere às despesas do Fundo Europeu Agrícola de Garantia 

(FEAGA), o Tribunal estima a taxa de erro num valor ligeiramente inferior ao nível de materiali-

dade de 2%.

Tal como nos exercícios anteriores, as políticas de coesão, que representam mais de um terço do 

orçamento, são o domínio mais afectado por erros. Segundo a estimativa efectuada pelo Tribu-

nal com base numa amostra, pelo menos 11% do montante total reembolsado não o deveriam 

ter sido. 

5 A presente secção pretende apresentar os relatórios e pareceres do Tribunal e não fazer uma síntese dos mesmos. Para 

mais informações, os leitores devem consultar os textos integrais adoptados pelo Tribunal – disponíveis no sítio Internet do 

Tribunal (www.eca.europa.eu).
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EVOLUÇÃO FUTURA: MELHORIA DA SUPERVISÃO E DO CONTROLO 

O elevado nível de erros em domínios como a coesão deve-se em parte ao risco inerente asso-

ciado aos inúmeros beneficiários que se candidatam a fundos da UE segundo regras e regula-

mentos complexos. As insuficiências da concepção e do funcionamento dos sistemas contribuem 

igualmente para os problemas assinalados.

A maior parte dos programas financiados pela UE prevê medidas correctivas para recuperar erros 

detectados numa base plurianual. Existe, contudo, uma falta de informação sobre o impacto des-

sas medidas, o que significa que não é possível concluir se elas são eficazes na sua tentativa de 

reduzir o nível de despesas ilegais e/ou irregulares. 

A Comissão está a desenvolver, desde 2000, um programa de reformas destinado a melhorar a 

gestão do orçamento da UE, incluindo em 2006 um plano de acção com esse objectivo. Até ao 

final de 2007, a Comissão já introduzira dois terços das subacções no plano de acção. Contudo, é 

demasiado cedo para avaliar o impacto destas medidas. 

A melhoria dos controlos de alto nível – como a supervisão pela Comissão dos controlos efec-

tuados pelos Estados-Membros – não pode compensar os controlos de nível mais reduzido ina-

dequados, como as verificações no próprio local. Os benefícios proporcionados pelo aumento 

do número destes últimos têm, contudo, de ser ponderados em relação aos respectivos custos. 

O Tribunal recomenda que as autoridades políticas da União definam um nível de risco de erro 

razoável. 

Com vista a reduzir o nível de erros nos pagamentos da UE, o Tribunal recomenda que se simpli-

fiquem as regras e a legislação, que se optimizem as disposições relativas ao controlo interno e 

que se melhore o acompanhamento e a comunicação. 
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O quadro resume a avaliação global dos sistemas 

de supervisão e de controlo, descrita nos capítulos 

respectivos do relatório anual relativo ao exercício 

de 2007, e apresenta os resultados gerais dos testes 

efectuados pelo Tribunal a amostras representativas 

das operações.

Os sistemas são classificados como «parcialmente 

satisfatórios» quando se considera que algumas dis-

posições de controlo funcionaram adequadamente 

e outras não. Por consequência, de uma maneira 

geral, poderão não conseguir limitar os erros das 

operações subjacentes a um nível aceitável.

CAIXA 3   RESUMO DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES SUBJACENTES

POR DOMÍNIO DE DESPESAS

Apreciações específi cas do 
Relatório Anual relativo a 2007

Avaliação dos sistemas Escala da taxa de erro

Coesão: 42 mil milhões de euros 

Agricultura e recursos naturais:

51 mil milhões de euros

Ajuda externa, desenvolvimento e 

alargamento: 6 mil milhões de euros 

Investigação, energia e transporte: 

4,5 mil milhões de euros 

Educação e cidadania:

1,5 mil milhões de euros

Despesas administrativas e outras: 

8 mil milhões de euros 

Assuntos económicos e fi nanceiros: 

0,5 mil milhões de euros

Receitas

Avaliação dos sistemas de 

supervisão e de controlo
Efi cazes Parcialmente efi cazes Inefi cazes 

Escala em que se situa 

a taxa de erro (TE)

TE < 2 % (inferior à 

materialidade)
2 % < TE < 5 % TE > 5 %
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OPINIÃO DE AUDITORIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2007  OS FED

As contas dos Fundos Europeus de Desenvolvimento (FED) apresentam fielmente, em todos os 

aspectos materialmente relevantes, a situação e os resultados financeiros dos FED. A opinião 

sobre a legalidade e regularidade das operações dos FED contém uma reserva no que se refere 

aos pagamentos.

RELATÓRIOS ANUAIS ESPECÍFICOS

Em 2008 foram adoptados 28 relatórios anuais específicos relativos às agências europeias e 

outros organismos descentralizados.

CAIXA 4  INTERPRETAÇÃO DAS OPINIÕES DE AUDITORIA  

Os auditores podem formular os seguintes tipos de 

opiniões:

opinião sem reservas•  (também designada por 

«favorável») quando há provas de que as contas 

são fi áveis ou as operações subjacentes, ou seja 

os pagamentos, são legais e regulares em todos os 

aspectos materialmente relevantes;

opinião adversa•  quando o nível de erros das ope-

rações subjacentes é signifi cativo e generalizado, 

ou as contas não são fi áveis;

impossibilidade de formular uma opinião•  quando 

os auditores não conseguem obter provas de 

auditoria sufi cientes e adequadas como base para 

a sua opinião e os possíveis efeitos daí resultantes 

são signifi cativos e generalizados; 

opinião com reservas•  quando não é possível for-

mular uma opinião sem reservas, mas os efeitos 

de um eventual desacordo ou limitação de âmbito 

não são sufi cientemente signifi cativos ou genera-

lizados para justifi car uma opinião adversa ou para 

que seja impossível formular uma opinião. 
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RELATÓRIOS ESPECIAIS PUBLICADOS EM 2008  • 

Em 2008, o Tribunal publicou um total de doze relatórios especiais. Com a preocupação de faci-

litar a sua leitura e utilização, o Tribunal decidiu publicar os relatórios especiais com um novo 

formato e torná-los acessíveis directamente no sítio Internet do Tribunal (www.eca.europa.eu), 

notificando a sua publicação no Jornal Oficial. Tal como em anos anteriores, os relatórios inci-

diram sobre aspectos da gestão financeira relativos a um vasto leque de domínios – desde a 

eficiência do Fundo Europeu de Solidariedade (RE 3/2008) até ao apoio da UE às operações de 

armazenagem pública de cereais (RE 11/2008). 

Os trabalhos do Tribunal identificam uma grande diversidade de problemas com consequências 

várias e formulam recomendações destinadas a melhorar a gestão financeira, a eficiência e a 

eficácia. 

As auditorias de resultados são seleccionadas e concebidas pelo Tribunal com base em critérios 

como a análise de risco, possibilidades de melhoria e interesse público. Essas auditorias normal-

mente demoram mais de um ano até serem concluídas, devido à sua complexidade e grau de 

pormenor.

Em 2008, o Tribunal publicou relatórios especiais por domínio de política para determinar:

Preservação e gestão dos recursos naturais

Se o processo que conduziu à fixação das quotas leiteiras nacionais para os Estados-Mem-• 

bros que aderiram à UE em 2004 permitiu a aplicação de sistemas administrativos e de con-
trolo operacionais em tempo útil e a criação de estruturas adequadas para aplicação do 
regime comunitário (RE 4/2008).

Se os objectivos da política de condicionalidade definida no âmbito da nova PAC (política • 

agrícola comum), que impõem determinadas normas em matéria de ambiente, segurança 
alimentar, saúde animal, fitossanidade e bem-estar dos animais, foram definidos de forma 
específica, mensurável, pertinente e realizável e se deram origem a alterações das práticas 
agrícolas (RE 8/2008).

Se o apoio da UE à armazenagem pública de cereais, destinado a estabilizar os respectivos • 

mercados e a assegurar um nível de vida equitativo à população agrícola, foi prestado de 
forma económica (RE 11/2008).
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Políticas estruturais, transporte, investigação e energia

Se o financiamento comunitário de grandes projectos a cargo do Fundo de Coesão foi • 

objecto de uma preparação adequada pela Comissão e se os resultados da avaliação ex post 
dos grandes projectos foram úteis para a tomada de decisões posteriores (RE 1/2008).

Se o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) alcançou o seu objectivo de dar uma • 

resposta rápida, eficiente e flexível aos Estados-Membros afectados por catástrofes naturais 
(RE 3/2008).

Se a Comissão planeou, acompanhou e avaliou o programa EIE (Programa Energia Inteli-• 

gente para a Europa, destinado a promover a eficiência energética, o recurso a fontes de 
energia renováveis e a diversificação energética) de forma adequada e se a agência de exe-
cução responsável pelo programa introduziu alterações positivas na gestão do programa 
(RE 7/2008).

Se o ISPA (Instrumento Estrutural de Pré-adesão, um dos instrumentos concebidos para dar • 

assistência aos países candidatos da Europa Central e Oriental na preparação para a ade-
são no período 2000-2006) foi objecto de uma preparação adequada e utilizado de acordo 
com uma estratégia coerente. O Tribunal avaliou igualmente se a execução dos projectos 
ISPA decorreu como planeado e se os projectos contribuíram para que os países beneficiá-
rios cumprissem as directivas ambientais da UE e para a melhoria da rede transeuropeia de 
transportes (RE 12/2008).
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Acções externas

Se a Comissão identificou correctamente as necessidades em matéria de recuperação das • 

populações afectadas pelo maremoto e pelo furacão Mitch e se a ajuda foi executada de 
forma eficiente e em tempo oportuno (RE 6/2008).

Se a ajuda comunitária aos novos estados que passaram a ter fronteiras directas com a UE • 

(Bielorrússia, Moldávia e Ucrânia) na sequência dos alargamentos de 2004 e 2007 melhorou 
a sua competência em matéria de controlo das fronteiras, de gestão dos fluxos migratórios 
e dos problemas relacionados com o asilo, de luta contra a criminalidade organizada bem 
como nos domínios judiciário e da boa governação. O Tribunal avaliou igualmente as razões 
de uma eventual insuficiência dos resultados e em que medida a Comissão desenvolveu 
um processo que permitisse ter em conta os ensinamentos tirados da experiência adquirida 
neste domínio (RE 9/2008).

Se a ajuda comunitária contribuiu eficazmente para a melhoria dos serviços de saúde na • 

África Subsariana (no âmbito dos compromissos da CE em matéria de redução da pobreza e 
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM). O Tribunal examinou se os recursos 
financeiros e humanos afectados ao sector da saúde reflectiam os compromissos políticos 
da CE, se a Comissão tinha acelerado a prestação desta ajuda e se tinha utilizado eficaz-
mente os vários instrumentos destinados a dar assistência ao sector da saúde (RE 10/2008).

Receitas, actividades bancárias, despesas de funcionamento, instituições e organismos 

comunitários e políticas internas

Se a gestão das Informações Pautais Vinculativas, que promovem a aplicação uniforme da • 

política aduaneira e contribuem para garantir a cobrança correcta dos direitos, foi eficaz 
(adequada e respeitando as disposições legais) (RE 2/2008).

Se as «agências de regulação» da UE puderam executar as importantes reformas administra-• 

tivas e financeiras destinadas a orientar a gestão para a obtenção de resultados. O Tribunal 
examinou se as agências planearam as suas actividades adequadamente, criaram instru-
mentos sólidos de acompanhamento das mesmas, prestaram conta das suas actividades e 
procederam à avaliação dos seus resultados de forma correcta (RE 5/2008).
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RELATÓRIOS ESPECIAIS PUBLICADOS EM 20086

1/2008 Procedimentos de instrução e de avaliação dos grandes projectos de investimento dos 

períodos de programação 1994-1999 e 2000-2006 (JO C 81 de 1.4.2008)

2/2008  Informações pautais vinculativas (IPV) (JO C 103 de 24.4.2008)

3/2008  Fundo de Solidariedade da União Europeia: qual a sua rapidez, eficiência e flexibilidade? 

(JO C 153, 18.6.2008)

4/2008  Aplicação das quotas leiteiras nos Estados-Membros que aderiram à União Europeia

em 1 de Maio de 2004 (JO C 185 de 22.7.2008)

5/2008  Agências da União: obter resultados

6/2008  Ajuda à recuperação concedida pela Comissão Europeia no seguimento do maremoto e do 

furacão Mitch

7/2008  Programa «Energia Inteligente para a Europa» (2003-2006)

8/2008  A condicionalidade é uma política eficaz?

9/2008  Eficácia da ajuda comunitária nos domínios da liberdade, da segurança e da justiça concedida 

à Bielorrússia, à Moldávia e à Ucrânia

10/2008  Ajuda ao desenvolvimento concedida pela CE aos serviços de saúde na África Subsariana 

11/2008  Gestão do apoio da União Europeia às operações de armazenagem pública de cereais

12/2008  O Instrumento estrutural de pré-adesão (ISPA), 2000-2006

6 Os relatórios especiais estão disponíveis no sítio Internet do Tribunal ou podem ser encomendados por via electrónica 

na EU-Bookshop.
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PARECERES PUBLICADOS EM 2008 

O Tribunal contribui igualmente para a melhoria da gestão financeira dos fundos da UE emi-

tindo pareceres sobre projectos de legislação ou questões de gestão financeira. Esses pareceres 

fazem parte integrante do processo de adopção da legislação financeira7 ou podem ser emitidos 

a pedido de qualquer das instituições da UE8. O Tribunal de Contas pode igualmente emitir pare-

ceres por sua própria iniciativa. 

Os pareceres do Tribunal abrangem questões relacionadas com domínios específicos das despe-

sas da UE, como, por exemplo, alteração do regulamento financeiro da Agência Europeia para a 

Segurança da Aviação (Parecer n.o 1/2008), bem como questões relacionadas com as receitas da 

UE, como, por exemplo, alteração do regulamento relativo ao sistema de recursos próprios das 

Comunidades (Parecer n.o 2/2008). 

Os pareceres baseiam-se nas competências adquiridas pelo Tribunal ao longo de muitos anos 

de auditorias relativas à gestão financeira da UE, sendo em determinados casos igualmente refe-

ridas auditorias ou pareceres específicos. Por exemplo, no parecer sobre o novo regulamento 

financeiro da Empresa Comum Europeia para o ITER (International Thermonuclear Experimental 

Reactor), o Tribunal faz referência ao seu Relatório Anual relativo a 2006, no qual chamara já a 

atenção para os elevados riscos associados à legalidade e regularidade dos pagamentos relativos 

às subvenções à investigação.

7 Artigo 279.o do Tratado CE.

8 N.o 4 do artigo 248.o do Tratado CE. 
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PARECERES ADOPTADOS EM 20089

Parecer n.o 1/2008  sobre uma proposta de Decisão do Conselho de Administração da Agência Euro-

peia para a Segurança da Aviação, que altera o Regulamento Financeiro da Agên-

cia

Parecer n.o 2/2008  sobre uma proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE, 

Euratom) n.o 1150/2000 do Conselho relativo à aplicação da Decisão 2000/597/CE, 

Euratom relativa ao sistema de recursos próprios das Comunidades (JO C 192 de 

29.7.2008)

Parecer n.o 3/2008  do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias sobre uma proposta de Regu-

lamento do Conselho que altera o Regulamento (Euratom, CECA, CEE) n.o 549/69 

que fixa as categorias dos funcionários e agentes das Comunidades Europeias aos 

quais se aplica o disposto no artigo 12.o, no segundo parágrafo do artigo 13.o e no 

artigo 14.o do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades 

(JO C 199 de 5.8.2008)

Parecer n.o 4/2008  sobre o regulamento financeiro da Empresa Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão (Fusion for Energy) 

Parecer n.o 5/2008  sobre uma proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regime Aplicável 

aos outros Agentes das Comunidades Europeias (JO C 8 de 13.1.2009)

9 O Tribunal decide caso a caso se divulga publicamente os seus pareceres, dependendo de considerações relativas à confi -

dencialidade e ao interesse geral. A maior parte dos pareceres do Tribunal foi publicada no Jornal Ofi cial da União Europeia, 

estando disponíveis no sítio Internet do Tribunal. 



SEGUIMENTO DADO E IMPACTO

A auditoria pública é um elemento fundamental para assegurar a prestação de contas, dando 

uma contribuição útil para o debate público. Além disso, é fundamental para ajudar as democra-

cias modernas a funcionarem de forma eficiente. Através das actividades de auditoria, os interes-

sados em última instância, neste caso os cidadãos da Europa, são informados se o seu dinheiro é 

despendido de maneira correcta e útil. 

As auditorias do Tribunal fornecem informações directamente aos decisores das instituições 

em causa – no contexto europeu principalmente a Comissão, o Parlamento, o Conselho e os 

Estados-Membros, os quais podem agir em conformidade com essas informações, com ou sem 

referência às conclusões de auditoria do Tribunal.

Se bem que o principal impacto das auditorias do Tribunal seja obtido através da publicação dos 

seus relatórios e pareceres, há igualmente impacto durante a realização da própria auditoria. 

Todas as auditorias implicam, em especial, a apresentação de constatações pormenorizadas, que 

são enviadas à entidade auditada a fim de confirmar a veracidade das observações do Tribunal. 

O texto final do relatório é igualmente sujeito a um «procedimento contraditório», sendo as 

respostas da entidade auditada – principalmente a Comissão – publicadas juntamente com o 

relatório. Em muitas dessas respostas, a entidade auditada reconhece os problemas assinalados 

pelo Tribunal e define as medidas que tenciona tomar para lhes dar resposta. 

Uma vez terminados os trabalhos de auditoria e publicado um relatório, este é analisado e uti-

lizado pelo Parlamento e pelo Conselho no âmbito da sua supervisão política da utilização do 

orçamento. Os relatórios do Tribunal fornecem uma base para as recomendações do Conselho e 

para a decisão do Parlamento sobre a quitação anual do orçamento. 

Podem encontrar-se exemplos do impacto dos trabalhos do Tribunal nas medidas tomadas pela Comissão 

na sequência da resolução de quitação relativa ao orçamento de 2006 (principal impacto em 2008) 

No domínio das Despesas Agrícolas• : adopção de novas linhas directrizes relativas aos organismos de certifi ca-

ção que estão a ser aplicadas a partir de 2007.

No domínio da Coesão• : simplifi cação das normas e critérios de elegibilidade para o período 2007-2013 (taxas 

fi xas para despesas gerais, defi nição de regras de elegibilidade ao nível nacional, …).

No domínio das Acções Externas• : adopção de novas orientações conjuntas (CE-NU) em matéria de visibilidade 

em 2008, com a defi nição de mandatos comuns para verifi cações; melhoria por parte da Comissão das funcio-

nalidades de um sistema comum de informação relativo aos projectos; adopção de mandatos normalizados 

para verifi cação das despesas relativas a subvenções e contratos de prestação de serviços baseados nos hono-

rários, ao nível das organizações encarregadas da execução dos projectos.

No domínio das Políticas Internas• : melhoria da informação fornecida aos benefi ciários através de sítios Internet 

específi cos (CORDIS); adopção de uma Estratégia de Auditoria para 2007-2013 (Comissão) a fi m de corrigir 

erros não detectados nos controlos administrativos; simplifi cação da elegibilidade dos custos (custos de pes-

soal e indirectos).

Fonte: Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o seguimento dado às decisões de quitação 

de 2006.
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O procedimento de quita-

ção relativo ao orçamento 

de 2007 constitui um exem-

plo do que foi afirmado, 

uma vez que o Parlamento 

Europeu solicita à Comissão 

e aos Estados-Membros que 

tomem medidas para clari-

ficar e simplificar os regula-

mentos de forma a reduzir 

os riscos de erro, racionali-

zar os controlos e reduzir os custos. Estes pedidos surgem simultaneamente no âmbito da gestão 

partilhada, como as despesas nos domínios da agricultura e da coesão, e no âmbito da gestão 

directa, como as despesas nos domínios da investigação ou da cultura e educação.

Os relatórios especiais também são tomados em consideração durante o procedimento de qui-

tação. Contudo, por serem publicados ao longo do ano, têm geralmente sido apresentados e 

discutidos numa fase anterior nas reuniões do Parlamento e do Conselho. 

O impacto dos relatórios de auditoria pode aumentar se forem explorados pela comunicação 

social, que estimula a atenção a prestar-lhes e dá lugar a debates mais alargados a seu respeito. O 

relatório anual do Tribunal recebe normalmente uma cobertura significativa por parte da comu-

nicação social, mas vários dos seus relatórios especiais foram igualmente seguidos com interesse 

pela imprensa. 

Como exemplo refira-se o relatório sobre a condicionalidade (RE n.o 8/2008) que foi publicado 

durante o período de adopção da revisão geral da política agrícola comum (PAC). Devido à 

importância da condicionalidade e ao seu papel central na PAC, bem como à data da publicação, 

o relatório teve uma ampla cobertura em diversos tipos de meios de comunicação: televisão, jor-

nais, imprensa especializada e publicações na Internet (imprensa, organizações agrícolas, sítios 

Internet dos deputados, blogues, etc.). Na realidade, foi largamente discutido no Parlamento 

Europeu, que incluiu quase todas as recomendações do Tribunal no seu projecto de relatório de 

quitação.

As informações sobre o seguimento dado às anteriores observações do Tribunal encontram-se 

nos capítulos respectivos do relatório anual. A observação mais comum apresentada pelo Tribu-

nal no seu último relatório anual (2007) é a de que, apesar de terem sido tomadas determinadas 

medidas, as insuficiências anteriormente assinaladas continuam pelo menos parcialmente sem 

solução. 

O Tribunal está actualmente a realizar uma análise do impacto dos seus trabalhos – tanto audito-

rias como pareceres – em relação a períodos de tempo mais alargados. Assim, o Tribunal utiliza 

uma base de dados da Comissão no acompanhamento das recomendações de auditoria como 

base para avaliar o impacto das suas auditorias. A avaliação pode levar à realização de trabalhos 

de auditorias compostos por várias tarefas de auditoria aprofundadas, que dêem origem a novas 

constatações e recomendações. Estas poderão ser incluídas quer num relatório especial ulterior 

referente ao domínio de auditoria, quer num relatório sobre o seguimento e o impacto das reco-

mendações relativas à gestão financeira.



PERSPECTIVA DO TRIBUNAL

O CONCEITO DE RISCO DE ERRO ACEITÁVEL

No âmbito da defi nição de um quadro de controlo interno comunitário, o Tribunal indicou no seu 

Parecer n.o 2/2004 que compete às instituições políticas da União Europeia tomarem uma decisão 

sobre o nível de risco que estão dispostas a aceitar quando aprovam as políticas de despesas da UE.

O Tribunal sugeriu que o Conselho e o Parlamento deviam chegar a um acordo sobre o equilíbrio 

entre os custos e os benefícios dos controlos, ou, por outras palavras, sobre um risco aceitável de 

erros residuais ao nível das despesas. O custo dos controlos deve ser proporcional aos benefícios 

que trazem, tanto em termos monetários como políticos.

Desde a publicação deste parecer, tanto o Conselho como o Parlamento Europeu, nas suas reso-

luções de quitação, expressaram a vontade de aprofundar a questão e de actuar no sentido de 

obter um acordo sobre o conceito de nível de risco aceitável. No final de 2008, a Comissão publi-

cou uma comunicação intitulada «Towards a common understanding of the concept of tolerable risk 

of error» (Para um acordo sobre o conceito de risco de erro aceitável). O Tribunal congratulou-se 

com esta comunicação e enviou uma resposta à Comissão na qual assinalava algumas limitações 

e identificava os aspectos fundamentais susceptíveis de reflexão num futuro desenvolvimento 

deste tema.

A Comissão salientou na sua comunicação que qualquer decisão sobre um risco de erro aceitável 

deveria basear-se, entre outras coisas, nas possibilidades de uma futura simplificação. O Tribunal 

sublinha igualmente a importância e os benefícios de uma futura simplificação e o seu impacto 

potencial na redução dos erros/irregularidades.
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É necessário distinguir claramente o conceito de «risco de erro aceitável» do «limiar de materiali-

dade» definido e aplicado pelo Tribunal, que deve continuar a ser da responsabilidade do auditor 

externo10. 

Na opinião do Tribunal, a análise dos custos e benefícios dos programas de despesas poderá 

fornecer informações não apenas para os debates sobre o «risco aceitável», mas também para 

um exame do regime normativo e da estrutura de gestão aplicável aos programas em questão. 

Neste contexto, a questão pertinente poderá não ser se existe um «risco de erro aceitável», mas 

se o risco de erro é tão grande que o projecto ou programa em questão deva ser abandonado 

ou substancialmente alterado. Na verdade, o conceito de «risco aceitável» deverá igualmente 

ser devidamente ponderado quando são elaborados os projectos ou programas de despesas (e 

receitas). 

Seria útil se, quando são adoptados, os programas de despesas dessem também informações 

suficientes sobre os riscos que lhes estão associados e sobre os custos dos controlos previstos 

para reduzir esses riscos a um nível aceitável. Desta forma, as decisões seriam tomadas com mais 

conhecimento de causa e tendo explicitamente em conta os riscos e os custos envolvidos. A revi-

são do orçamento poderá constituir uma oportunidade para reflectir sobre esta questão, como 

o Tribunal sugeriu na sua resposta à comunicação da Comissão «Reforming the budget, changing 

Europe»11.

10 O conceito de «materialidade» está defi nido na Norma Internacional de Auditoria ISA 320 como: «A informação é material 

se a sua omissão ou inexactidão puder infl uenciar as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nas demons-

trações fi nanceiras. A materialidade depende da dimensão do elemento ou do erro, ajuizado nas circunstâncias particulares 

da sua omissão ou inexactidão. Por conseguinte, a materialidade proporciona um limiar ou ponto de corte, não sendo uma 

característica qualitativa primária que a informação deva ter para ser útil».

11 Ver Resposta do Tribunal de Contas Europeu à comunicação da Comissão «Reforming the Budget, Changing Europe» (Refor-

mar o orçamento, mudar a Europa), Abril de 2008.
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TRABALHOS DO TRIBUNAL EM 2008
E ANOS SUBSEQUENTES

Todos os anos o Tribunal sintetiza os seus futuros trabalhos de auditoria num programa de tra-

balho apresentado à Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu, disponível ao 

público no sítio Internet do Tribunal. O programa de trabalho informa os interessados sobre as 

auditorias novas e em curso de realização, bem como sobre os próximos relatórios. O Tribunal 

acompanha a execução do programa de trabalho a fim de dispor de uma base para a introdução 

de melhorias nos anos subsequentes. 

Em 2008, o número de relatórios especiais e de pareceres manteve-se semelhante ao dos anos 

anteriores. Os relatórios anuais sobre o orçamento geral da União Europeia e os Fundos Europeus 

de Desenvolvimento foram publicados conforme previsto. 

Realizações fi nais

Número de relatórios especiais

Relatórios anuais (incluindo FED)

Relatórios anuais específi cos

Pareceres
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ESTRATÉGIA DE AUDITORIA

A estratégia de auditoria baseia-se nos objectivos estratégicos do Tribunal.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Profi ssionalismo Realizações Interessados
Aprendizagem e 

crescimento

Metodologia sólida, 

estratégia de auditoria 

apropriada, evolução 

das práticas no domínio 

da auditoria do sector 

público, normas e critérios 

de auditoria comuns no 

que se refere aos fundos 

comunitários, colaboração 

com as ISC da UE, «quadro 

de controlo comunitário» 

efi caz.

Escolha de temas de 

auditoria adequados, 

oportunidade, clareza e 

legibilidade dos relatórios, 

qualidade das auditorias 

de resultados, aumento do 

impacto dos relatórios

Aumentar as relações com 

as entidades auditadas 

para promover uma 

melhor compreensão do 

processo de auditoria e 

conseguir uma melhor 

aceitação dos resultados 

de auditoria

Aumentar os contactos 

com o Parlamento Europeu 

e o Conselho, como 

autoridades orçamental e 

de quitação

Comunicação efi caz com 

os cidadãos da UE

Tirar lições da revisão pelos 

pares (peer review), para 

reforçar e desenvolver a 

organização, os métodos, 

os processos e as 

realizações e maximizar a 

efi ciência

Aplicar políticas de 

recursos humanos efi cazes 

e dinâmicas

Promover formação 

profi ssional de elevada 

qualidade

Modernizar as 

infra-estruturas

Aplicar políticas 

informáticas

OBJECTIVOS DA ESTRATÉGIA DE AUDITORIA 2009-2012

Maximizar o impacto global das nossas auditorias 
Incrementar a efi ciência através da melhor utilização dos nossos recursos 
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O Tribunal realiza auditorias e elabora relatórios destinados a melhorar a gestão dos fundos 

comunitários e a proteger os interesses financeiros da UE em nome dos seus cidadãos. Os prin-

cipais elementos tidos em consideração para elaborar a estratégia que rege as operações do 

Tribunal foram os seguintes:

IMPACTO EFFICIÊNCIA

Programa
de trabalho

Relatórios
Trabalhos de 

auditoria

Para concretizar a sua declaração de missão e visão, em 2008 o Tribunal elaborou uma estratégia 

de auditoria para o período 2009-2012. No sítio Internet do Tribunal encontra-se uma síntese 

deste documento. 

A estratégia do Tribunal foi concebida em torno de dois objectivos prioritários: maximizar o 

impacto global das suas auditorias e incrementar a eficiência através da melhor utilização dos 

recursos. Estes objectivos servirão para orientar os trabalhos do Tribunal durante esse período e 

os seus esforços de constante melhoria. 

O Tribunal pretende maximizar o impacto global das suas auditorias ao longo do período: 

seleccionando e concebendo auditorias que se concentrem em temas relacionados com • 

domínios de risco e que sejam da maior importância para os interessados; 
continuando a produzir conclusões de auditoria sólidas e recomendações de melhorias • 

úteis, acompanhando o seguimento que lhes é dado; 
realizando uma gama mais vasta de auditorias e criando novos tipos de relatórios em com-• 

plemento dos actuais relatórios anuais e especiais; 
aumentando o número e melhorando o calendário e a facilidade de utilização dos seus rela-• 

tórios especiais; 
reforçando as suas relações com os principais interessados, incluindo as comissões perti-• 

nentes do Parlamento, os meios de comunicação e o público em geral.

O Tribunal pretende incrementar a eficiência utilizando da melhor forma os recursos durante 

esse período através de:

Melhor governação• 

Aplicação de políticas de recursos humanos eficazes e dinâmicas• 

Racionalização das tarefas de auditoria• 

Reforço das ferramentas informáticas• 

Desenvolvimento das competências profissionais• 

Intensificação das relações com as entidades auditadas• 
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TRABALHOS DE AUDITORIA A EFECTUAR EM 200912

Como em anos anteriores, o programa de trabalho para 2009 é composto por relatórios anuais, 

que apresentam os resultados da auditoria financeira que o Tribunal tem a obrigação de realizar 

nos termos do Tratado e de outra legislação da UE, e por relatórios especiais, que apresentam as 

conclusões das auditorias de resultados que se debruçam sobre assuntos específicos relaciona-

dos com a gestão financeira da UE. 

Para 2009, o Tribunal identificou vários assuntos de auditoria relacionados com os desenvolvi-

mentos das políticas e questões de gestão. 

No que diz respeito aos desenvolvimentos das políticas da UE, identificaram-se os seguintes 

temas: 

crescimento e emprego; • 

alterações climáticas e desenvolvimento sustentável; • 

Europa enquanto parceiro mundial; • 

legislar melhor. • 

Além disso, relativamente à gestão dos fundos da UE, o Tribunal salientou os seguintes assuntos 

como merecendo uma atenção especial: 

encerramento dos programas de despesas do período 2000-2006, especialmente dos Fundos • 

Estruturais; 

obrigação de prestar contas e reforma da UE;• 

evolução do plano de acção da Comissão para um quadro de controlo interno integrado, • 

incluindo o conceito de risco aceitável; 

medidas de gestão e controlo ao nível dos Estados-Membros. • 

A partir de 2009, o Tribunal procurará abordar estes temas através dos seus relatórios anuais, 

relatórios especiais e da introdução de alguns novos tipos de relatórios (como descrito em 

seguida). 

O Tribunal planeia publicar vários relatórios especiais e outros com eles relacionados, tendo por 

base o conjunto de tarefas de auditoria seleccionadas que executa. 

Para planear e realizar as tarefas de auditoria seleccionadas e elaborar o respectivo relatório é 

necessário, em geral, mais de um ano. Assim, a maioria dos relatórios publicados num determi-

nado ano refere-se a tarefas de auditoria iniciadas nos anos anteriores. 

A Caixa 5 apresenta as tarefas de auditoria seleccionadas que foram ou estão a ser completadas 

e são susceptíveis de publicação sob a forma de relatórios especiais em 2009 ou no início de 

2010.

12 Para explicações mais completas e pormenorizadas sobre os futuros trabalhos do Tribunal, queira consultar o programa de 

trabalho do Tribunal para 2009, disponível no nosso sítio Internet (www.eca.europa.eu).
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Preservação e gestão dos recursos naturais

Ajuda alimentar fornecida pela União Europeia às • 

pessoas mais necessitadas: avaliação dos objecti-

vos, dos meios e dos métodos utilizados

Acções de promoção a favor dos produtos agríco-• 

las 

Projectos LIFE-Natureza• 

Instrumentos de gestão para os mercados do leite • 

e produtos lácteos

Políticas estruturais, transportes, investigação e 

energia

O Programa de Saúde Pública da União Europeia • 

(2003-2007)

A efi cácia das despesas no âmbito das acções • 

estruturais relativas ao tratamento de águas resi-

duais nos períodos de programação 1994-1999 e 

2000-2006

Gestão da fase de desenvolvimento e validação do • 

programa Galileo

«Redes de excelência» e os «projectos integrados» • 

na política comunitária de investigação: estes ins-

trumentos alcançaram os seus objectivos? 

Acções de formação profi ssional para mulheres • 

co-fi nanciadas pelo Fundo Social Europeu 

Acções externas

Projectos do programa CARDS no domínio da Jus-• 

tiça e Assuntos Internos para os Balcãs ocidentais 

Participação dos intervenientes não estatais na • 

cooperação comunitária para o desenvolvimento

Gestão da assistência de pré-adesão à Turquia pela • 

Comissão Europeia

Ajudas da Comissão executadas através de organi-• 

zações das Nações Unidas

Apoio à integração regional e ao comércio na • 

África Oriental e Ocidental

Receitas, actividades bancárias, despesas de 

funcionamento, instituições e organismos 

comunitários e políticas internas

Actividades bancárias na zona do Mediterrâneo • 

no âmbito do programa MEDA e dos protocolos 

anteriores

Gestão de Tesouraria da Comissão • 

Procedimentos de selecção de pessoal levados a • 

cabo pelo Serviço Europeu de Selecção de Pessoal

Agências de execução• 

Relatório anual sobre a efi cácia operacional da • 

gestão do Banco Central Europeu

Regime de mobilidade do programa Leonardo da • 

Vinci

Procedimentos simplifi cados para introdução em • 

livre prática

CAIXA 5 

Além disso, como previsto na sua estratégia de auditoria, o Tribunal irá produzir novos tipos de 

relatórios tendo por base o conjunto de tarefas de auditoria seleccionadas:

Em primeiro lugar, um relatório específico sobre o  — acompanhamento das constatações do 
Tribunal, que reunirá num documento único as informações sobre a execução das reco-
mendações, que anteriormente se encontravam no Relatório Anual sobre a execução do 
orçamento e nos relatórios especiais. 

O acompanhamento das recomendações é uma forma essencial de o Tribunal poder contri-

buir de forma activa para a melhoria da gestão financeira. Este relatório examinará até que 

ponto as nossas recomendações foram seguidas e, quando necessário, incluirá uma aprecia-

ção sobre a eficácia das medidas adoptadas. Está previsto publicar este relatório na altura do 

relatório anual. 

Em segundo lugar, o Tribunal pretende elaborar um relatório que identifique os  — domínios 
de risco elevado relativamente à gestão financeira dos fundos da UE. O relatório está a ser 
preparado para a nova Comissão, que deverá assumir as suas responsabilidades perto do 
final do ano, podendo servir de elemento de apoio.



APRENDIZAGEM E EVOLUÇÃO

PLANO DE ACÇÃO E REVISÃO PELOS PARES PEER REVIEW

Em 2006, o Tribunal tinha efectuado um exercício de auto-avaliação, que identificou os seus pon-

tos fortes e fracos, a que se seguiu um plano de acção para dar resposta a estes últimos. O plano 

de acção incluía um conjunto de medidas que deram origem a: 

adopção da declaração de missão, visão, objectivos estratégicos e planeamento do Tribu-• 

nal;

elaboração dos indicadores internos de desempenho que estão a ser aplicados de forma • 

gradual (ver a secção abaixo); 

adopção de uma estratégia relativa à comunicação interna que está a ser executada e deu • 

origem a uma melhoria dos canais de divulgação da informação dentro da organização;

várias medidas para melhorar a qualidade dos relatórios do Tribunal, como um novo aspecto • 

gráfico que facilita a legibilidade e as análises externas;

adopção de uma estratégia para melhorar as relações da organização com os interessados, • 

a imprensa e o público em geral, sujeita a uma execução gradual.

Como parte dos seus esforços de melhoria, durante 2009 o Tribunal procurará abordar as obser-

vações e recomendações do «International peer review report on the European Court of Auditors» 

(Relatório da revisão pelos pares internacional do Tribunal de Contas Europeu), publicado em 

Dezembro de 2008 e que representa um passo importante do processo de reforma do Tribunal 

em curso.

A revisão pelos pares (peer review) foi levada a cabo por representantes das Instituições Nacio-

nais de Controlo do Canadá, Noruega, Áustria e Portugal. Os pares realizaram os seus trabalhos 

em 2008, incluindo contactos com a Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu, 

tendo apresentado o seu relatório no final do ano. O objectivo da revisão pelos pares foi avaliar 

a concepção e o funcionamento do quadro de gestão de auditoria aplicado pelo Tribunal, tendo 

incluído a análise de: 

processos de planeamento e exame das auditorias financeiras e de resultados; • 

elaboração de relatórios de auditoria; • 

serviços que prestam apoio ao Tribunal na concretização dos seus objectivos. • 



EUROPEAN COURT OF AUDITORS

INTERNATIONAL PEER REVIEW 
OF THE EUROPEAN COURT 
OF AUDITORS
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A equipa da revisão pelos pares «concluiu que o quadro de auditoria definido pelo Tribunal está 

devidamente concebido de acordo com as normas internacionais de auditoria e as boas práticas das 

Instituições Superiores de Controlo». Os pares observam igualmente que: 

«• o Tribunal efectua os seus trabalhos com independência e objectividade»; 

«os relatórios de auditoria examinados durante a revisão estavam fundamentados em provas • 

de auditoria suficientes e adequadas, como exigido pelas normas internacionais de auditoria»; 

«os interessados entrevistados têm um elevado nível de confiança nos relatórios do Tribunal e, • 

em geral, consideraram-nos justos, factuais e objectivos». 

O Tribunal agradece os comentários e as recomendações construtivos dos pares que identificam 

oportunidades e desafios que lhe permitirão reforçar-se ainda mais enquanto instituição supe-

rior de controlo. Entre estes, destaca-se a necessidade de:

desenvolver uma cultura que saliente o que Tribunal é uma instituição de auditoria de carác-• 

ter único; 

melhorar as actividades de garantia e controlo da qualidade, para assegurar uma interpre-• 

tação e aplicação coerentes das suas políticas e práticas de auditoria;

desenvolver mais as estratégias de auditoria baseadas na análise dos riscos, para optimizar a • 

utilização dos recursos de forma a responder às várias necessidades dos interessados. 

Como o relatório da revisão pelos pares reconhece, a maioria das recomendações estava prevista 

no quadro do plano de acção elaborado antes da revisão. O Tribunal pretende integrar as restan-

tes na sua Estratégia de Auditoria para 2009-2012, depois de um processo de diálogo com o seu 

pessoal e os interessados, e irá tentar executá-las durante esse período. 
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INDICADORESCHAVE DE DESEMPENHO

Em 2008, o Tribunal decidiu criar um sistema de indicadores-chave de desempenho (ICD) para as 

suas actividades, de auditoria e outras, destinado a medir o desempenho na concretização dos 

objectivos estratégicos do Tribunal e dos objectivos definidos no programa de trabalho anual. 

Pretende-se que os indicadores melhorem a responsabilização interna e externa e aumentem a 

eficiência e a qualidade do trabalho. Os indicadores-chave de desempenho serão introduzidos 

progressivamente em 2009 e 2010. 

PORQUÊ INDICADORESCHAVE DE DESEMPENHO?

Para informar a gestão sobre o que o Tribunal, enquanto organização, está a realizar em • 

comparação com o que foi programado.

Para apoiar o processo de tomada de decisão, concentrando a atenção da organização em • 

questões de eficiência e fomentando a melhoria.

Para fornecer aos interessados informações sobre questões pertinentes do desempenho do • 

Tribunal.

Os indicadores-chave de desempenho concentram-se na concretização dos objectivos estratégi-

cos do Tribunal, abrangendo a qualidade da auditoria, as realizações, o impacto e a boa gestão 

dos recursos do Tribunal. Estes indicadores destinam-se a recolher informações sobre o desem-

penho «empresarial» do Tribunal e serão parte integrante do seu sistema de gestão. 

A quantidade e a qualidade dos trabalhos de auditoria podem igualmente ser melhoradas obser-

vando o impacto dos relatórios e pareceres do Tribunal na gestão financeira. Quatro indicado-

res-chave de desempenho (1 a 4) destinam-se a medir o impacto dos trabalhos do Tribunal e 

serão desenvolvidos com vista a serem incluídos no programa anual de trabalho do Tribunal 

para 2010.

Como exercício-piloto, o Tribunal mediu o desempenho dos indicadores 5 e 6 relativamente a 

2008.

Indicador-chave de desempenho 5 – Número de relatórios adoptados em comparação com o 

planeado

Em 2008, o Tribunal adoptou 79% do número de relatórios planeado. O relatório anual e a maioria 

dos relatórios anuais específicos foram adoptados como previsto. Quando aos relatórios espe-

ciais, foram adoptados 12 relatórios em comparação com o número planeado de 20 relatórios. Os 

8 restantes encontravam-se na fase de elaboração do relatório em 31/12/2008.

Indicador-chave de desempenho 6 – Número de relatórios adoptados dentro do prazo

Em 2008, o Tribunal adoptou 73% dos seus relatórios dentro do prazo. O relatório anual e todos 

os relatórios anuais específicos foram adoptados dentro do prazo, sendo necessário desenvolver 

esforços para melhorar a pontualidade da adopção dos relatórios especiais. 
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O indicador-chave de desempenho 7, que mede a quantidade de principais observações preli-

minares elaboradas dentro do prazo, fornecerá informações úteis sobre o desempenho e será 

desenvolvido em 2009. Um indicador (8) abordará questões relativas à gestão financeira do Tri-

bunal. Dois indicadores (9 e 10) ajudarão a melhorar a satisfação do pessoal e a optimizar a utili-

zação da formação profissional como ferramenta para manter o pessoal constantemente actua-

lizado em termos da metodologia e técnicas de auditoria mais recentes. 

INDICADORESCHAVE DE DESEMPENHO DO TRIBUNAL

ICD 1
Avaliação da qualidade e do impacto da auditoria do Tribunal pelos 

principais utilizadores dos seus relatórios

ICD 2
Avaliação da qualidade e impacto das auditorias do Tribunal pela entidade 

auditada

ICD 3
Pontuação atribuída por um painel de peritos externos ao conteúdo e à 

apresentação dos relatórios do Tribunal

ICD 4
Percentagem de recomendações de auditoria:

a) aceites pela entidade auditada

b) executadas pela entidade auditada num prazo de x anos

ICD 5
Número de relatórios adoptados em comparação com o número de 

adopções planeado

ICD 6 Número de relatórios adoptados dentro do prazo

ICD 7
Percentagem de Notas de Observações Preliminares elaboradas dentro

do prazo

ICD 8
Avaliação externa da gestão fi nanceira do Tribunal:

a) opinião do auditor externo

b) decisão da autoridade de quitação

ICD 9 Grau de satisfação do pessoal do Tribunal

ICD 10 Número médio de dias de formação profi ssional por pessoa



COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

COOPERAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES 
NACIONAIS DE CONTROLO DA UE 

O Tratado CE estipula que o TCE efectue a sua fiscalização em «colaboração» com as Instituições 

Superiores de Controlo (ISC) dos Estados-Membros, tendo o Tratado de Amesterdão acrescen-

tado posteriormente que «o Tribunal de Contas e as instituições de fiscalização nacionais dos 

Estados-Membros cooperarão num espírito de confiança, mantendo embora a respectiva inde-

pendência». Esta ideia voltou a estar presente no Tratado de Nice, cuja declaração 18 da Acta 

Final convida expressamente o TCE a criar um Comité de Contacto com as ISC dos Estados-Mem-

bros, no âmbito do qual os Presidentes das ISC e do Tribunal se encontrem todos os anos para 

discutir questões de interesse comum. Os contactos correntes são mantidos por agentes de liga-

ção designados por cada instituição. Foram igualmente criados grupos de trabalho com o fim de 

estimular a obtenção de posições e práticas comuns.

Em Dezembro de 2008, o TCE foi o anfitrião da reunião anual do Comité de Contacto dos Pre-

sidentes das ISC da União Europeia. A reunião centrou-se principalmente na reforma do orça-

mento da UE e na Estratégia de Lisboa revista para 2008-2011. 

O Comité de Contacto pretende aumentar a cooperação entre os seus membros para melhorar a 

auditoria externa e a responsabilização no domínio da UE. À medida que a integração europeia 

se desenvolveu ao longo dos anos, o mesmo aconteceu com a função do Comité de Contacto. 

Além de facilitar a troca de informações entre as ISC e o TCE, a estrutura tornou possível realizar 

progressos consideráveis com uma cooperação eficaz entre as várias instituições.

Na sua reunião de 2007 realizada em Helsínquia, o Comité de Contacto reconheceu a necessidade 

de abordar questões emergentes ou novas em tempo oportuno, tendo concordado incluir um 

elemento permanente na ordem de trabalhos destinado a essas questões específicas. Por con-

seguinte, na reunião do Comité de Contacto de 2008 discutiu-se a crise económica e financeira 

e acordou-se organizar um workshop sobre o papel das ISC da UE no contexto da crise, tendo-se 

seguido a criação de uma rede para promover a cooperação nas auditorias relacionadas com a 

Estratégia de Lisboa e as medidas de gestão da crise pela UE. 
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O Tribunal participou em reuniões da rede das ISC dos países candidatos e candidatos potenciais 

(Turquia, Croácia, antiga República jugoslava da Macedónia, Albânia, Bósnia e Herzegovina e 

Montenegro). Estas reuniões decorreram em simultâneo com as reuniões entre os agentes de 

ligação em Maio e Outubro. Uma delegação do Tribunal participou igualmente num workshop 

sobre a auditoria/avaliação dos sistemas de Controlo Interno das Finanças Públicas (Public Inter-

nal Financial Control – PIFC) organizado pela rede e que decorreu em 8-9 de Julho em Ancara, na 

Turquia.

Durante 2008, o Tribunal participou activamente nos vários grupos de trabalho que o Comité de 

Contacto criou. O grupo de trabalho sobre normas de auditoria comuns, que tem por objectivo 

desenvolver normas de auditoria comuns e critérios de auditoria comparáveis, com base em nor-

mas de auditoria internacionalmente aceites, adaptadas ao contexto comunitário, é presidido 

pelo Tribunal e realizou quatro reuniões em 2008. Com efeito a partir de Dezembro de 2008, o 

Tribunal assumiu a presidência (rotativa) do grupo de trabalho no domínio do IVA, tendo a rede 

de peritos sobre a agricultura sido relançada sob a presidência de um Membro do Tribunal.

OUTRAS FORMAS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

O Tribunal continuou a estar activamente implicado e a contribuir para a melhoria das normas 

e práticas internacionais de auditoria através da participação nas organizações que agrupam as 

instituições de auditoria pública a nível europeu e internacional, respectivamente a EUROSAI e 

a INTOSAI.

Uma delegação do Tribunal participou no VII Congresso EUROSAI que decorreu em 2-5 de Junho 

em Cracóvia, na Polónia. Os principais temas em discussão foram a criação de sistemas de ges-

tão da qualidade da auditoria nas ISC, a auditoria de programa sociais no domínio da educação 

e a integração profissional das pessoas com deficiência. O Presidente do Tribunal apresentou 

um documento sobre o papel da liderança na criação de um sistema de gestão da qualidade da 

auditoria.

O Tribunal está representado nos grupos de trabalho da EUROSAI sobre o ambiente e sobre os 

recursos informáticos e participa no comité de formação da EUROSAI. Participa igualmente no 

grupo de trabalho que está a preparar um guia sobre as boas práticas para atingir a qualidade das 

auditorias nas ISC, que foi criado pelo VII Congresso EUROSAI. O Tribunal participa igualmente na 

taskforce da EUROSAI sobre a Auditoria dos Fundos afectados a Desastres e Catástrofes.
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O Congresso EUROSAI nomeou o Tribunal de Contas Europeu e o Tribunal de Contas da Repú-

blica Eslovaca auditores para o período 2009-2011.

Desde que se tornou membro de pleno direito da INTOSAI em 2004, o Tribunal tem participado 

activamente nos Subcomités de Auditoria Financeira, de Auditoria de Conformidade e de Audi-

toria de Resultados. O Tribunal desempenhou um papel activo através da sua contribuição para 

o Subcomité Promover as Melhores Práticas e a Garantia de Qualidade através de Revisões pelos 

Pares Voluntárias. 

Desde 2008, o Tribunal preside ao grupo de trabalho sobre a obrigação de prestar contas e a 

auditoria das ajudas em caso de catástrofe (que sucedeu à taskforce da INTOSAI sobre o Mare-

moto). O Tribunal organizou e foi o anfitrião da primeira reunião deste grupo de trabalho entre 

30 de Junho e 2 de Julho de 2008. Durante esta reunião, foi discutido e aprovado um projecto 

de programa de trabalho para o período 2008-2010. O principal objectivo é elaborar orientações 

sobre a obrigação de prestar contas e a auditoria neste domínio, abordando todas as partes 

envolvidas através dos respectivos organismos de normalização. Para além da função de coorde-

nador, o Tribunal assumiu a responsabilidade por várias tarefas, duas delas em colaboração com 

o Tribunal de Contas Norueguês. A presidência deste grupo de trabalho significa igualmente que 

o Tribunal está representado nas reuniões do Conselho Directivo da INTOSAI.



54 % 46 %12.2001
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RECURSOS HUMANOS 

O principal trunfo do Tribunal é o seu pessoal. Em 31 de Dezembro de 2008, o Tribunal tinha 

um efectivo de 857 elementos (incluindo funcionários e agentes temporários e contratuais, 

mas excluindo os Membros, os peritos nacionais destacados e os estagiários). É constituído por 

501 auditores e assistentes no domínio da auditoria, 163 tradutores, 173 pessoas com funções de 

apoio administrativo e 20 pessoas ao serviço da Presidência. Os efectivos do Tribunal possuem 

uma gama muito variada de percursos académicos e profissionais, reflectindo-se a qualidade do 

seu trabalho e do seu empenho nas realizações da instituição. 

Relativamente aos recursos humanos, o Tribunal criou um indicador-chave de desempenho (9) 

para avaliar o grau de satisfação do pessoal do Tribunal. Foi lançado um inquérito de satisfação 

do pessoal (Staff Satisfaction Survey) destinado a recolher informações sobre este assunto e a 

apoiar o processo de tomada de decisão neste domínio.

PROPORÇÃO DE HOMENS E MULHERES 

O efectivo do Tribunal era formado por homens e mulheres em proporções quase iguais.

HOMENS MULHERES
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O gráfico seguinte apresenta a proporção de homens e mulheres por nível de responsabili-

dade em 31 de Dezembro de 2008. Tal como as outras instituições europeias, o Tribunal aplica 

uma política de igualdade de oportunidades no que se refere à gestão e ao recrutamento dos 

seus recursos humanos e reconhece a necessidade de promover mais activamente o acesso das 

mulheres a níveis mais elevados de gestão no Tribunal. 14 dos 59 Directores e Chefes de Divisão/

/Unidade (24%) são mulheres, o que representa um pequeno aumento desde 2007. No entanto, a 

maior parte das mulheres trabalha na Direcção da Tradução e nos serviços administrativos.

HOMENS

Assistentes – secretário(a)s (nível AST)

Auditores – administradores (nível AD)

Directores e Chefes de Unidade

HOMENS

HOMENS

MULHERES

MULHERES

MULHERES
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PERFIL ETÁRIO

O gráfico seguinte mostra que o Tribunal é uma instituição «jovem» (62% dos seus efectivos 

têm menos de 44 anos de idade). Os 98 efectivos do Tribunal com idades iguais ou superiores 

a 55 anos incluem 27 dos 59 Directores e Chefes de Divisão/Unidade, o que aponta para uma 

ampla renovação dos quadros superiores nos próximos 5 a 10 anos.

RECRUTAMENTO

A política de recrutamento do Tribunal rege-se pelos princípios gerais e pelas condições de 

emprego das instituições da UE, sendo os seus efectivos constituídos por funcionários perma-

nentes e agentes contratados temporariamente. Os concursos para provimento de lugares no 

Tribunal são organizados pelo Serviço Europeu de Selecção do Pessoal (EPSO). O Tribunal con-

cede igualmente estágios a um número limitado de licenciados por períodos de três a cinco 

meses.

Perfi l etário
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O Tribunal recrutou 97 pessoas em 2008: 48 funcionários, 18 agentes temporários e 31 agentes 

contratuais. O recrutamento depende da disponibilidade e do número suficiente de candidatos 

aprovados nas listas de reserva do EPSO. Por se verificar uma escassez de candidatos aprovados 

adequados, em vários serviços, o Tribunal não conseguiu recrutar tantos agentes novos como 

tinha previsto, pelo que o número global de lugares vagos (69) no final de 2008 era superior ao 

do final de 2007. Convém, no entanto, salientar que no final do ano estava em curso um número 

significativo de recrutamentos, devendo os agentes entrar em funções na instituição durante o 

primeiro trimestre de 2009. O Tribunal procura actualmente diminuir os atrasos nos seus proces-

sos de recrutamento.

TRADUÇÃO

A tradução é uma importante tarefa administrativa que permite ao Tribunal atingir os seus objec-

tivos em termos de comunicação e cumprir a obrigação jurídica de publicar os seus documentos 

em 22 línguas. Os trabalhos traduzidos, em especial devido ao maior número de relatórios espe-

ciais adoptados, sofreram um aumento de 17% em 2008. A grande maioria das traduções é rea-

lizada internamente e, caso se verifiquem picos de actividade acima da capacidade normal das 

unidades de tradução, os trabalhos são enviados para tradução pelo Centro de Tradução (CTOU) 

ou por agências freelance. 

Além disso, os tradutores participam em missões de auditoria e prestam assistência aos audito-

res antes, durante e depois das missões, incluindo durante as fases sucessivas de redacção dos 

relatórios de auditoria. Existe um apoio permanente por parte dos tradutores para manter o 

conteúdo dos sítios Intranet e Internet actualizados, tanto em inglês como em francês. Presta-se 

igualmente apoio aos grupos de trabalho INTOSAI, bem como no âmbito de outras necessidades 

específicas relacionadas com as actividades do Tribunal.

A Direcção da Tradução do Tribunal participa activamente nos trabalhos do Comité Interinstitucional 

da Tradução e Interpretação (CITI), é membro de comités internacionais e participa em conferências 

internacionais relacionadas com o desenvolvimento de ferramentas de tradução e terminologia.

VISITAS DE AUDITORIA

Os trabalhos de auditoria do Tribunal implicam que os auditores efectuem visitas (conhecidas 

como «missões») aos Estados-Membros e a outros países beneficiários de fundos comunitários, 

a fim de obterem provas de auditoria adequadas. Essas visitas são normalmente efectuadas às 

administrações centrais e locais que processam, gerem e pagam os fundos comunitários, bem 

como aos beneficiários finais que os recebem. As equipas de auditoria são geralmente com-

postas por dois ou três auditores e a duração de uma missão de auditoria pode normalmente 

atingir as duas semanas, dependendo do tipo de auditoria e da distância a percorrer. Dentro das 

fronteiras da UE, as visitas de auditoria são frequentemente efectuadas em colaboração com as 

Instituições Superiores de Controlo dos Estados-Membros visitados, que fornecem um útil apoio 

logístico e prático.
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Em 2008 as missões de auditoria representaram despesas no valor de 3,29 milhões de euros. 

Trata-se de um investimento essencial que visa fornecer uma cobertura de auditoria suficiente a 

todos os níveis e em todos os locais onde são geridos fundos da UE.

Os gráficos seguintes apresentam uma síntese do número de missões de auditoria levadas a 

cabo pelo Tribunal tanto nos Estados-Membros da UE como em países terceiros em 2008. 

MISSÕES AOS ESTADOSMEMBROS EM 2008

MISSÕES A PAÍSES TERCEIROS EM 2008

Total: 283

Total: 42
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A auditoria é uma profissão que exige uma formação contínua. Para além disso, as especificida-

des do ambiente de auditoria do Tribunal criam a necessidade de auditores com boas compe-

tências linguísticas. 

Em 2008, cada agente do Tribunal frequentou uma média de 10 dias de formação profissional. As 

acções de formação técnica aumentaram de maneira significativa em comparação com 2007. Em 

2008, o Tribunal aumentou o seu apoio à participação dos seus agentes em programas contínuos 

de aquisição ou manutenção de qualificações profissionais e diplomas nos domínios da auditoria 

externa, da auditoria interna e da auditoria informática. Os cursos de línguas representaram 48% 

do número total de dias dedicados à formação em 2008, em comparação com 52% em 2007. Não 

tendo em conta os cursos de línguas, os auditores dedicaram 7 dias à formação profissional em 

2008.

Com base no objectivo estratégico a longo prazo «Aprendizagem e Crescimento» e no plano 

director para a formação profissional para 2008-2011, bem como nos percursos de formação 

adoptados em 2008, a Unidade Formação Profissional melhorou o conteúdo das formações e 

criou novos cursos no seguimento das prioridades decididas pelo Tribunal. Além disso, a coope-

ração com as outras instituições e com organismos interinstitucionais, como a Escola Europeia de 

Administração, continua a funcionar bem. 

A Caixa 6 apresenta o pessoal de uma unidade ou divisão do Tribunal, fornecendo informações 

pormenorizadas sobre os trabalhos efectuados, as pessoas implicadas, a respectiva formação e 

experiência profissional. 
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O relatório de 2008 do Tribunal sobre o Programa 

Energia Inteligente para a Europa (2003-2006) 

(Relatório Especial n.o 7/2008) proporcionou uma 

perspectiva sobre o funcionamento de um regime 

de subvenções destinado a melhorar a promoção 

de tecnologias energeticamente eficientes. Debru-

çou-se sobre os procedimentos existentes para 

afectar os fundos aos projectos individuais, as dis-

posições de acompanhamento e avaliação, os cus-

tos administrativos e o impacto da criação de uma 

Agência de Execução.

A equipa responsável pela auditoria trabalhou em 

estreita cooperação com o Membro relator, David 

Bostock. O Chefe de Divisão responsável pela super-

visão da auditoria foi Hendrik Fehr, sendo Peggy 

Vercauteren o chefe de equipa. Os auditores envol-

vidos foram Oliver Müller, Peter Zsapka, Zoltán 

Giday e Carl-Christian Buhr, tendo Gerhard Ross, 

Thomas af Hällström e Peter Welch, do Gabinete 

de David Bostock, desempenhado igualmente um 

papel importante.

A auditoria incluiu a utilização de um inquérito para 

recolher informações de um vasto grupo de partici-

pantes. Utilizaram-se várias técnicas contabilísticas 

para completar e complementar as informações dis-

ponibilizadas pela Comissão.

A auditoria constatou que o programa tinha sido 

gerido de acordo com o método e as normas habi-

tualmente utilizados pela Comissão. No entanto, o 

relatório salientava que o perfil das despesas não 

tinha uma orientação clara e que o acompanha-

mento e a avaliação não permitiam ter uma visão 

global da qualidade do programa. A auditoria reve-

lou que as despesas administrativas ao longo do 

período do programa (para a Comissão, a Agência 

e os participantes) eram relativamente elevadas – 

equivalentes ao montante pago aos participantes 

durante o mesmo período. A criação da Agência de 

Execução tinha feito aumentar a satisfação dos par-

ticipantes relativamente ao programa.

CAIXA 6  EQUIPA ENERGIA INTELIGENTE

Da esquerda para a direita, Hendrik FEHR, Director (há 25 anos no Tribunal), David BOSTOCK, Membro do 

Tribunal (há 7 anos no Tribunal), Zoltán GIDAY, auditor (há 3 anos no Tribunal), Peggy VERCAUTEREN, auditora 

(há 5 anos no Tribunal), Oliver MÜLLER, auditor (há 6 anos no Tribunal), Peter WELCH, Chefe de Gabinete (há 

13 anos no Tribunal), Gerhard ROSS, Chefe de Unidade (há 11 anos no Tribunal), Thomas af HÄLLSTRÖM, 

auditor (há 8 anos no Tribunal)
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ORÇAMENTO

O orçamento do Tribunal para 2009 representa aproximadamente 0,16% do orçamento total da 

UE ou cerca de 2,4% do seu orçamento administrativo e institucional. Aumentou 41% relativa-

mente a 2008, principalmente devido às dotações do Tribunal no domínio imobiliário, para dar 

resposta às necessidades decorrentes de futuros aumentos do número de efectivos através da 

segunda extensão do edifício do Tribunal, designada por «K3», que estará terminada em 2013. As 

discussões com a autoridade orçamental sobre as modalidades de financiamento tiveram início 

em Fevereiro de 2008. Dessas discussões resultou que o projecto imobiliário, com um custo total 

estimado em 79 milhões de euros, será financiado por dotações de quatro orçamentos anuais 

sucessivos. Em Outubro de 2008, a autoridade orçamental atribuiu uma dotação de 55 milhões 

de euros no orçamento para 2009. O quadro seguinte mostra a repartição das dotações pelas 

diferentes rubricas orçamentais. As dotações relativas às despesas de pessoal elevam-se a cerca 

de 52% do total em 2009.

ORÇAMENTO

Membros da instituição

Funcionários e agentes temporários

Outro pessoal e prestações externas

Missões

Outras despesas relativas a pessoas
ligadas à instituição

Subtotal Título 1

Bens imóveis

Informática e telecomunicações

Bens móveis e despesas acessórias

Despesas de funcionamento
administrativo corrente

Reuniões e conferências

Informação e publicações

Subtotal Título 2

Total Tribunal de Contas

(em milhares de euros)
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SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA

A fi nalidade do serviço de auditoria interna do Tribunal consiste em auxiliar o Tribunal no cumpri-

mento dos seus objectivos através de uma avaliação sistemática e metodológica da gestão do risco, 

do controlo interno e dos procedimentos de gestão. O serviço de auditoria interna apresenta igual-

mente propostas destinadas a melhorar a efi ciência dos trabalhos do Tribunal, o que exige uma aná-

lise constante dos sistemas de controlo interno do Tribunal a fi m de avaliar a sua efi cácia. De uma 

maneira mais geral, é necessário avaliar o desempenho de cada serviço em termos de execução de 

políticas, programas e acções – com vista a obter a sua contínua melhoria.

Em 2008, os trabalhos do serviço de auditoria interna do Tribunal concentraram-se na auditoria fi nan-

ceira (verifi cação das contas), no exame da verifi cação ex ante, no processo de recrutamento, nos 

benefícios e subsídios quando do recrutamento, na manutenção dos edifícios, nas despesas com 

serviços públicos, na execução da estratégia em matéria de informática e numa revisão do quadro de 

controlo em matéria de informática. A maioria das recomendações formuladas em 2008 pelo auditor 

interno foram aceites pelas entidades auditadas e integradas em planos de medidas correctivas.

O Comité de Auditoria do Tribunal acompanha as actividades do auditor interno e assegura a sua inde-

pendência. Para além disso, discute e toma em devida conta o programa de trabalho e os relatórios do 

auditor interno e solicita (caso seja necessário) ao auditor interno a realização de auditorias específi cas. 

O Comité de Auditoria realizou seis reuniões em 2008, tendo prestado especial atenção ao seguimento 

dado às recomendações do auditor interno. Tratou igualmente do relatório anual do auditor interno 

relativo a 2007, do relatório anual do próprio Comité de Auditoria relativo a 2007 e do relatório do Tri-

bunal para a autoridade de quitação sobre a função de auditoria interna relativamente a 2007.

O Comité de Auditoria reuniu-se por duas vezes com o auditor externo do Tribunal para discutir a 

evolução da auditoria realizada ao exercício de 2007.

AUDITORIA EXTERNA DO TRIBUNAL

Na sua opinião de auditoria relativa ao exercício de 2007 (JO C 318 de 12.12.2008), o auditor externo 

independente do Tribunal formulou as seguintes conclusões:

Relativamente às demonstrações fi nanceiras: 

«Em nossa opinião, as referidas demonstrações fi nanceiras dão uma imagem fi el e verdadeira da 

situação fi nanceira do Tribunal de Contas Europeu em 31 de Dezembro de 2007, bem como do seu 

desempenho fi nanceiro e fl uxos de caixa relativos ao exercício encerrado nessa data, em conformi-

dade com o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, o Regu-

lamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 da Comissão, de 23 de Dezembro de 2002, que estabelece as 

normas de execução do referido Regulamento do Conselho e as Normas Contabilísticas do Tribunal 

de Contas Europeu».

Relativamente à utilização dos recursos e aos procedimentos de controlo: 

«(…) nada nos chamou a atenção que possa sugerir que, em todos os aspectos materialmente rele-

vantes e com base nos critérios anteriormente descritos, a) os recursos atribuídos ao Tribunal não 

tenham sido utilizados para os fi ns previstos e b) os procedimentos de controlo em vigor não forne-

çam as garantias necessárias para assegurar a conformidade das operações fi nanceiras com as regras 

e regulamentos aplicáveis».
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