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I.

Introdução

1. O relatório anual de atividades do Secretário-Geral é o seu meio de prestação de contas sobre a

gestão tanto no Tribunal de Contas Europeu (TCE) como perante as autoridades orçamentais. Em
conformidade com o artigo 74º, nº 9, do Regulamento Financeiro, o seu objetivo é dar informações
sobre a gestão dos recursos, incluindo os sistemas, e sobre a eficiência e eficácia dos seus sistemas
de controlo interno.

II. Secretariado-Geral do TCE: ambiente e principais
realizações em 2020
2.1

Secretariado-Geral do TCE: introdução

2. A missão do Secretariado-Geral consiste em disponibilizar os recursos, serviços e instalações

adequados para que o TCE possa cumprir a sua missão e os seus objetivos estratégicos. O
Secretário-Geral é responsável pela administração e gestão do pessoal do Tribunal, bem como pelo
orçamento, pelos serviços linguísticos e de publicação, pela aprendizagem e desenvolvimento, pelo
local de trabalho digital, pela segurança e proteção e pela continuidade das atividades (instalações,
serviço médico, etc.).

3. O Secretariado-Geral está organizado em três direções:
a)

a Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais (SG1-DHR), responsável pelo
recrutamento, pela progressão na carreira, pela formação, pelas deslocações em serviço, pela
gestão dos recursos humanos, pela segurança e pelo serviço médico;

b)

a Direção de Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação (SG2-DIWI), responsável pelo local
de trabalho físico (edifícios, instalações técnicas, escritórios, logística), pelo local de trabalho
digital (equipamento, serviços e dispositivos informáticos) e pela biblioteca;

c)

a Direção de Tradução, Serviços Linguísticos e Publicações (SG3-TLSPD), que presta serviços
linguísticos, de tradução e de publicação no TCE.

4. O Secretário-Geral supervisiona igualmente o Secretariado do TCE, que assegura, em especial, a
preparação e o seguimento harmoniosos das reuniões do Tribunal.
5.

Em 2020, o Secretariado-Geral contava com 331 efetivos e geriu quase todo o orçamento do
TCE (151 862 000 euros). A execução orçamental foi satisfatória, considerando as circunstâncias
excecionais do ano passado, tendo sido autorizados 95,7% das dotações definitivas. O total dos
pagamentos ascendeu a 137 132 963 euros, com uma dotação definitiva total de
152 237 000 euros.
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6. A repartição do pessoal entre as três direções é ilustrada em seguida.
Figura 1 – Repartição do pessoal no Secretariado-Geral
Funcionários

Agentes contratuais

Agentes temporários
Secretariado-Geral

4

Secretariado

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

121

233

5
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11

12

33

65

6
110

Pessoal total
por serviço

66
144

Pessoal
total:
331

Pessoal total por tipo
de contrato

Fonte: Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais.

7. Além disso, a SG2-DIWI emprega um número significativo de prestadores de serviços externos

(77 agentes externos [nem todos a tempo inteiro] em 2020) que trabalham em projetos
informáticos do TCE.

2.2

Destaques do ano

8. O principal desafio em 2020 foi a crise provocada pela COVID-19, que perturbou o programa de

trabalho do Tribunal, obrigando a reconsiderar as prioridades para assegurar a continuidade das
atividades, garantindo simultaneamente a segurança dos Membros e do pessoal. À medida que a
situação se agravou, a primeira prioridade foi disponibilizar rapidamente os meios técnicos para
que todo o pessoal do TCE pudesse estar em teletrabalho. O Tribunal teve igualmente de seguir as
instruções das autoridades nacionais e, embora a política de continuidade das atividades não tenha
sido formalmente ativada, o Comité de Gestão de Crises começou a reunir regularmente para gerir
e acompanhar os riscos globais que a instituição enfrentava.

9. Desde as fases iniciais da crise provocada pela COVID-19, o TCE seguiu as instruções dadas pelo
Governo do Luxemburgo, o seu país de acolhimento, através de uma grande variedade de
organismos públicos. De acordo com o plano de continuidade das atividades do Tribunal, o principal
organismo deste tipo foi o Alto Comissariado para a Proteção Nacional (Haut Commissariat à la
Protection Nationale – HCPN). Contudo, o Governo luxemburguês no seu conjunto (incluindo, por

6
exemplo, o Ministério da Saúde e o Legilux) encontra-se em modo de gestão de crise e tem estado
em comunicação com as instituições europeias.

10. O TCE utilizou igualmente um vasto conjunto de fontes de informação para avaliar o potencial
risco para a continuidade das suas atividades, nomeadamente:
a)

organismos internacionais especializados (como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e a agência Santé publique
France);

b)

redes interinstitucionais europeias, como o Colégio Médico Interinstitucional e o Institutional
Security Group;

c)

a rede interinstitucional informal de gestão da continuidade das atividades;

d)

o Colégio dos Chefes de Administração no Luxemburgo (CALux);

e)

o grupo interinstitucional de intercâmbio de informações e de coordenação.

11. Os meios técnicos para permitir o teletrabalho de todo o pessoal do TCE e dos contratantes

externos de serviços informáticos, designadamente as infraestruturas, as licenças e os dispositivos
necessários, foram disponibilizados logo em 16 de março. As modalidades de trabalho foram
rapidamente adaptadas à situação de saúde pública. O teletrabalho passou a ser obrigatório para
todo o pessoal não-essencial e o limite máximo de dias de teletrabalho foi derrogado, tendo este
regime continuado a ser a regra desde então.

12. Foram tomadas medidas adicionais para assegurar a continuidade das atividades:
a)

criação de um procedimento extraordinário para a adoção de documentos oficiais pelo
Tribunal;

b)

aumento considerável da oferta de formações, debates e apresentações online, em adaptação
ao teletrabalho a 100%;

c)

criação de um código específico no AMS para o pessoal de auditoria impossibilitado de
trabalhar por questões de apoio familiar (como o ensino em casa) e de disposições especiais
para o pessoal com filhos a cargo com necessidades especiais.

13. A administração tomou rapidamente as seguintes medidas de proteção do pessoal:
a)

criação de uma célula técnica dedicada à crise provocada pela COVID-19 para aconselhar o
Comité de Gestão de Crises do TCE;

b)

suspensão de todas as deslocações em serviço a zonas com elevado risco em termos de
COVID-19;

c)

introdução de medidas sanitárias;

d)

ampla divulgação de informações sobre a necessidade de cumprir as medidas de higiene (por
exemplo, comunicações ao pessoal, cartazes nas casas de banho dos edifícios do Tribunal),
com controlos regulares por parte do pessoal responsável pela proteção e segurança;

e)

disponibilização de gel hidroalcoólico em locais estratégicos dos três edifícios do TCE;
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f)

instalação de painéis protetores de plexiglas em zonas de grande movimento (como o balcão
de receção, os serviços de assistência da DIWI e da DHR, a cantina e a cafetaria) e em todos os
escritórios partilhados;

g)

restrição do acesso às salas de conferência e de reunião e organização das zonas de
restauração para cumprir as rigorosas medidas de higiene e distanciamento;

h)

reforço da limpeza dos escritórios e das zonas de risco mais elevado (como as casas de banho
e os puxadores das portas);

i)

oferta apenas de serviço de take away na cantina e na cafetaria.

14. Foi estabelecida rapidamente uma prática de comunicação interna sobre a crise para informar

o pessoal de forma exaustiva e transparente sobre os riscos sanitários relacionados com a
pandemia. Desde o início da crise, a DHR e o Secretário-Geral enviaram 70 boletins informativos,
além das comunicações ao pessoal e de uma página Intranet dedicada à COVID.

15. As perturbações súbitas causadas pela pandemia de COVID-19 tiveram impacto na execução

orçamental, pois as interações entre pessoas tornaram-se quase inteiramente virtuais, reduzindo
assim a utilização de algumas rubricas orçamentais (tais como deslocações em serviço, serviços
essenciais, custos de interpretação, publicações e organização de reuniões e conferências). Ao
mesmo tempo, surgiram novas necessidades de contratação. As autoridades orçamentais
permitiram a transferência de dotações não utilizadas para responder a novas necessidades:
aumento das despesas com a informática, novo acesso a bases de dados específicas para os
auditores, equipamento de proteção sanitária e um novo projeto de investimento em segurança
(estão disponíveis mais informações no relatório de execução orçamental relativo a 2020).
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III. Direção de Recursos Humanos, Finanças e
Serviços Gerais (SG1 – DHR)
16. A Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais (SG1-DHR) é responsável pelos

recursos humanos, finanças, serviço médico, segurança, eventos e protocolo, bem como por alguns
serviços gerais do TCE. Gere cerca de 89,3% do orçamento do Tribunal (135 981 000 euros de um
total de 152 237 000 euros para o conjunto da instituição em 2020), destinado principalmente aos
vencimentos dos Membros e do pessoal.

Rubrica orçamental
Vencimentos
Deslocações em serviço
Serviços médico e social
Outros agentes
Formação profissional
Veículos/transportes
Consultas, estudos e inquéritos
Despesas de representação
Outras despesas administrativas
Reuniões, eventos e conferências
TOTAL

Dotações do
exercício
(em euros)
126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000
496 000
371 000
213 000
2 028 000
158 000
135 981 000

Pagamentos
(em euros)

% execução
(pagamentos em
relação às
dotações)

123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04
333 389,96
106 236,95
31 007,88
1 440 690,57
34 995,35
128 590 256

98,05%
19,33%
47,19%
77,63%
54,76%
67,22%
28,64%
14,56%
71,04%
22,15%
94,56%

Nota: Devido aos arredondamentos, o total pode não corresponder à soma dos valores.

17. A pandemia de COVID-19 afetou o orçamento de todas as atividades de contacto com o

público, tais como as deslocações em serviço, as despesas de representação e as reuniões e
conferências.

18. A Direção SG1-DHR desempenhou um papel importante na gestão da crise provocada pela

COVID-19 através do Serviço Médico, do Serviço de Segurança e Proteção, da gestão do tempo de
trabalho, da gestão das deslocações em serviço e da comunicação ao pessoal sobre a pandemia.

19. O Serviço Médico conseguiu reorganizar-se rapidamente no contexto do teletrabalho e

prosseguir as suas tarefas administrativas e médicas quotidianas, prestando simultaneamente
conselhos especializados à instituição e assistência aos membros do pessoal que enfrentavam
dificuldades. Juntamente com a equipa responsável pela contratação, organizou um procedimento
urgente para o fornecimento de equipamento de proteção individual destinado ao pessoal do TCE,
permitindo à instituição estar em conformidade com as regras luxemburguesas. O Serviço Médico
organizou igualmente a campanha sazonal de vacinação contra a gripe, beneficiando cerca de
300 pessoas e aplicando protocolos sanitários rigorosos.
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20. Mesmo nestes tempos difíceis, a SG1-DHR conseguiu adaptar rapidamente os seus

procedimentos à nova situação e cumpriu a maior parte dos objetivos que tinha previsto. Foram
estes os principais resultados alcançados:
a)

taxa de lugares vagos de 2,34%, mantendo-se bem abaixo do objetivo de 3%;

b)

realização de 25 procedimentos de seleção na sequência de avisos de vaga de lugar e
lançamento de 7 convites à manifestação de interesse para vários cargos;

c)

adaptação dos procedimentos de acolhimento dos novos agentes, com um novo
procedimento híbrido (combinação de reuniões presenciais nas instalações do TCE e de
reuniões via Teams) em vigor desde setembro;

d)

desenvolvimento de um portal destinado aos novos agentes, a lançar no início de 2021,
visando automatizar a parte administrativa do processo de entrada ao serviço.

21. O quadro seguinte resume o processo de recrutamento do TCE.
Número de agentes
recrutados em 2020
Membros
Funcionários
Agentes temporários
Agentes contratuais
Peritos nacionais
destacados
Estagiários
TOTAL

Número de agentes recrutados
em 2019
3
18
21
20

2
17
33
21

3
50
115

6
55
134

22. Em matéria de formação profissional, 2020 trouxe grandes mudanças: o confinamento colocou

muitos desafios, mas, ao mesmo tempo, criou oportunidades e abriu novas portas de
aprendizagem. Neste contexto, a equipa de formação profissional iniciou um processo de reflexão
sobre o modo de conduzir no futuro a aprendizagem e o desenvolvimento no TCE, tendo
trabalhado com um consultor externo para elaborar um programa de aprendizagem ao longo da
vida para o pessoal do Tribunal. Os principais desenvolvimentos em 2020 foram os seguintes:
a)

transição rápida para a aprendizagem online após decretado o confinamento;

b)

diversificação contínua do catálogo de formações propostas;

c)

função acrescida no apoio aos processos de recursos humanos e à gestão de talentos.

23. A cooperação com o Serviço de Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais (PMO) decorreu

sem problemas em 2020, pois as equipas do TCE e da Comissão partilham as mesmas ferramentas
informáticas (Sysper, Nap e SAP) que permitem gerir à distância os direitos financeiros e as
remunerações.
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24. Relativamente às finanças, os esforços da Direção centraram-se em assegurar atempadamente

dotações suficientes para cada rubrica orçamental de 2020. O orçamento para 2021 foi elaborado e
apresentado dentro do prazo e a migração do SAP para o SAP-HANA, em setembro de 2020, foi
bem-sucedida. O fluxo de trabalho sem papel, desde a fatura ao pagamento, está em
funcionamento em todos os domínios.

25. O artigo 116º do Regulamento Financeiro fixa prazos para a realização de pagamentos

relativos a contratos, cujo cumprimento é controlado pelo sistema de informação contabilística e
de gestão. Em 2020, o tempo médio destes pagamentos foi de 11 dias (em comparação com
11,2 dias em 2019) e, tal como nos anos anteriores, não houve pedidos de pagamento de juros de
mora por parte dos destinatários.

26. O pessoal responsável pela segurança centrou-se principalmente em assegurar a continuidade

das atividades durante a crise, mantendo simultaneamente as suas tarefas quotidianas: controlo do
acesso aos edifícios e supervisão permanente de todas as instalações técnicas.

27. De forma a seguir as regras nacionais relativas à COVID-19, a equipa de eventos, visitas e

protocolo analisou e adaptou os seus procedimentos, podendo os eventos ser organizados tanto no
local como num formato híbrido (combinação de eventos no local e à distância).
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IV. Direção de Informação, Ambiente de Trabalho e
Inovação (SG2 – DIWI)
28. A Direção de Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação (DIWI) é responsável pelo local de
trabalho digital (equipamento, serviços e dispositivos informáticos) e físico (edifícios, instalações
técnicas, escritórios e logística) do TCE, gerindo ainda a biblioteca.

29. No domínio da informática, 2020 foi fortemente marcado pela crise provocada pela COVID-19.
A DIWI proporcionou uma solução de acesso à distância para que todos os utilizadores (incluindo os
contratantes externos) pudessem estar em teletrabalho desde o primeiro dia do confinamento.
Desde o projeto "Portáteis para todos", em 2013, todo o pessoal do TCE tem a possibilidade de
trabalhar à distância utilizando computadores portáteis e dispositivos OTP para se ligar. Em
aplicação da nova decisão de 2019 relativa ao teletrabalho, foram também adquiridas licenças VPN
ilimitadas, que foram ativadas logo em 11 de março de 2020. Em 16 de março, quando o
teletrabalho foi tornado obrigatório para o pessoal do TCE e os prestadores de serviços externos,
todos os utilizadores estavam totalmente equipados, a infraestrutura informática tinha sido
atualizada e as licenças tinham sido ativadas para acomodar o aumento do número de ligações
simultâneas.
30. A SG2-DIWI também introduziu muito rapidamente a ferramenta Microsoft Teams, de modo a

facilitar o trabalho em conjunto (e, em especial, as videoconferências) tanto a nível interno como
com partes interessadas externas. Foram desenvolvidas novas soluções para reuniões híbridas, em
especial para as reuniões do Tribunal e do Comité Administrativo, tendo sido adaptada uma sala de
conferências para o efeito. Outras salas foram adaptadas para conferências de imprensa,
seminários online, formações e outros eventos, designadamente interpretação linguística.

31. Além da pandemia, 2020 foi o ano da consolidação das atividades relacionadas com a auditoria

digital:
a)

a ECALab publicou o seu relatório de atividades;

b)

foi publicado um número do Journal do TCE sobre megadados e a auditoria digital;

c)

registaram-se progressos na transformação digital da auditoria às agências de execução;

d)

a ECALab contribuiu para 12 tarefas de auditoria;

e)

foi lançada uma nova plataforma de partilha de conhecimentos e colaboração, conhecida por
Technology and Innovation for Audit (TINA), visando a criação de redes entre o TCE e as ISC
dos Estados-Membros da UE.

32. A SG2-DIWI contribuiu igualmente para as atividades do Comité Diretor Digital, e em particular

para os grupos ocasionais e a elaboração de um plano de desenvolvimento, conforme solicitado. A
nova Intranet, lançada em janeiro, tornou-se o portal único de acesso aos serviços digitais e às
informações no TCE, tendo facilitado a criação de aplicações para dispositivos móveis e melhorado
o acesso à informação no Tribunal.
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33. O BibliotECA-discovery, o novo sistema de gestão da biblioteca, que ficou operacional em abril,

e a AWARE, a plataforma de metodologia e orientação do TCE lançada em maio, são sistemas novos
importantes para facilitar a gestão de conhecimentos no Tribunal, juntamente com os 31 nós de
conhecimento assentes em sítios colaborativos Sharepoint.

34. Foi prestada especial atenção à cibersegurança, com a introdução de ferramentas para

melhorar o acompanhamento e a prevenção, bem como à continuidade das atividades. Foi
alcançado um valor de 99,97% no indicador-chave de desempenho (ICD) relativo à "disponibilidade
dos sistemas de importância crítica". Neste domínio, foi selecionado um novo sistema de controlo
da segurança e busca de ameaças, bem como software de proteção contra ameaças para
dispositivos móveis corporativos. Foram realizados vários seminários online de sensibilização sobre
questões como a segurança informática durante o teletrabalho e as ferramentas de cibersegurança
do TCE foram atualizadas para as proteger contra as vulnerabilidades identificadas.

35. Em termos de infraestruturas, teve início a renovação do edifício K2, foi concluída a entrada de

garagem do edifício K3 e foi obtida em tempo útil a renovação da certificação EMAS. A equipa de
instalações preparou a operação "regresso aos edifícios", cujo êxito foi confirmado pela obtenção
do rótulo "COVID-19 Safe Zone" em outubro de 2020.

36. Outro desafio consistiu em organizar a possibilidade de regressar às instalações do TCE em

meados de junho, que implicou uma nova análise dos riscos, novos procedimentos e novas
medidas, bem como a disponibilização de soluções digitais para assegurar a continuidade do
processo de decisão do TCE: acesso a documentos, reuniões informais por vídeo, reuniões híbridas
e uma solução de votação eletrónica.

37. A SG2-DIWI gere 9,7% do orçamento do TCE. A sua utilização das dotações em 2020 foi a

seguinte:

Rubrica orçamental
Tecnologias da
informação
Biblioteca e arquivos
Imóveis e instalações
TOTAL

Dotações do
exercício
(em euros)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Pagamentos
(em euros)
5 561 329,26
433 005,89
1 971 591,57
7 965 927

% execução
(pagamentos em
relação às dotações)

Nota: Devido aos arredondamentos, o total pode não corresponder à soma dos valores.

55,10%
73,39%
48,83%
54,11%

38. Na rubrica referente a imóveis e instalações, registou-se a transição de dotações relativas a
limpeza e manutenção (782 975 euros), segurança e vigilância dos imóveis (569 018 euros) e
consumo de energia (206 273 euros). Na rubrica referente às tecnologias da informação, transitou
para 2021 o montante de 4 732 154 euros, a fim de cobrir os pagamentos previstos relativos a
projetos informáticos importantes. Quanto à biblioteca, transitou um montante de 156 994 euros.
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V. Direção de Tradução, Serviços Linguísticos e
Publicação (SG3 – TLSPD)
39. Num ano dramaticamente abalado pela crise provocada pela COVID-19, o trabalho prosseguiu

sem grandes perturbações e, apesar das medidas especiais, a TLSPD conseguiu traduzir e publicar
todos os produtos solicitados durante o ano, e concluiu 97,71% das traduções no prazo solicitado,
bem acima do indicador de desempenho de 95%.

40. Em 2020, a produção total da TLSPD foi de 234 414 páginas traduzidas e revistas, em

comparação com 223 468 páginas em 2019, ou seja, um aumento de 4,90%. O número de páginas
traduzidas internamente aumentou 8,90%, compensando uma redução de 7,12% no número de
páginas externalizadas. Esta evolução parece dever-se sobretudo ao confinamento e ao menor
número de dias de férias gozadas pelo pessoal, o que permitiu realizar mais trabalho a nível
interno. O número total de pedidos de tradução recebidos foi de 2 862 (uma subida em relação aos
2 489 de 2019).

41. Os tradutores continuam a desempenhar um papel importante nas atividades de auditoria,

principalmente sob a forma de apoio linguístico durante as visitas de auditoria e de apoio
aprofundado à edição e redação em inglês em praticamente todas as publicações do TCE. A equipa
de serviços linguísticos de inglês é agora um interveniente fundamental em todas as fases da
elaboração de um relatório, desde a redação de antevisões de auditoria até à revisão dos
comunicados de imprensa que anunciam a publicação do produto final. Para os relatórios anuais,
um membro desta equipa participa também sistematicamente nas reuniões do procedimento
contraditório de cada capítulo, fazendo observações de natureza linguística sobre o texto à medida
que vai sendo alterado.

42. A Direção SG3-TLSPD gere menos de 1% do orçamento do TCE. A utilização que fez das

dotações em 2020 é apresentada em seguida.

Rubrica orçamental
Externalização e cooperação
interinstitucional
Intérpretes
Publicação
TOTAL

Dotações do exercício
(em euros)
657 000,00
232 000,00
271 000,00
1 160 000

Pagamentos
(em euros)

% execução
(pagamentos em
relação às
dotações)

414 026,77

63,02%

20 924,00
88 423,32
523 374

9,02%
32,63%
45,12%

Nota: Devido aos arredondamentos, o total pode não corresponder à soma dos valores.

43. A pandemia fez cessar as reuniões presenciais e, por conseguinte, o recurso a intérpretes. O
orçamento não utilizado no domínio da publicação foi transferido para cobrir necessidades
urgentes noutros domínios, como a informática e o Serviço Médico.
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VI. Contratação no Secretariado-Geral
44. Em 2020, o TCE utilizou o procedimento de contratação por negociação previsto no

ponto 11.1, alínea c), do anexo I do Regulamento Financeiro para celebrar um contrato de valor
superior a 60 000 euros destinado à aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), no
valor total de 123 090,20 euros. O Governo luxemburguês tinha tornado obrigatória a utilização de
máscaras em todos os locais abertos ao público, para atividades em espaços fechados e nos
transportes públicos, pelo que o TCE decidiu adquirir urgentemente EPI de forma a estar bem
preparado para a futura reabertura dos seus edifícios (final de maio/meados de junho de 2020) e
evitar a propagação de COVID-19 nas instalações.

45. O TCE enviou o convite à apresentação de propostas a sete empresas. Apenas duas

responderam, tendo o contrato sido adjudicado à Praxisdienst GmbH, no valor de 123 090 euros.

46. A lista anual dos contratos, incluindo os de valor compreendido entre 15 000 e 60 000 euros

celebrados na sequência de procedimentos por negociação, estará disponível no sítio Web do TCE o
mais tardar até 30 de junho de 2021.

47. Todos os procedimentos de contratação por negociação foram sujeitos aos rigorosos controlos
internos do TCE, assegurando a legalidade, a regularidade e a boa gestão financeira.
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VII. Eficiência e eficácia dos sistemas de controlo
interno do Secretariado-Geral
7.1

Sistemas de controlo interno do Secretariado-Geral e principais
alterações em 2020

48. O Secretariado-Geral opera no âmbito de um quadro jurídico que inclui:
o

o Regulamento Financeiro;

o

o Estatuto do Pessoal;

o

o quadro de controlo interno do TCE;

o

o regulamento interno do TCE;

o

as normas internas para a execução do orçamento;

o

a carta das tarefas e responsabilidades do gestor orçamental subdelegado;

o

todas as decisões relativas à utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros do TCE.

49. Em 2020, o quadro de controlo interno do Tribunal foi atualizado na sequência da revisão

do Regulamento Financeiro, em 2018, e da publicação de uma nova versão do quadro integrado
de controlo interno (o "quadro COSO") pelo Committee of Sponsoring Organisations of the
Treadway Commission. O quadro revisto passa de um sistema baseado em normas para outro
assente em princípios e que confere mais peso ao juízo profissional. Não alterou
substancialmente os sistemas de controlo interno do Secretariado-Geral, mas colocou maior
ênfase na avaliação e comunicação adequadas das deficiências de controlo interno, tanto nos
processos financeiros como não financeiros.

50. O sistema de controlo interno do TCE consiste em procedimentos (baseados na metodologia

COBIT 5, no caso da DIWI), supervisão da gestão, controlos preventivos e de deteção, bem como
controlos automatizados integrados nos sistemas de informação, abrangendo todos os principais
processos operacionais do Secretariado-Geral. Assegura a legalidade, a regularidade e a boa gestão
financeira e facilita a concretização dos objetivos operacionais de cada direção. Em 2020, a
estrutura organizativa da administração manteve-se estável, com poucas alterações que foram
oportunamente comunicadas, e o sistema de controlo interno não sofreu alterações significativas.

51. Os processos operacionais financeiros são geridos através do SAP, que permite uma separação

adequada das funções entre o lançamento, a verificação e a validação pelo gestor orçamental. O
sistema abrange a gestão orçamental, as reservas de fundos, as autorizações, as ordens de compra
e o controlo dos contratos e faturas, em conformidade com o Regulamento Financeiro e com as
regras e procedimentos internos do TCE. Permite também a aplicação de controlos automáticos
para evitar erros no tratamento de dados financeiros. Além disso, o pessoal que faz o lançamento
dos processos e o que realiza as verificações segue listas de controlo para avaliar a conformidade

16
com o Regulamento Financeiro no que diz respeito às autorizações orçamentais e às ordens de
pagamento.

52. A SG1-DHR e a SG2-DIWI instituíram um programa de controlos para avaliar a conformidade

com o Regulamento Financeiro e as decisões do Tribunal e acompanhar a concretização dos
objetivos operacionais de cada direção. O sistema de controlo da SG3-TLSPD centra-se na qualidade
da tradução.

53. O programa de controlo da SG1-DHR em 2020 teve em conta as consequências da pandemia
de COVID-19 e foi estabelecido com base na análise dos riscos de 2020, nas conclusões dos
controlos de 2019, em discussões com o PMO e nas recomendações dos auditores internos e
externos. O programa de controlo ex post centra-se principalmente nos riscos financeiros, uma vez
que a maior parte do orçamento do TCE é da responsabilidade da SG1-DHR. Os controlos ex post
abrangem:
1)

a legalidade e regularidade dos pagamentos realizados nas rubricas orçamentais geridas pelo
Diretor;

2)

as deslocações em serviço liquidadas pelo PMO com base no guia das deslocações em serviço
do TCE e na decisão do Tribunal sobre a sua aplicação;

3)

os bilhetes emitidos pela agência de viagens e não utilizados;

4)

controlos cruzados adicionais das despesas de deslocação e de representação dos Membros,
de forma a detetar eventuais duplos reembolsos das refeições e manter um registo do
consumo de combustível dos veículos oficiais;

5)

a exatidão e a exaustividade dos documentos constantes dos processos individuais do pessoal;

6)

as ausências e o horário de trabalho do pessoal;

7)

os fundos para pequenas despesas.

54. São realizados controlos ex ante das despesas de deslocação e de representação dos

Membros. O programa abrange igualmente os controlos realizados pelo PMO às remunerações e
aos direitos financeiros do pessoal do TCE.

55. O plano de controlo ex post de 2020 da SG2-DIWI baseou-se nos resultados da análise do

registo dos riscos realizada em 2021, na avaliação de 2019 sobre a maturidade do processo e no
seguimento dado às recomendações da auditoria interna. Tem igualmente em consideração as
verificações realizadas pelo auditor externo no âmbito da análise anual em matéria de informática.
O programa de controlo abrangeu quatro elementos:
1)

o sistema de gestão do acesso físico aos edifícios do TCE;

2)

o risco, a nível interno, de perda de conhecimentos e de esgotamento dos conhecimentos;

17
3)

o cumprimento do limite máximo de 15 000 euros para os contratos de aquisição de valor
reduzido;

4)

as provas de entrega das aquisições realizadas desde o início do confinamento e do
teletrabalho.

56. Na SG3-TLSPD, os controlos dizem respeito a questões de qualidade da tradução, sendo

impostas penalizações em caso de avaliação negativa. Não foram planeados controlos financeiros
ex post devido à natureza simples das despesas neste domínio, todas elas baseadas em contratos
de aquisição interinstitucionais ou destinadas a instrumentos de externalização interinstitucionais.

7.2

Panorama da gestão dos riscos e do impacto da COVID-19 na análise
dos riscos

57. O ciclo anual de controlo interno do Secretariado-Geral inclui uma análise anual das avaliações
dos riscos realizadas por cada direção. Estas análises dão origem a planos de ação para a gestão dos
riscos, que são tidos em conta na conceção e execução dos controlos ex ante e ex post. Os
resultados das verificações contribuem, por sua vez, para a declaração anual do gestor orçamental
delegado constante do Relatório Anual de Atividades, bem como para as avaliações dos riscos do
ano seguinte. A conceção dos sistemas de controlo interno tem igualmente em devida conta a
relação custo-eficácia.
58. O ciclo de avaliação de 2020 apontou inicialmente os seguintes riscos transversais nas três
direções do Secretariado-Geral:
a)

a situação do Brexit, que leva a restrições de recursos ou a outros impactos negativos;

b)

o incumprimento do Regulamento Financeiro;

c)

a dependência da externalização, incluindo à Comissão;

d)

questões de recursos humanos: dificuldades em estimar as futuras necessidades de
recrutamento ou em atrair e reter pessoal, os gestores de tradução já não estão em condições
de garantir a qualidade;

e)

o incumprimento do Regulamento Proteção de Dados ou violações de dados;

f)

problemas com as ferramentas informáticas;

g)

gestão do conhecimento: incapacidade de manter ou desenvolver conhecimentos internos
adequados.

59. Esta análise, realizada em 2019, foi ofuscada pela eclosão da pandemia de COVID-19, em

março de 2020. A SG1-DHR e a SG2-DIWI atualizaram os seus registos dos riscos, enquanto a SG3TLSPD não precisou de rever a sua avaliação dos riscos.

60. A SG1-DHR, responsável pelas medidas de segurança e de saúde, acrescentou um novo risco: o

de contágio do pessoal no local de trabalho. Este risco foi considerado reduzido, desde que sejam
seguidas as recomendações comunicadas pelo Governo luxemburguês para controlar a pandemia e
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seja disponibilizado equipamento adequado (como máscaras e gel hidroalcoólico). Os restantes
riscos constantes do registo da DHR não se alteraram, apesar de as equipas se terem envolvido
intensamente em questões decorrentes da pandemia de COVID-19.

61. A SG2-DIWI, responsável por projetos informáticos e imobiliários de grande escala, incluiu

riscos de importância crítica no seu registo dos riscos de 2020, refletindo as incertezas atuais. O
risco geral de instabilidade na economia e na situação política (devido ao Brexit), anteriormente
considerado de importância crítica, foi atualizado para ter em conta a COVID-19. Foi acrescentado
um novo risco relativo ao impacto da pandemia de COVID-19 no projeto do edifício K2, dado que as
circunstâncias atuais põem em causa a conclusão atempada das obras de renovação.

62. A SG3-TLSPD não precisou de rever a sua avaliação dos riscos. O seu registo dos riscos

centra-se em ferramentas ou questões de qualidade relacionadas com a tradução ou a publicação.

7.3

Análise da eficiência e eficácia dos sistemas de controlo interno

63. Em janeiro de 2021, todas as direções examinaram os resultados dos seus controlos ex ante e

ex post e atualizaram as avaliações dos riscos e os planos de ação para a gestão dos riscos. Os
controlos ex post não revelaram insuficiências significativas nos sistemas de controlo interno. Os
diretores analisaram igualmente o estado de todas as recomendações de auditoria interna que
estavam pendentes, de modo a garantir que seriam aplicadas dentro dos prazos exigidos. O gestor
orçamental delegado examinou as informações constantes dos relatórios sobre os controlos
internos elaborados por todos os diretores antes de assinar a sua declaração em conformidade com
o artigo 74º, nº 9, do Regulamento Financeiro.

64. Os controlos ex ante da DHR sobre as deslocações em serviço dos Membros revelaram que

estas diminuíram (menos 76,5% em comparação com 2019). Observou-se a mesma tendência nos
custos de representação dos Membros e nas deslocações em serviço dos motoristas. Os controlos
ex ante sobre o tipo e o consumo de combustível dos veículos oficiais não revelaram quaisquer
problemas.

65. Na DHR, os controlos ex post no SAP relativos a uma amostra de 120 pagamentos,

selecionados aleatoriamente de um universo de 1 270, revelaram 12 erros. Em relação a três
pagamentos, não foi respeitada a regra de que o compromisso jurídico não pode ser anterior à
autorização financeira. Os restantes erros diziam respeito a atrasos em pagamentos devidos
sobretudo a fornecedores. As equipas conhecem os procedimentos aplicáveis à contratação e aos
pagamentos, pelo que o contexto de teletrabalho não teve impacto no tratamento dos processos
operacionais. Os pagamentos são realizados de forma legal e exata, sendo-lhes anexa a
documentação adequada. O sistema SAP e os controlos automáticos associados, bem como a
familiaridade dos assistentes administrativos com a ferramenta desde 2008, ajudaram a manter o
funcionamento habitual dos processos operacionais durante a pandemia.

66. Globalmente, os resultados dos controlos ex post do PMO foram positivos. Os controlos

ex ante dos direitos financeiros não revelaram problemas específicos. As prestações semelhantes
pagas a partir de outras fontes foram em geral deduzidas corretamente das prestações familiares.
Os controlos sobre 232 declarações escolares deram origem a recuperações de salários em apenas
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três processos. Todas as discrepâncias na análise da variância salarial nos 12 meses anteriores
foram explicadas e justificadas.

67. Os controlos da DHR também não revelaram problemas graves com a liquidação das

deslocações em serviço por parte do PMO. A maioria dos erros assinalados dizia respeito ao cálculo
das ajudas de custo diárias e ao reembolso das despesas de viagem relativas a deslocações em
serviço preparadas com meios pessoais. Como acontece todos os anos, os resultados dos controlos
das deslocações em serviço serão comunicados ao pessoal e, desta vez, serão acompanhados de
orientações sobre os documentos comprovativos a anexar no MIPS.

68. A análise realizada à validação das ordens de deslocação em serviço e das declarações de

despesas mostra que os gestores orçamentais subdelegados seguiram corretamente as decisões do
Tribunal. Além disso, apenas 20 deslocações em serviço foram validadas após a partida do Membro
ou do agente, estando incluídas no registo de exceções do TCE no ponto relativo ao princípio
segundo o qual o compromisso jurídico não pode ser anterior à autorização financeira.

69. A gestão dos processos do pessoal sofreu o impacto do confinamento e das condições gerais

do teletrabalho subsequente. Em janeiro de 2021, o PMO enviou ao TCE os documentos pessoais
recebidos dos agentes para juntar aos respetivos processos, estando em vigor, a partir de agora,
um novo procedimento.

70. Os controlos ex ante da SG2-DIWI sobre as operações financeiras no SAP revelaram

igualmente menos erros do que no ano passado. Das 2 058 operações SAP, incluindo ordens de
compra, pedidos de pagamento e faturas, apenas 35 foram devolvidas para correção, devido
sobretudo a questões relacionadas com a documentação, informações em falta na ordem de
compra ou erros nos controlos das faturas.

71. Foi realizada uma análise dos contratos de valor muito reduzido para verificar a conformidade

com o Regulamento Financeiro (ponto 14.4 do anexo I). Os controlos ex post não revelaram falhas
ou deficiências significativas nos contratos de valor muito reduzido e permitiram constatar que o
limiar de 15 000 euros tinha sido respeitado.

72. Os controlos ex post da SG2-DIWI mostraram, em especial, que o sistema Zeus, que gere o
acesso físico aos edifícios do TCE, está em grave risco e precisa de ser substituído. A falha de uma
componente pode levar à paralisação de parte do sistema, sem qualquer forma de o reparar.
73. Na análise da SG2-DIWI sobre a transferência de conhecimentos, foram apontadas formas de

melhorar o processo. Um aspeto fundamental é a participação do gestor na organização da
transferência e na supervisão da sua concretização.

74. Os controlos ex post da SG3-TLSPD sobre a qualidade da tradução não revelaram quaisquer
problemas graves que exijam medidas de atenuação significativas.
7.4

Conclusão sobre os sistemas de controlo interno do
Secretariado-Geral

75. Os controlos ex ante e ex post relativos a 2020 mostram que o sistema de controlo interno do

Secretariado-Geral está a funcionar de forma eficiente e adequada e que os riscos financeiros e não
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financeiros estão sob controlo nas suas direções. Os controlos apontaram principalmente alguns
erros não significativos, bem como a necessidade de rever certos procedimentos ou substituir
ferramentas informáticas. O SAI considera que a relação custo-eficácia dos controlos do
Secretariado-Geral é satisfatória, com um total de 14,7 ETC dedicados à tarefa (incluindo 0,2 ETC no
PMO). A análise demonstra também a solidez do sistema de gestão, que se baseia em software
integrado e inclui um nível significativo de controlos automáticos.

76. A conclusão geral do relatório do SAI sobre o controlo interno é positiva: estão instituídos
controlos fiáveis para a maioria das áreas de trabalho de alto risco do Secretariado-Geral e foi
mantida a separação de funções entre os diferentes membros do pessoal no respeitante aos
controlos ex ante e ex post. Não foram observadas quaisquer lacunas significativas.
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VIII. Seguimento dado à decisão de quitação de 2018
77. Em 13 de maio de 2020, o Parlamento Europeu concedeu quitação 1 pela execução do

orçamento do Tribunal relativo ao exercício de 2018. Apresenta-se em seguida uma descrição do
seguimento dado às observações formuladas na decisão de quitação.

Auditoria às despesas administrativas (pontos 5 e 15 da decisão de quitação)
78. Ponto 5: As taxas de erro das despesas administrativas têm sido inferiores ao nível de

materialidade desde há vários anos e o risco de auditoria neste domínio é considerado reduzido. No
seu trabalho no âmbito da Declaração de Fiabilidade e com base numa avaliação global dos riscos,
o Tribunal atribui os seus recursos de auditoria aos domínios mais propensos a erros.

79. Porém, os trabalhos de auditoria do Tribunal relativos às despesas administrativas no âmbito

da Declaração de Fiabilidade incluem, desde há vários anos, mais do que apenas o exame de uma
amostra representativa de operações, de sistemas de controlo interno e de Relatórios Anuais de
Atividades e outros mecanismos de governação. Embora este trabalho já abranja uma vasta gama
de temas, no contexto da Declaração de Fiabilidade de 2018 o TCE analisou também procedimentos
de contratação pública referentes a obras e serviços relacionados com a segurança das pessoas e
das instalações. Em relação a 2019, o tema adicional do TCE foi o aumento do número de agentes
contratuais e dos pagamentos conexos entre 2012 e 2018 em todas as instituições e organismos.
No domínio dos sistemas de controlo interno, relativamente a 2019, foram também examinados os
sistemas de supervisão e de controlo do Comité Económico e Social Europeu, do Comité das
Regiões Europeu e da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. Este exame é o primeiro de
um ciclo que irá abranger todas as instituições e organismos.

80. O Tribunal considera que as várias componentes do trabalho referido o levarão a analisar as

insuficiências das despesas administrativas de todas as instituições ao longo de um ciclo de alguns
anos. Esta metodologia é integralmente compatível com o perfil de risco do domínio de auditoria
das despesas administrativas.

81. Ponto 15: O número de operações examinadas é representativo da rubrica do QFP e reflete o
risco neste domínio. Um aumento significativo do número de operações exigiria recursos
adicionais, que podem não ser proporcionais ao risco. No entanto, em complemento à resposta ao
ponto 5, é de salientar que, no âmbito da Declaração de Fiabilidade relativa a 2020, a amostra de
operações da rubrica 5 do QFP foi aumentada para 48.
82. Importa igualmente recordar que, nas suas auditorias de resultados e de conformidade, o

Tribunal examina regularmente temas específicos neste domínio. Por exemplo, examinou a gestão
dos edifícios (Relatório Especial 34/2018), a aplicação da revisão de 2014 do Estatuto dos
Funcionários (Relatório Especial 15/2019) e os concursos e procedimentos de seleção do EPSO
(Relatório Especial 23/2020).

1

Decisão 2019/2059(DEC) do Parlamento Europeu.
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83. No que diz respeito à apresentação de um relatório anual independente sobre as instituições

da UE (como faz para as agências da União), o Tribunal gostaria de salientar que o Tratado exige
que o TCE emita uma Declaração de Fiabilidade que abranja as instituições e organismos, enquanto
o regulamento de base da maioria das agências prevê a emissão de um parecer de auditoria
autónomo pelo Tribunal.

Calendário do processo de quitação do Tribunal (ponto 7 da decisão de
quitação)
84. O Tribunal está empenhado em cumprir os prazos de quitação fixados pelo legislador,

esforçando-se por apresentar os seus relatórios anuais ainda mais cedo, sempre que possível, sem
prejuízo da qualidade do trabalho de auditoria.

Despesas do Serviço de Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais (PMO)
(ponto 8 da decisão de quitação)
85. O montante pago pelos serviços do PMO foi de 216 732 euros em 2017, 268 610 euros

em 2018 e 293 238 euros em 2019. Tal como em 2017 e 2018, os serviços incluíam pensões,
subsídios, direitos financeiros, remunerações e deslocações em serviço dos Membros e do pessoal
do TCE. Há duas razões para o aumento dos custos em 2018: i) o Tribunal externalizou a gestão das
deslocações em serviço ao PMO em 1 de março de 2017; ii) o número de deslocações em serviço
aumentou em 2018. O ligeiro crescimento do custo dos serviços do PMO em 2019 explica-se pela
subida do preço do serviço (2%) e por um ligeiro aumento da atividade (mais processos tratados
pelo PMO). Os números citados no ponto 8 da decisão de quitação refletem o montante do
orçamento. No início de 2021, a rubrica orçamental 1655 foi transferida para a Comissão, de forma
a dar-lhe acesso direto para agir como autoridade orçamental, pelo que o TCE já não paga faturas
ao PMO.
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Utilização de veículos oficiais (ponto 10 da decisão de quitação)
86. Desde a entrada em vigor das novas regras, o Tribunal verificou poupanças significativas

associadas à utilização de veículos oficiais, como demonstra a diminuição dos custos de reembolso
adicionais associados à utilização de veículos para outros fins que não o exercício de funções.

Figura 2 – Flutuação no reembolso das taxas relativas aos veículos de serviço
(2016 a 2020)
= valor do ano anterior

12 210 euros

3 539 euros

-71%

2 809 euros

-21%

833 euros

-70%

96 euros

-88%

Fonte: SG1-DHR.

87. O consumo de combustível também registou poupanças significativas. Todavia, 2020 foi um
ano excecional devido à situação sanitária e às restrições de viagem.

Figura 3 – Despesas com cartões de combustível (2013 a 2020)

Fonte: SG1-DHR.

88. No que respeita à utilização de veículos de serviço para fins privados, não houve qualquer
alteração em 2020.
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Indicadores-chave de desempenho (ponto 11 da decisão de quitação)
89. Em janeiro de 2021, o Tribunal adotou a sua nova estratégia para o período de 2021-2025,

estando atualmente a refletir sobre a necessidade de reconsiderar os indicadores de desempenho
e/ou de os harmonizar mais com os objetivos estratégicos. Neste contexto, avaliará também a
melhor forma de medir o valor acrescentado do seu trabalho para as partes interessadas
institucionais, ou seja, o Parlamento Europeu, o Conselho e os parlamentos nacionais.

90. Entre 2018 e 2020, o Tribunal recolheu os pontos de vista das partes interessadas sobre o

impacto e a utilidade dos seus relatórios através de inquéritos, que foram enviados a todos os
destinatários dos relatórios, como os deputados ao Parlamento Europeu e os secretariados das
comissões do Parlamento. Os resultados foram publicados nos seus relatórios de atividades.
Em 2020, 75% dos inquiridos que responderam indicaram que o impacto do TCE era muito elevado
ou elevado (2019: 81%; 2018: 78%). Além disso, 84% consideraram o trabalho do TCE muito útil ou
útil (2019: 88%; 2018: 87%).

Presenças dos Membros do Tribunal (pontos 17 e 18 da decisão de quitação)
91. Ponto 17: O TCE mantém um registo regular das presenças dos Membros nas reuniões do

Tribunal, do Comité Administrativo e das câmaras. O Relatório Anual de Atividades relativo a 2020
inclui, pela primeira vez, informações sobre esta matéria. Nos próximos anos, o TCE continuará a
apresentar estatísticas sobre as presenças dos Membros.

92. Ponto 18: Os Membros do Tribunal, à semelhança dos que ocupam cargos equivalentes

noutras instituições da UE, não têm direito a férias anuais. O TCE estabeleceu um procedimento no
seu regulamento interno, estipulando que o Membro que preside a uma reunião do Tribunal, de
uma câmara ou de um comité regista a presença e a ausência dos Membros. As ausências destes
podem ser justificadas com base num pedido escrito devidamente fundamentado em razões
específicas: doença, circunstâncias familiares graves, força maior ou deslocação em serviço. O
Secretariado do Tribunal mantém um registo com estas informações e todos os documentos
comprovativos.

Quadro deontológico do Tribunal (pontos 28, 30 e 31 da decisão de
quitação)
93. Ponto 28: Em dezembro de 2020, o Tribunal atualizou o quadro deontológico aplicável aos

Membros, de modo a ter em conta as recomendações da avaliação sobre ética realizada pelos
pares em 2019 por parte das Instituições Superiores de Controlo da Polónia e da Croácia, bem
como as recomendações do Parlamento Europeu. Os Membros do TCE são agora obrigados a
apresentar uma declaração de interesses, que deve ser renovada todos os anos. Estas declarações
são examinadas pelo Presidente do TCE com a assistência do Serviço Jurídico, envolvendo, se
necessário, o Comité de Ética.

94. Ponto 30: Em 2021, o Tribunal atualizará o quadro deontológico aplicável a todo o pessoal.
Esta revisão incluirá também informações e comunicações em matéria de ética.
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95. Ponto 31: As recomendações constantes do relatório de avaliação pelos pares já foram tidas

em conta na atualização do quadro deontológico dos Membros, adotada em dezembro de 2020. O
Tribunal está a trabalhar na atualização também do quadro deontológico do pessoal, com base nas
recomendações do relatório, e informará oportunamente o Parlamento Europeu sobre os
resultados.

Distribuição do volume de trabalho (ponto 34 da decisão de quitação)
96. No Tribunal, a distribuição do volume de trabalho é da responsabilidade dos gestores, que

recebem orientações a este respeito num documento oficial, o guia para a promoção da igualdade
de oportunidades. Este guia tem uma secção dedicada à criação de um ambiente de trabalho
orientado para os resultados e outra sobre tratamento equitativo, incentivando os gestores a
familiarizarem-se com os padrões de trabalho do pessoal sob a sua alçada e a adaptarem a
distribuição do trabalho em conformidade. Os gestores são também incentivados a recorrer a apoio
externo se um membro da equipa ficar indisponível ou mudar de padrão de trabalho (por exemplo,
se começar a trabalhar a tempo parcial). Em 2019, o serviço de formação profissional lançou um
curso obrigatório para gestores, baseado nas indicações do guia e que prosseguiu em 2020.

97. Em 2018 e 2019, os gestores do Tribunal participaram numa sessão de formação obrigatória
sobre a gestão de pessoal em teletrabalho, cujo conteúdo incluiu a distribuição equilibrada e justa
do volume de trabalho.
98. Se os membros do pessoal se sentirem sobrecarregados, podem contactar o Comité do

Pessoal, o Comité Paritário para a Igualdade de Oportunidades, o Serviço Médico, a equipa de
recursos humanos, o responsável pela diversidade e inclusão ou os psicólogos do trabalho do
Tribunal.

Equilíbrio de género (pontos 40 e 41 da decisão de quitação)
99. Ponto 40: Em 31 de dezembro de 2019, 51% do pessoal do TCE era do sexo feminino (sem

alteração em relação a 2018). 44,2% dos auditores e gestores eram mulheres (em comparação com
45% em 2018), resultando numa proporção quase igual entre mulheres e homens. Os quadros que
se seguem apresentam uma síntese da evolução nos últimos anos do equilíbrio de género em
funções de gestão no Tribunal.
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Figura 4 – Equilíbrio de género em funções de gestão (2010 a 2020)
Mulheres
Homens
30%

28%

30%

30%

31%

30%

36%

36,8% 37,5%

33,3%

33,3%

70%

72%

70%

70%

69%

70%

64%

63,2% 62,5%

66,7%

66,7%

Fonte: SG1-DHR.

Figura 5 – Equilíbrio de género em funções de gestão em 31.12.2020
Repartição por tipo de gestor
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100. Ponto 41:

Atualmente, oito dos 27 Membros do TCE são mulheres (em comparação com
quatro em 2016).

Formação profissional e cooperação com universidades (ponto 43 da decisão
de quitação)
101. Em 2020, o Tribunal prosseguiu a cooperação com a Universidade da Lorena, em Nancy e

Metz (França), o Instituto Universitário Europeu, em Florença (Itália), e outras universidades de
renome. Está a ser explorada a possibilidade de estabelecer novas parcerias na Alemanha e nos
Países Baixos.

27
Edifício K1 (ponto 44 da decisão de quitação)
102. Em 2018, o Tribunal iniciou um estudo preliminar sobre o edifício K1, em cooperação com as
autoridades luxemburguesas. Após examinar as várias opções apresentadas em junho de 2019,
decidiu lançar um estudo de viabilidade no primeiro trimestre de 2021, cujos resultados deverão
estar disponíveis no final deste ano. O TCE informará a Comissão do Controlo Orçamental do
Parlamento sobre quaisquer soluções, juntamente com estimativas orçamentais.

103. Em agosto de 2019, dois elementos de vidro caíram da fachada do edifício K1. Este acidente

levou à construção de um perímetro de segurança em torno do edifício. O Tribunal lançou um
estudo para avaliar o estado da fachada e determinar as medidas a tomar e, na sequência dos
resultados, realizará algumas obras de prevenção em 2021, com um orçamento de cerca de
250 000 euros.

Software de fonte aberta (ponto 47 da decisão de quitação)
104. Os sistemas informáticos do Tribunal baseiam-se em princípios arquitetónicos sólidos que

têm em conta uma avaliação custo/benefício, em conformidade com as tecnologias mais comuns
contratadas a nível interinstitucional. Com base nestes critérios, o TCE decidiu introduzir algumas
aplicações informáticas livres de fonte aberta como componentes essenciais da sua gama. No
respeitante ao TCE enquanto "fornecedor" de software livre de fonte aberta, é de salientar que a
sua atividade de desenvolvimento neste campo é muito reduzida, uma vez que aplica o princípio de
"reutilizar antes de comprar, comprar antes de desenvolver".

Cooperação com outras instituições e organismos da UE (ponto 48 da
decisão de quitação)
105. O Tribunal participa em vários comités e grupos de trabalho permanentes e ocasionais em

que as instituições da UE cooperam, trocam informações e boas práticas e, sempre que possível,
desenvolvem soluções comuns. O TCE tenciona aproveitar todas as oportunidades de cooperação
com outras instituições e organismos da UE.
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IX. Declaração do gestor orçamental delegado
Eu abaixo-assinado, Secretário-Geral do Tribunal de Contas Europeu, na minha qualidade de Gestor
Orçamental Delegado, declaro por este meio:
o

que as informações constantes do presente relatório são verdadeiras e exatas;

o

ter uma garantia razoável de que:
—

os recursos afetados às atividades descritas no presente relatório foram empregues para
o fim previsto e de acordo com os princípios da boa gestão financeira;

—

os procedimentos de controlo existentes oferecem as garantias necessárias
relativamente à legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas e
garantem um tratamento adequado das alegações de fraude ou suspeita de fraude;

—

os custos e benefícios dos controlos são proporcionais.

Esta garantia baseia-se no meu juízo profissional e nas informações de que disponho, como os
relatórios e declarações dos gestores orçamentais subdelegados e os relatórios do auditor interno e
do auditor externo relativos aos exercícios anteriores.
Confirmo não ter conhecimento de qualquer facto não mencionado no presente relatório que
possa prejudicar os interesses da instituição.
Feito no Luxemburgo, em 19 de fevereiro de 2021.

Zacharias Kolias
Secretário-Geral
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Anexo – Relatório sobre a gestão orçamental e
financeira relativo a 2020
Para aceder ao documento, clique aqui.
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