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Introdução
01 As disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União ("Regulamento
Financeiro") exigem que o gestor orçamental delegado do Tribunal de Contas Europeu
(TCE), ou seja, o Secretário-Geral, preste contas do exercício das suas funções perante
a sua instituição e as autoridades orçamentais num Relatório Anual de Atividades.

02 Este relatório inclui informações financeiras e de gestão, uma análise da

eficiência e eficácia dos sistemas de controlo interno e a declaração anual de
fiabilidade do Secretário-Geral relativamente à legalidade e regularidade e à boa
gestão financeira das operações financeiras sob a sua responsabilidade. O relatório é
complementar do Relatório Anual de Atividades do Tribunal, que também informa
sobre as atividades centrais da instituição e os principais objetivos alcançados, tendo
em conta os recursos utilizados durante o ano.

03 As próximas secções apresentam as atividades do Secretário-Geral e os destaques

mais importantes de 2021, seguidos dos principais resultados alcançados e das
atividades realizadas pelos diferentes domínios de gestão, incluindo a utilização de
recursos orçamentais e humanos à disposição do Secretário-Geral. Os resultados dos
sistemas de controlo interno e o seguimento dado à observação formulada pelas
autoridades de quitação ao Tribunal são apresentados em secções separadas. A última
secção contém a declaração de fiabilidade do gestor orçamental delegado, ou seja, do
Secretário-Geral. O anexo apresenta informações específicas exigidas pelo
Regulamento Financeiro em matéria de gestão orçamental e financeira.
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O Secretário-Geral
04 A missão do Secretário-Geral consiste em disponibilizar os recursos, serviços e

instalações de que o Tribunal necessita para 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 de assistência linguística e de
publicação, pela formação, pelo local de trabalho digital, pela segurança e proteção e
pela continuidade das atividades (instalações, serviço médico, etc.). Supervisiona
igualmente o Secretariado do Tribunal, que assegura a preparação e o seguimento
harmoniosos das reuniões do Tribunal.

05 Três direções e dois serviços asseguram o desempenho das funções do
Secretário-Geral:
o

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;

o

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

o

a Direção de Serviços Linguísticos e Edição (SG3-LED), que presta serviços de
tradução, de assistência linguística e de publicação no Tribunal;

o

o Encarregado da Proteção de Dados (EPD), que acompanha o cumprimento das
regras da UE em matéria de proteção de dados e promove uma cultura de
proteção dos dados pessoais;

o

o responsável pela segurança das informações (RSI), responsável pela governação
e pelo planeamento da segurança, pelo desenvolvimento e a execução da política
de segurança das informações, pela atenuação dos riscos para a informação e
pela realização de auditorias à segurança das informações.

06 No final de dezembro de 2021, o Secretariado-Geral tinha 338 elementos do

pessoal afetados às suas diferentes direções e serviços (ver figura 1). Além disso, a
SG2-DIWI empregava um número significativo de prestadores de serviços externos
dedicados aos projetos informáticos do Tribunal (82 agentes externos [nem todos a
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tempo completo]) e a SG1-DHR empregava outros sete, que trabalhavam com o
serviço médico.

Figura 1 – Repartição do pessoal no Secretariado-Geral
Agentes
Funcionários temporários
SG

3

Secretariado

4

Agentes
contratuais

2

5
2
44

6
113

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Total de efetivos
por serviço

EPD

2

2

RSI

1

1

230

37

71

Total de efetivos:
338

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

07 O Secretariado-Geral gere a quase totalidade (99,4%) do orçamento do Tribunal,

a saber 152 796 727 euros. A execução orçamental foi satisfatória em 2021, tendo sido
autorizados 96,8% das dotações definitivas e efetuados pagamentos no montante de
140 151 259 euros, ou seja, 94,5% das autorizações (ver quadro 1). As restantes
rubricas orçamentais dizem respeito a despesas jurídicas e de comunicação, bem como
a despesas de deslocações em serviço, que não são geridas diretamente pelo
Secretariado-Geral. Os responsáveis pela proteção de dados e pela segurança das
informações não gerem qualquer despesa.
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Quadro 1 – Orçamento gerido pelo Secretariado-Geral (em euros)
Direção
Recursos Humanos, Finanças e
Serviços Gerais
Informação, Ambiente de Trabalho e
Inovação
Serviços Linguísticos e Edição
Total
% do orçamento do Tribunal

Dotações

Autorizações

Pagamentos

137 234 227

132 467 760

131 848 552

14 751 000

14 747 585

7 579 044

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7%

99,8%

99,9%

Fonte: Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais.
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Destaques do ano
08 Ao longo do ano, a principal prioridade do Secretário-Geral foi atenuar o impacto

da pandemia de COVID-19 na saúde e segurança do pessoal, mantendo a continuidade
das atividades e o processo de tomada de decisões. O Secretário-Geral avaliou o
impacto da pandemia no desempenho do pessoal, no equilíbrio entre a vida
profissional e familiar, nos serviços administrativos e nos procedimentos de auditoria.
A análise revelou que o pessoal aproveitou as novas ferramentas digitais e a
flexibilidade inerente ao teletrabalho para manter o mesmo nível de produção com a
mesma qualidade de antes da pandemia.

09 À luz da experiência adquirida, o Tribunal levantou gradualmente as restrições,

em consonância com as decisões tomadas pelas autoridades luxemburguesas. Um
desafio consistiu na reabertura das instalações para que o pessoal pudesse regressar
ao trabalho em condições que refletissem a situação de saúde pública. Em novembro
de 2021, foram adotadas novas modalidades de trabalho para 2022, combinando o
trabalho presencial com o teletrabalho. Estas modalidades de trabalho híbrido visam
proporcionar uma abordagem mais flexível do tempo de trabalho, permitindo que os
efetivos conciliem de forma equilibrada a sua vida profissional e pessoal, tendo em
consideração as necessidades do serviço e contribuindo de forma positiva para o
equilíbrio entre homens e mulheres e para a eficiência organizacional. A decisão
entrou formalmente em vigor em 1 de janeiro de 2022, mas continuam a aplicar-se
medidas especiais de teletrabalho em resposta à situação provocada pela COVID-19.

10 O exercício de 2021 foi também o primeiro ano de execução da estratégia do

Tribunal para o período de 2021-2025, adotada em janeiro de 2021. As direções
reagiram com rapidez e flexibilidade para aplicar as medidas tecnológicas e
organizacionais necessárias para apoiar os objetivos estratégicos do Tribunal, cuja
principal finalidade consiste em gerar valor acrescentado e em melhorar os
conhecimentos e a especialização de todo o pessoal. A estratégia foi complementada
pelo documento 2021-2025 Strategy Development Plan for our People, Workplace and
Services, bem como pela política e pelo plano de ação do Tribunal para a diversidade e
a inclusão para 2021-2025.

11 Na continuidade de 2020, a execução orçamental continuou a ser foi afetada pela

pandemia, o que significa que as dotações iniciais foram subutilizadas em algumas
rubricas orçamentais, em especial relativas a deslocações em serviço, publicações,
Serviço Comum Interpretação-Conferências, reuniões e despesas de representação.
Não obstante, a taxa de execução das autorizações e dos pagamentos foi ligeiramente
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superior à de 2020. As autoridades orçamentais autorizaram a transferência de
dotações não utilizadas para dar resposta a novas necessidades: investimento em
equipamento e serviços informáticos, um novo sistema de acesso de segurança e
melhoria da vigilância das portas, bem como a renovação das instalações mediante
vários investimentos e, em particular, o lançamento do projeto-piloto sobre repensar o
local de trabalho no Tribunal.
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Principais atividades e resultados do
Secretário-Geral
12 O Secretário-Geral apoia a execução da estratégia do Tribunal para 2021-2025,

executando planos e prioridades de desenvolvimento estratégico nos seus diferentes
domínios de responsabilidade: informática, recursos humanos, aprendizagem e
desenvolvimento, serviços linguísticos e de edição e gestão de instalações. Estes
planos têm em conta o facto de as políticas, as modalidades de trabalho, o local de
trabalho e os serviços terem de se adaptar à nova realidade pós-COVID. As principais
prioridades são as seguintes:
1)

recrutar, desenvolver e conservar pessoal altamente qualificado, conhecedor e
competente e mantê-lo empenhado e motivado ao longo da sua carreira;

2)

promover o bem-estar do pessoal criando um ambiente de trabalho seguro e
atrativo, prestando apoio ao pessoal, assegurando modalidades de trabalho
flexíveis e facilitando a transição de um local de trabalho físico para um local de
trabalho virtual;

3)

promover a transformação digital, a adaptação à nova realidade híbrida e à
utilização de novas tecnologias para modernizar tanto as partes da organização
que são de auditoria como as que não são, simplificar os procedimentos e
aumentar a produtividade;

4)

assegurar que os recursos orçamentais são geridos em conformidade com os
princípios da economia, da eficiência e da eficácia;

5)

prestar serviços linguísticos e de publicação rápidos e de elevada qualidade;

6)

fomentar a cooperação interinstitucional, detetando sinergias, contribuindo para
uma abordagem interinstitucional comum (prioridade horizontal) e dela
beneficiando.

11

13 A concretização destas prioridades reflete-se nos indicadores de desempenho das

atividades (ver quadro 2).

Quadro 2 – Situação dos indicadores de desempenho das atividades
Prioridade
Indicador
Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais
1.

Nível de lugares vagos

2.

Taxa média de resposta oportuna do
Centro de Serviços dos Recursos
Humanos

2.

Número médio de dias de formação
profissional por auditor

2.

Número médio de dias de formação
profissional por pessoal não auditor

4.

Obter quitação sobre a gestão do
orçamento do Tribunal e uma opinião
de auditoria sem reservas sobre as
demonstrações financeiras do
Tribunal

Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação
3.

Disponibilidade dos sistemas críticos

Número de incidentes resolvidos nas
primeiras 24 horas
Serviços Linguísticos e Edição
3.

5.

Percentagem de serviços de tradução
realizados dentro do prazo

Fonte: Execução do programa de trabalho anual para 2021.

Limiar
Verde: ≤ 3%
Amarelo: > 3%, ≤ 5%
Vermelho: > 5%
Verde: ≥ 90%
Amarelo: ≥ 75%, < 90%
Vermelho: < 75%
Verde: ≥ 5 dias
Amarelo: ≥ 4 dias,
< 5 dias
Vermelho: < 4 dias
Verde: ≥ 2 dias
Amarelo: ≥ 1 dia,
< 2 dias
Vermelho: < 1 dia
Verde: quitação e
opinião de auditoria sem
reservas
Vermelho: falta de
quitação e/ou opinião
de auditoria com
reservas
Verde: ≥ 99,5%
Amarelo: ≥ 99%, < 99,5%
Vermelho: < 99%
Verde: ≥ 95%
Vermelho: < 95%
Verde: ≥ 95%
Amarelo: ≥ 90%, < 95%
Vermelho: < 90%

2021
2,7%
99,69%

8,45 dias

4,29 dias

Verde

99,88%
95,98%

97,83%
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Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais

14 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 outros serviços gerais do Tribunal. Geriu quase 90,2% do
orçamento do Tribunal para 2021 (ver quadro 1), afetado principalmente aos
vencimentos dos Membros e do pessoal (ver quadro 3).

Quadro 3 – Dotações e pagamentos do orçamento para 2021 da Direção
de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais (em euros)
Rubrica orçamental
Remunerações e subsídios

Dotações

Pagamentos

% execução

114 511 182

112 601 021

98,3%

Outros agentes e prestações
externas

6 998 000

6 312 412

90,2%

Deslocações em serviço

1 529 000

265 851

17,4%

172 000

92 022

53,5%

1 698 000

1 550 364

91,3%

Formação profissional

650 000

406 083

62,5%

Veículos/transportes

366 000

314 925

86,0%

Despesas de representação

213 000

24 419

11,5%

Reuniões, eventos e conferências

262 000

117 442

44,8%

Outras despesas administrativas

181 500

52 557

29,0%

126 580 682

121 737 095

96,2%

Serviço médico-social
Outros custos de pessoal

TOTAL

Nota: Devido aos arredondamentos, o total pode não corresponder à soma dos valores.
Fonte: Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais.

15 Os Recursos Humanos continuaram a dar uma resposta sustentada à pandemia

de COVID-19, sendo a proteção do pessoal a principal preocupação. Contudo,
tomaram igualmente medidas para abordar as prioridades do documento
2021-2025 Strategy Development Plan for our People, Workplace and Services do
Secretariado-Geral.

16 Para concretizar a primeira prioridade do Secretariado-Geral (ver ponto 12),

foram lançados dois concursos internos e constituídas listas de reserva nos domínios
da auditoria e da tradução, com vista a preencher os lugares atualmente ocupados por
agentes temporários. A Direção lançou ainda convites à manifestação de interesse
destinados a peritos nacionais e começou a contratar cientistas de dados e
especialistas em matemática no seguimento do concurso para agentes temporários
lançado em 2020. Durante o ano, foram concluídos os processos de seleção relativos a

13
um diretor e oito responsáveis principais. Na sequência da adoção pelo Tribunal da
política de rotação do pessoal revista, foram concluídos os procedimentos de
mobilidade obrigatória e voluntária do ano. O quadro 4 resume o processo de
recrutamento do Tribunal em 2021.

Quadro 4 – Membros e pessoal recrutado
Membros
Funcionários
Agentes temporários
Agentes contratuais
Peritos nacionais
Estagiários
TOTAL

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

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

17 Embora 2021 se tenha revelado um ano particularmente difícil para o

recrutamento de auditores, houve um aumento no número de elementos do pessoal
recrutados, principalmente na categoria de agentes temporários. É cada vez mais difícil
atrair talentos devido ao elevado custo de vida no Luxemburgo e à falta de perfis que
correspondam às necessidades do Tribunal.

18 Durante o ano, a Direção também atualizou o sistema de avaliação de

competências e de desempenho, lançou um serviço de aconselhamento na carreira e
os três novos membros da rede de pessoas de contacto confidencial selecionados
em 2020 ficaram plenamente operacionais.

19 No que diz respeito à formação, para além de cursos, workshops e apresentações,
em 2021 foram lançados vários projetos que proporcionaram ao pessoal formação de
elevada qualidade em domínios importantes, tais como:
o

elaboração de um programa de formação para gestores;

o

avaliação do impacto da formação;

o

desenvolvimento de um quadro de competências;

o

disponibilização de um programa de formação para responsáveis de tarefa;

o

introdução da série "Share and Connect" para promover a aprendizagem ao longo
da vida através da partilha de conhecimentos;
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o

introdução da série "My Luxembourg: time to find out more" para reforçar os
laços com o país de acolhimento do Tribunal e contribuir para a integração do
pessoal;

o

organização, pela primeira vez, das "Clear Language Days" do Tribunal.

20 A Direção também deu início à cooperação com o Eurostat, reforçou a

cooperação com o OLAF e acolheu o Mês Europeu da Cibersegurança da UE. Tal como
em 2020, o Dia da Formação anual tornou-se uma Semana Virtual da Formação
de 2021, com muitas apresentações interessantes, em especial uma Feira de Auditoria
com a participação ativa de ISC de países terceiros.

21 Um passo importante para promover o bem-estar do pessoal, que constitui a

segunda prioridade do Secretariado-Geral (ver ponto 12), foi a designação de um
responsável pela diversidade e a inclusão (D&I) no início do ano e a adoção da política
e do plano de ação para a diversidade e a inclusão, seguida da realização de atividades
nesse domínio ao longo do ano. Foram ainda recrutados um novo oftalmologista e um
novo médico responsável pela verificação das ausências por doença, tendo sido
alargado o apoio psicológico aos funcionários.

22 Indicam-se em seguida outras atividades importantes:
o

a campanha "RESPECT";

o

a introdução de um regime de despedida mais personalizado para o pessoal que
se aposenta;

o

os trabalhos em curso para elaborar as novas páginas dos Recursos Humanos no
sítio Web público do Tribunal;

o

a realização de um inquérito ao grau de empenho do pessoal, que será utilizado
para calcular novos indicadores de desempenho das atividades, designadamente
um índice de empenho do pessoal.

23 O serviço de segurança continuou a desempenhar uma função fundamental no

aconselhamento e na assistência à tomada de decisões, tanto na célula técnica
dedicada à COVID-19 como no Comité de Gestão de Crises. Ao mesmo tempo, tomou
as medidas necessárias para manter as qualificações do seu pessoal e contribuiu muito
ativamente para o lançamento do projeto de renovação do sistema de controlo de
acesso.

15

24 Por último, o serviço de eventos, visitas e protocolo continuou a prestar apoio à

organização de eventos online e assistência protocolar às visitas oficiais ao Tribunal.
Até melhorar a situação sanitária que permitisse a realização de visitas no local, as
visitas em grupo foram organizadas online. As atividades de restauração foram
alteradas, tendo sido tomadas todas as medidas necessárias para cumprir a legislação
nacional em matéria de COVID-19. O serviço também apoiou a distribuição de
máscaras faciais e testes rápidos a todo o pessoal do Tribunal.

25 No domínio das finanças e dos serviços gerais, outra das prioridades do

Secretariado-Geral (ver ponto 12) foi a qualidade e a pontualidade dos pagamentos,
bem como a generalização da faturação eletrónica, que prosseguiu com êxito ao longo
do ano. Os auditores externos emitiram uma opinião favorável sobre as
demonstrações financeiras do Tribunal relativas a 2020.

Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação

26 A Direção de Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação (SG2-DIWI) é

responsável pelo local de trabalho digital (equipamento, serviços e dispositivos
informáticos) e físico (edifícios, instalações técnicas, escritórios e logística) do Tribunal,
bem como pela biblioteca. Gere 8,3% do orçamento do TCE (ver quadro 1). O quadro 5
descreve a utilização das dotações e dos pagamentos do orçamento de 2021.

Quadro 5 – Dotações e pagamentos do orçamento para 2021 da Direção
de Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação (em euros)
Rubrica orçamental
Tecnologias da informação

Dotações
9 555 000

Pagamentos
4 594 165

% execução
48,1%

Biblioteca e arquivos

490 000

411 934

84,1%

Imóveis e instalações

4 706 000

2 572 946

54,7%

14 751 000

7 579 044

51,4%

TOTAL

Nota: Devido aos arredondamentos, o total pode não corresponder à soma dos valores.
Fonte: Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais.

27 Mais uma vez, o trabalho da SG2-DIWI em 2021 foi fundamental para sustentar a

continuidade das atividades do Tribunal e, em consonância com as prioridades do
Secretariado-Geral (ver ponto 12), para assegurar serviços informáticos adaptáveis e
instalações flexíveis. Durante este período, o Tribunal assegurou todos os produtos e
processos habituais: relatórios de auditoria, conferências, formação, contactos com as
partes interessadas, diálogo com as entidades auditadas e tradução de documentos.
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28 No domínio da informação e tecnologia, em 2021 tiveram lugar vários
acontecimentos importantes:
o

grandes atualizações e migrações de infraestruturas informáticas: todo o sistema
de armazenamento de dados do Tribunal foi atualizado e o centro de emergência
informático migrou para as instalações disponibilizadas pelo European Business
Reliance Centre (EBRC) em Betzdorf;

o

criação de um Comité Diretor da Informática;

o

trabalho permanente de análise de dados tendo em vista a utilização nas tarefas
de auditoria (ECAlab);

o

participação ativa no Comité Diretor Digital, que contribuiu para as diferentes
versões do plano de desenvolvimento em matéria de tecnologia e de dados para
auditoria;

o

êxito da Rede de Tecnologia e Inovação para a Auditoria;

o

criação de serviços de automatização robótica de processos.

29 Outros acontecimentos tiveram início em 2021 e continuarão em 2022:
o

lançamento do novo sítio Web do Tribunal;

o

substituição do sistema de gestão das partes interessadas e criação de um estúdio
audiovisual;

o

renovação dos sistemas de gestão da tradução;

o

desenvolvimento de um navegador de documentos;

o

desenvolvimento de um portal jurídico.

30 No total, a Direção resolveu 19 804 problemas informáticos, realizou

179 atualizações de versões de sistemas, assegurou uma disponibilidade de 99,88% de
sistemas críticos e garantiu tecnologia totalmente estável para o trabalho híbrido
(teletrabalho e presencial).

31 A Direção centrou-se igualmente na resposta aos riscos de cibersegurança,

mediante o acompanhamento e a adaptação constantes dos sistemas ao grande
número de ameaças notificadas pela Equipa de Resposta a Emergências Informáticas
da UE. As vulnerabilidades mais significativas foram as que afetaram a VPN que
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suporta o serviço de acesso remoto e o correio eletrónico da Microsoft. O ano de 2021
terminou com a vulnerabilidade crítica mundial "Log4J". Felizmente, estas
vulnerabilidades não afetaram o Tribunal.

32 Em termos de imóveis e instalações, as principais realizações neste período foram

as seguintes:
o

a renovação do edifício K2, com dois andares já entregues e um andar a ser
concluído no primeiro trimestre de 2022;

o

a instalação de kitchenettes em todos os pisos do edifício K3;

o

a revisão da segurança na entrada da garagem do edifício K3;

o

a instalação de um novo sistema de controlo de acesso (em curso);

o

a conclusão dos trabalhos destinados a solucionar os problemas da fachada do
edifício K1 após o incidente dos painéis de vidro.

33 Foi ainda lançado um estudo sobre o futuro do edifício K1. A nova iniciativa

pretende definir a futura estratégia imobiliária do TCE. Realizaram-se entrevistas e
workshops com Membros e elementos do pessoal, e os vários cenários serão
partilhados com o Tribunal no primeiro trimestre de 2022. O plano de ação EMAS
para 2020-2022 foi apresentado ao Comité Administrativo em janeiro de 2021 e está
atualmente a ser executado.

34 Todas estas atividades foram realizadas em paralelo com a manutenção regular

dos atuais edifícios do Tribunal, as intervenções solicitadas (1 802) e a prestação de um
excelente nível de serviço, apesar dos inúmeros trabalhos necessários para manter um
ambiente de trabalho saudável no contexto da pandemia.

35 Por último, a biblioteca do Tribunal continuou a prestar os seus serviços durante

estes tempos difíceis. Foi lançado um novo serviço "Ask the Library", que complementa
os muito apreciados serviços BibliotECA Discovery e de fornecimento de dados para
auditoria no âmbito da digitalização do Tribunal.

Serviços Linguísticos e Edição

36 A Direção de Serviços Linguísticos e Edição (SG3-LED) é responsável pela tradução

e publicação de todos os produtos do Tribunal nas 24 línguas oficiais da UE. A Direção
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gere menos de 1% do orçamento do Tribunal (ver quadro 1). O quadro 6 descreve a
utilização das dotações e dos pagamentos do orçamento de 2021.

Quadro 6 – Dotações e pagamentos do orçamento para 2021 da Direção
de Serviços Linguísticos e Edição (em euros)
Rubrica orçamental
Externalização e cooperação interinstitucional

Dotações
837 000

Pagamentos
548 240

% execução
65,5%

Intérpretes

125 000

5 408

4,3%

Publicação

250 000

170 015

68,0%

1 212 000

723 663

59,7%

TOTAL

Nota: Devido aos arredondamentos, o total pode não corresponder à soma dos valores.
Fonte: Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais.

37 Em 2021, a Direção continuou a concretizar as prioridades do Secretariado-Geral

(ver ponto 12). Apesar da pandemia, as suas principais atividades continuaram ao
ritmo de 2019 e 2020, sem interrupções. Em 2021, foram traduzidas e revistas
227 003 páginas (-3,16%, ou seja, menos 7 411 páginas do que em 2020), que
corresponderam a 2 753 pedidos de tradução. Além disso, o serviço FastTrad, que
assegura uma resposta em 24 horas para a tradução e edição de textos curtos em
inglês e francês, representou 1 284 páginas. Este valor incluiu 607 páginas de tradução
e 677 de revisão. 97,83% das traduções foram concluídas dentro do prazo,
percentagem claramente superior ao indicador de desempenho de 95%.

38 A Direção de Serviços Linguísticos e Edição também continuou a diversificar as

suas atividades para além da tradução/revisão, prestando assistência linguística a
auditores, assegurando a legendagem de vídeo e colaborando no domínio da
comunicação. As equipas de língua inglesa, alemã, francesa, italiana e neerlandesa
redigiram e traduziram comunicados de imprensa, tendo melhorado a qualidade
mediante a adaptação das mensagens ao público e tendo em conta as diferenças
culturais. Os serviços linguísticos de inglês, em especial, prestaram assistência à
redação da grande maioria dos documentos do Tribunal ao longo do ano. No caso do
Relatório Anual, também participaram na maior parte das reuniões antes e durante o
procedimento contraditório para prestar aconselhamento linguístico à medida que os
textos iam sendo alterados. Os tradutores realizaram 16 missões de assistência
linguística durante o ano. Esta atividade manteve-se ao mesmo nível do ano passado
(um total de 14 em 2020), principalmente porque a pandemia limitou o número de
missões de auditoria no local. Os serviços de legendagem de vídeo foram prestados
seis vezes durante o ano pelas equipas inglesa e francesa.
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39 Prosseguiu o projeto TraMS, destinado a substituir o sistema central da Direção.

O TraMS constitui uma oportunidade de agilizar e automatizar os processos de
tradução interna, ao mesmo tempo que faculta aos tradutores ferramentas linguísticas
integradas no ambiente. Foi lançado o projeto de execução do TraMS (fase 1), tendo
os trabalhos sido iniciados com workshops destinados a definir e identificar os
processos no novo sistema, em colaboração com consultores externos e a Direção de
Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação. Os principais trabalhos de execução
terão lugar em 2022-2023.

40 Os processos operacionais foram também analisados durante o ano para efeitos

de otimização e para encontrar eventuais sinergias. São exemplos destes processos:
o

a verificação do conteúdo de tradução bilíngue produzido por todas as equipas
linguísticas com recurso ao sistema GroupShare. Uma conclusão consistiu em
harmonizar o fluxo de trabalho e a utilização das ferramentas de tradução nos
serviços linguísticos de inglês com as práticas gerais da Direção quando da
migração para o TraMS;

o

foi testada uma nova regra para o cálculo da data de publicação mais próxima
relativamente aos relatórios, tendo obtido um êxito considerável. Garante uma
melhor gestão do tempo necessário para realizar as tarefas de todos os
intervenientes, facultando-lhes regras claras;

o

um grupo de trabalho procurou analisar as tarefas das equipas DMG e TECH
tendo em vista uma maior harmonização das operações e encontrar sinergias.

41 As medidas de derrogação temporária estabelecidas no Regulamento nº 1, de

15 de abril de 1958, com a redação que lhe foi dada em 2010 e em 2015, caducaram
em 31 de dezembro de 2021, o que significa que o irlandês tem o estatuto de língua
oficial das instituições da UE desde 1 de janeiro de 2022. Em 2021, a Direção recrutou
três tradutores irlandeses para formar uma nova equipa linguística.

Proteção de dados

42 Em 2021, o Encarregado da Proteção de Dados foi colocado sob a

responsabilidade direta do Secretário-Geral e foi nomeado um novo encarregado. O
EPD disponibiliza conhecimentos especializados sobre a legislação e as práticas em
matéria de proteção de dados e acompanha a respetiva aplicação. O serviço não gere
quaisquer despesas.
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43 Os pedidos de aconselhamento sobre as regras em matéria de proteção de dados

duplicaram em relação a 2020, tendo sido ministrados cursos e prestadas orientações
específicas. Em 2021 foram igualmente formulados pareceres e asseguradas
colaborações relativamente à atualização de políticas e procedimentos internos. As
regras em matéria de proteção de dados tornaram-se também mais transparentes,
para os auditores as poderem partilhar com as entidades auditadas, em especial no
que se refere ao direito de o Tribunal aceder a informações para efeitos do exercício
das suas funções de auditoria.

Segurança das informações

44 Tal como o EPD, o responsável pela segurança das informações foi também

colocado sob a responsabilidade direta do Secretário-Geral. Trabalha em estreita
cooperação com a Direção de Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação e não
gere despesas.

45 Em 2021, o responsável pela segurança das informações apresentou a sua nova

estratégia para os próximos anos, que coloca a ênfase nas prioridades e nos desafios
para o período de 2021-2025. A principal prioridade será a continuidade das ações de
sensibilização e de formação do pessoal no domínio da segurança das informações.

46 O ano relevou-se particularmente exigente devido a reiterados ciberataques e

violações de dados, bem como a várias ameaças que exigiram uma resposta imediata
no sentido de corrigir falhas de importância crítica no software (ver ponto 31). O
Tribunal instalou aplicações para reforçar a proteção, adotou regras de segurança para
proteger as informações classificadas da UE e formulou orientações sobre a
classificação das suas informações. Além disso, pela primeira vez, simulou duas
campanhas de phishing, a fim de avaliar a sensibilização do pessoal para a
cibersegurança, e adotou um serviço de assinatura eletrónica prestado pela Comissão.
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Contratação no Secretariado-Geral
47 Em 2021, o Tribunal de Contas utilizou o procedimento de contratação por

negociação previsto no ponto 11.1, alínea b), do anexo I do Regulamento Financeiro
para celebrar um contrato de valor superior a 60 000 euros. O objetivo do contrato
consistia em renovar a assinatura coletiva do Financial Times para o Tribunal relativa
a 2021 e 2022. O valor total do contrato foi de 168 615 euros (82 650 euros para 2021
e 85 965 euros para 2022).

48 Dado que é o mais conceituado jornal económico em língua inglesa e também

fornece informações exaustivas sobre as políticas da UE, o Financial Times é, portanto,
único e não tem equivalente ou substituto razoável. A atual licença permite que todo o
pessoal aceda aos conteúdos digitais do jornal dentro e fora do Tribunal. O preço da
licença baseia-se no número real de leitores. Até agora, 558 utilizadores do Tribunal
criaram a sua própria conta no sítio Web do Financial Times, sendo 218 o número de
leitores reais no dia em que foi apresentada a proposta relativa à assinatura.

49 A lista anual dos contratos, incluindo os de valor compreendido entre 15 000 e

60 000 euros celebrados em 2021 na sequência de procedimentos por negociação,
estará disponível no sítio Web do Tribunal em 30 de junho de 2022.

50 Todos os procedimentos de contratação por negociação de valor superior a

15 000 euros foram sujeitos aos rigorosos controlos internos do Tribunal, relativos à
legalidade, à regularidade e à boa gestão financeira.
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Resultados dos sistemas de controlo
interno aplicados pelo Secretário-Geral
Sistemas de controlo interno

51 O Secretário-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 Tribunal;

o

o regulamento interno do Tribunal;

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 Tribunal.

52 O quadro de controlo interno do Tribunal complementa este quadro jurídico com

o objetivo de o harmonizar com o sistema integrado de controlo interno estabelecido
pelo Comité das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (o quadro COSO).
Foi concebido para dar uma garantia razoável quanto à legalidade, regularidade e boa
gestão financeira de todas as operações financeiras e facilita a concretização dos
objetivos operacionais de cada direção.

53 Os sistemas de controlo interno não sofreram alterações significativas em 2021 e

a estrutura organizacional da administração permaneceu estável. Consistem em
procedimentos (baseados na metodologia COBIT 5, no caso da SG2-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.

54 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
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conformidade com o Regulamento Financeiro e com as regras e os procedimentos
internos do Tribunal. 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 com o Regulamento Financeiro no que diz respeito às
autorizações orçamentais e às ordens de pagamento.

55 As três direções definiram um programa de controlos para avaliar a

conformidade com o Regulamento Financeiro e com as decisões do Tribunal e
enviaram as suas declarações de fiabilidade para o Secretário-Geral, na sua qualidade
de gestores orçamentais subdelegados. As suas declarações são complementadas
pelas declarações de fiabilidade das restantes direções, serviços e chefes de Gabinete
do Tribunal que autorizaram despesas em 2021 (ver ponto 07).

56 As verificações realizadas pela Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços

Gerais basearam-se numa análise dos riscos para 2021, nos resultados das verificações
realizadas relativamente a 2020, nos intercâmbios com o Serviço de Gestão e
Liquidação dos Direitos Individuais (PMO), nas recomendações dos auditores internos
e externos e noutras informações resultantes de acontecimentos que ocorreram
em 2020. O sistema inclui controlos ex ante e ex post centrados principalmente nos
aspetos financeiros, mas também noutros riscos não financeiros. O quadro 7 sintetiza
os controlos realizados. O PMO da Comissão é responsável pelo controlo das
remunerações do Tribunal e dos direitos financeiros do seu pessoal.
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Quadro 7 – Controlos realizados pela Direção de Recursos Humanos,
Finanças e Serviços Gerais
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Controlo
Direitos financeiros
Remuneração do pessoal e dos Membros do Tribunal gerida pelo
PMO
Legalidade e regularidade dos pagamentos realizados nas rubricas
orçamentais geridas pela Direção (exceto despesas de deslocações
em serviço e de representação)
Despesas de deslocações em serviço liquidadas pelo PMO com
base no guia das deslocações em serviço do Tribunal e na
respetiva decisão de execução
Despesas de representação dos Membros do Tribunal e custos de
combustível
Controlos cruzados das despesas de deslocações em serviço e de
representação dos Membros, mantendo um registo do consumo
de combustível dos veículos oficiais

Tipo
Ex ante/Ex post1)
Ex post1)
Ex post
Ex ante2)/Ex post
Ex ante
Ex post

Local de residência do pessoal do Tribunal
Exatidão e exaustividade dos documentos constantes dos
processos individuais do pessoal
Ausências e horário de trabalho do pessoal

Ex post

Cave
Fundos para pequenas despesas

Ex post

Ex post
Ex post
Ex post

Nota: 1) controlos realizados pelo PMO; 2) apenas para deslocações em serviço validadas pela Direção de
Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais.
Fonte: Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais.

57 Os controlos realizados pela Direção de Informação, Ambiente de Trabalho e

Inovação basearam-se nos resultados da análise do registo dos riscos realizada
em 2022, na avaliação de 2021 sobre a maturidade do processo e no seguimento dado
às recomendações da auditoria interna. Foram igualmente tidos em conta os controlos
realizados pelo auditor externo no âmbito da análise anual em matéria de informática.
Com exceção da rubrica orçamental Biblioteca e Arquivos, todas as operações
financeiras da Direção são sujeitas a um controlo ex ante para detetar a falta de
conformidade com o Regulamento Financeiro e eventuais erros administrativos e
incorreções (por exemplo, referências incorretas, datas erradas em campos de texto e
falta de anexos não essenciais). Os controlos incorporados na gestão dos processos são
complementados por controlos ex post. Estes últimos incluíam controlos regulares de
contratos de valor reduzido e dos seguintes elementos:
1)

cumprimento das formalidades do novo contrato para operações informáticas e
observância dos indicadores-chave de desempenho existentes;
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2)

regularidade da gestão financeira do projeto do edifício K2;

3)

aplicação de correções regulares externas para a segurança informática;

4)

controlos dos direitos de administrador dos computadores portáteis;

5)

eficiência da ferramenta de acompanhamento do software;

6)

cumprimento dos prazos de entrega;

7)

existência de declarações de privacidade nos instrumentos de tratamento de
dados pessoais do Tribunal;

8)

integralidade da documentação exigida para os pagamentos de faturas;

9)

conformidade com o processo de gestão de versões.

58 Os controlos realizados pela Direção de Serviços Linguísticos e Edição

basearam-se numa análise dos riscos para 2021 e nos resultados dos controlos
realizados relativamente a 2020. Os controlos incidiram nos aspetos financeiros, na
qualidade dos serviços linguísticos prestados e nos aspetos informáticos e
organizacionais da Direção. Os controlos ex post incluíram:
o

a legalidade e regularidade dos pagamentos realizados ao abrigo das rubricas
orçamentais geridas pela Direção;

o

a eficácia e a qualidade das ferramentas de tradução assistida por computador
(TAC);

o

a qualidade das traduções fornecidas, complementada por um sistema que
regista e analisa as observações dos utilizadores.

Panorâmica da gestão dos riscos

59 Desde 2016, e na sequência da adoção do quadro de gestão dos riscos do

Tribunal, todas as câmaras de auditoria e direções são obrigadas a realizar uma análise
dos riscos das suas atividades. Esta análise inclui uma descrição do impacto no caso de
um risco se materializar, os controlos internos em vigor e as medidas tomadas para
reduzir a probabilidade de ocorrência de um risco e o seu potencial impacto. Estes
controlos 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 dos
controlos contribuem, por sua vez, para a declaração anual do gestor orçamental
delegado constante do Relatório Anual de Atividades, bem como para as avaliações
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dos riscos do ano seguinte. A conceção dos sistemas de controlo interno tem
igualmente em conta a relação custo-eficácia dos controlos.

60 Os principais riscos detetados no ciclo de avaliação dos riscos de 2021 diziam

respeito aos seguintes aspetos:
o

o impacto da pandemia de COVID-19 nos recursos e nas condições de trabalho do
Tribunal, incluindo a adaptação à nova realidade das modalidades de trabalho
híbridas e à saúde e segurança do pessoal;

o

o incumprimento do Regulamento Financeiro no que diz respeito à legalidade e à
regularidade dos pagamentos e à economia, eficiência e eficácia das atividades. O
risco inclui também um risco de fraude relacionado com o recurso acrescido a
faturas eletrónicas;

o

a dependência e a qualidade das atividades externalizadas (incluindo à Comissão);

o

as violações de dados ou casos de incumprimento das regras em matéria de
proteção de dados, incluindo devido a ciberataques. Este risco contempla
igualmente os encargos administrativos de um quadro jurídico e de comunicação
de informações complexo relacionado com as restrições em matéria de segurança
e de proteção de dados;

o

questões relacionadas com o pessoal, como a questão de satisfazer as
necessidades de recrutamento, de garantir o equilíbrio entre a vida profissional e
a vida familiar, de atrair e conservar pessoal e de fazer face ao envelhecimento da
força de trabalho.

61 O trabalho do Tribunal está sujeito a um intenso escrutínio público. As suas

auditorias são realizadas de forma aberta e transparente, sendo os seus resultados
sistematicamente partilhados com o público. A instituição e as suas regras internas
têm sido objeto de artigos nos meios de comunicação social nos últimos meses. O
Tribunal tem o objetivo de esclarecer todas as questões pendentes com a autoridade
de quitação.

Eficiência e eficácia dos sistemas de controlo interno

62 Todas as direções examinaram os resultados dos seus controlos ex ante e ex post

em janeiro de 2022. Os controlos 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
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as informações constantes dos relatórios sobre os controlos internos elaborados pelos
três diretores antes de assinar a sua declaração em conformidade com o artigo 74º,
nº 9, do Regulamento Financeiro.

Direção de Recursos Humanos, Finanças e Serviços Gerais

63 Os controlos ex ante realizados pela Direção de Recursos Humanos, Finanças e

Serviços Gerais (números 4 e 5 do quadro 7) não revelaram grandes problemas no
exercício de 2021 no que diz respeito às despesas de deslocações em serviço
autorizadas pela Direção, aos custos de representação dos Membros e ao consumo de
combustível dos veículos oficiais. No início de 2022, o Tribunal analisou se as regras
pertinentes eram adequadas.

64 Os controlos ex post relativamente à legalidade e regularidade dos pagamentos

efetuados a partir das rubricas orçamentais pelas quais a Direção é responsável
cobriram uma amostra aleatória de 126 pagamentos, ou seja, aproximadamente 19%
de todos os pagamentos que foram verificados (número 3 do quadro 7). Os controlos
detetaram um incumprimento formal relativamente a três pagamentos, mas sem
impacto financeiro: dois pagamentos deveriam ter sido parcialmente contabilizados
em 2020 e um outro foi feito relativamente a uma autorização orçamental que não foi
precedida por um compromisso jurídico. Estes casos foram incluídos no registo de
exceções do Tribunal e as regras aplicáveis foram lembradas ao pessoal. Globalmente,
os pagamentos foram legais e regulares e a documentação necessária estava
disponível. O sistema SAP e as suas verificações automáticas, assim como o facto de a
equipa estar muito familiarizada com a ferramenta (que utiliza desde 2008), permitiu
que a atividade continuasse de acordo com os procedimentos habituais. O ambiente
prolongado de teletrabalho continuou a não ter impacto nos processos de gestão.

65 O número de deslocações em serviço aumentou em 2021, mas ainda abaixo dos

níveis pré-pandémicos. O auditor interno detetou erros nas despesas das deslocações
em serviço que não foram revelados pelos controlos ex ante ou ex post. Os controlos
ex post das despesas das deslocações em serviço (números 4 e 6 do quadro 7) não
revelaram problemas graves com a liquidação das deslocações em serviço pelo PMO
nem mostraram que a insuficiência assinalada tivesse um efeito significativo sobre a
legalidade e a regularidade dos custos. 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 combinadas com meios pessoais. Os controlos cruzados dos
reembolsos das despesas de representação com as ajudas de custo diárias pagas para
deslocações em serviço não revelaram erros.
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66 As Direções e o chefe de Gabinete que utilizaram esta rubrica orçamental, e aos

quais foi concedida uma subdelegação como gestor orçamental, também verificaram
as despesas das deslocações em serviço e forneceram a respetiva declaração de
fiabilidade ao Secretário-Geral. Os controlos não detetaram erros significativos nos
procedimentos relativos a deslocações em serviço para 2021. Foi necessário fornecer
documentação adicional relativa a algumas deslocações em serviço, mas os controlos
ex ante realizados para a grande maioria das deslocações em serviço permitiram
resolver grande parte dos possíveis problemas a montante.

67 A análise da validação de ordens de deslocações em serviço e das declarações de
custos mostrou que a grande maioria foi autorizada pelos gestores orçamentais
nomeados por subdelegação. Das 1 732 ordens de deslocações em serviço e
declarações de custos, 60 foram validadas sem autorização formal, na sua maioria por
estarem registadas informações incorretas no sistema. Foi posto em prática um novo
procedimento para prevenir futuras situações deste tipo. Além disso, foram validadas
43 deslocações em serviço depois de o Membro ou elemento do pessoal já ter saído.
Estes casos foram incluídos no registo de exceções do TCE.

68 Os controlos ex post das deslocações em serviço também incluíram o seguimento
de reembolsos de bilhetes de avião não utilizados, tendo-se concluído que a taxa de
reembolso é elevada e que esses montantes recuperados são bem geridos. À
semelhança dos anos anteriores, os resultados dos controlos serão comunicados ao
pessoal.

69 Globalmente, os resultados dos controlos do PMO foram positivos. Os controlos

ex ante dos direitos financeiros não revelaram problemas específicos. Os controlos
ex post mostraram que foram explicadas e justificadas as variações das remunerações
dos 12 meses anteriores e que os subsídios de instalação e de licença parental ou de
licença para assistência à família foram exatos. Foi necessário recuperar montantes nas
seguintes situações:
o

quatro casos relativos ao abono escolar;

o

um caso relativo ao cálculo de impostos sobre os vencimentos;

o

um caso relativo às ajudas de custo diárias concedidas nos primeiros meses para
estabelecimento no local de afetação;

o

um caso relativo a subsídios diários para os funcionários que entram em funções
ou mudam o seu local de afetação quando lhes é concedida uma licença especial
para mudanças.
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70 Os locais de residência do pessoal (números 1 e 2 do quadro 7) foram verificados

com base na distância entre o local de afetação e o local de residência declarado. Os
controlos revelaram que, à exceção de sete casos, todo o pessoal vivia a menos de
80 km do seu local de afetação. Os sete casos em questão serão objeto de
acompanhamento. Foi também verificada a residência permanente de 15 elementos
do pessoal selecionados aleatoriamente. Todos os elementos do pessoal constantes da
amostra forneceram provas suficientes que corroboram a sua morada declarada.

71 Os processos do pessoal continuaram a ser geridos utilizando um procedimento

que teve em conta a pandemia. Foram selecionados aleatoriamente 20 processos
individuais (uma amostra não representativa) para verificações (número 8 do
quadro 7), tendo-se constatado que faltava documentação em 11 casos. Entre os
documentos mais importantes em falta estavam uma certidão de casamento, um
bilhete de identidade, um atestado de residência, uma transferência de direitos de
pensão, uma certidão de aptidão numa terceira língua para efeitos de promoção, uma
certidão de nascimento e uma decisão sobre trabalho a tempo parcial.

72 Serão definidos novos procedimentos internos para especificar os documentos a

incluir no processo individual quando um membro do pessoal é recrutado ou quando
ocorre uma transferência interinstitucional. Estes procedimentos devem ser aplicados
em colaboração com as outras instituições, em especial com o PMO da Comissão.

73 As ausências e o tempo de trabalho do pessoal foram também sujeitos a
controlos ex post (número 9 do quadro 7), que resultaram no seguinte:
o

recuperação de nove dias de descanso indevido em compensação das horas
extraordinárias;

o

suspensão do subsídio recebido por três elementos do pessoal com licença por
doença durante mais de 30 dias;

o

concessão de 31 períodos de trabalho a tempo parcial médico;

o

reavaliação de seis casos de invalidez e início de um novo caso;

o

realização de dois controlos médicos.

74 Os restantes controlos ex post (números 10 e 11 do quadro 7) não revelaram

problemas importantes. Globalmente, foram inscritos cinco incumprimentos e uma
exceção no registo de exceções. Nenhum teve impacto financeiro e foram tomadas
medidas para resolver todos os acontecimentos detetados.
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Informação, Ambiente de Trabalho e Inovação

75 Os controlos ex ante realizados pela Direção de Informação, Ambiente de

Trabalho e Inovação relacionados com operações financeiras no SAP não revelaram
falhas significativas. Das 2 008 operações SAP, incluindo ordens de compra, pedidos de
pagamento e faturas, apenas 45 foram devolvidas para correção, o que representa um
aumento marginal quando comparado com 2020. As devoluções serviram sobretudo
para juntar documentação, corrigir informações ou validar a necessidade de
aquisições. Além disso, os controlos detetaram dois incumprimentos formais
relativamente a um pagamento efetuado sem um compromisso jurídico e um
pagamento efetuado sem a entrega completa dos serviços e artigos encomendados.
Ambos os casos foram incluídos no registo de exceções do Tribunal.

76 O controlo ex post dos direitos de administrador em computadores portáteis

(número 4 do ponto 57) levou à eliminação de nove contas, à desativação de três
contas e à criação de dez contas e de um novo fluxo de trabalho no Service Now para
gerir a disponibilização de contas privilegiadas no ambiente informático do Tribunal. A
Direção também detetou que algumas licenças não estavam a ser utilizadas, pelo que
estas foram suspensas (número 5 do ponto 57). Os restantes controlos não detetaram
problemas importantes. A maioria dos controlos (relativos aos números 1, 2, 6, 7, 8 e 9
do ponto 57) permitiu detetar possibilidades de melhorias dos processos existentes.

77 Os contratos de valor reduzido também foram verificados quanto à sua

conformidade com o Regulamento Financeiro relativamente ao limiar de 15 000 euros
para o total de aquisições por fornecedor. Os controlos não revelaram falhas ou
insuficiências significativas. Houve um caso em que as encomendas de serviços
semelhantes feitas a um fornecedor excederam os 15 000 euros durante um período
de quatro anos. Este caso foi explicado e incluído no registo de exceções do Tribunal.

Serviços Linguísticos e Edição

78 Globalmente, os controlos ex post relativamente à legalidade e regularidade dos

pagamentos efetuados a partir das rubricas orçamentais pelas quais a Direção é
responsável concluíram que os pagamentos foram legais e regulares e que a
documentação necessária estava disponível. Foram detetados três incumprimentos,
por haver alguns dias de um compromisso jurídico que não estavam cobertos por uma
autorização orçamental. Estes casos foram incluídos no registo de exceções do
Tribunal.
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79 As ferramentas TAC são amplamente utilizadas pelas várias equipas linguísticas, à
exceção da equipa inglesa que tem os seus próprios processos devido à natureza
especial do seu trabalho. Apenas 1,1% dos segmentos que foram verificados tinham o
estatuto de "tradução não aprovada/não assinada".

80 Em 2021, a qualidade da tradução do Tribunal foi verificada pela primeira vez

pelo Parlamento Europeu. Os controlos incidiram nas traduções efetuadas pelas dez
equipas linguísticas cujos responsáveis principais não realizaram um controlo de
qualidade por terem uma língua materna diferente. Foram selecionados dez
documentos de modo a abranger os principais tipos de produção do Tribunal, tendo
sido verificadas duas páginas de cada um dos documentos selecionados (um total de
200 páginas, ou seja, 2 x 10 x 10). Relativamente a sete línguas, não foram assinalados
problemas importantes. Para as três restantes, alguns documentos receberam uma
pontuação de avaliação inferior a 80%, tendo sido analisados os comentários dos
avaliadores. A qualidade da tradução também foi verificada com base nos comentários
dos utilizadores dos serviços da Direção. Em 2021, houve 89 comentários,
principalmente do pessoal do Tribunal, mas também de outras entidades.

81 Os controlos concluíram que os resultados foram, na sua maioria, positivos. À luz
destes elementos, os responsáveis principais das equipas linguísticas concluíram que
as traduções eram de qualidade aceitável e enviaram as suas declarações de
fiabilidade à Diretora.

Direção da Presidência e Serviço Jurídico

82 A Direção da Presidência é responsável pela rubrica orçamental relativa às ações

de comunicação e às relações interinstitucionais do Tribunal, cujas dotações
ascenderam a 250 000 euros em 2021. O Serviço Jurídico é responsável pela rubrica
orçamental relativa às despesas de contencioso e danos, que ascendeu a 50 000 euros.
Os controlos realizados não detetaram erros significativos relacionados com qualquer
uma das rubricas orçamentais.

Conclusão sobre os sistemas de controlo interno

83 Os controlos ex ante e ex post relativos a 2021 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 financeiros estão sob controlo nas suas diversas
direções. Os controlos apontaram principalmente vários erros não significativos e a
necessidade de rever alguns procedimentos. O custo dos controlos é considerado
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razoável, com 15,2 ETC dedicados à tarefa (incluindo 0,2 no PMO). A análise
demonstrou também a solidez do sistema de gestão, que se baseia em software
integrado e inclui uma percentagem significativa de controlos automáticos.

84 Em 2021, em resultado das recomendações do Serviço de Auditoria Interna, o

sistema de controlo interno deu também maior ênfase à relação custo-eficácia dos
controlos e ao impacto da pandemia sobre os controlos que foram efetuados. Esta
estratégia aumentou a qualidade da comunicação de informações e destacou o papel
do quadro de controlo interno do Tribunal.

85 Globalmente, a conclusão do auditor interno relativamente aos sistemas de

controlo interno para 2021 é positiva: existem controlos fiáveis para a maioria das
áreas de alto risco do trabalho do Secretariado-Geral e foi mantida a separação de
funções entre os diferentes membros do pessoal para os controlos ex ante e ex post.
Não foram assinaladas insuficiências importantes que pusessem seriamente em causa
a credibilidade das declarações de fiabilidade no que respeita à legalidade e
regularidade das operações financeiras em 2021 (ver ponto 65).
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Seguimento dado à decisão de quitação de 2019
86 Em 29 de abril de 2021, o Parlamento Europeu concedeu quitação1 pela execução do orçamento para o exercício de 2019. Apresenta-se
em seguida uma descrição do seguimento dado às observações formuladas na decisão de quitação.
Observação do Parlamento Europeu relativamente à quitação de 2019
1. Observa que as contas anuais do Tribunal de Contas (o "Tribunal") são
auditadas por um auditor externo independente, por forma a que os
princípios de transparência e responsabilização que o Tribunal aplica às
entidades por si auditadas lhe sejam igualmente aplicados; regista com
satisfação o parecer do auditor, segundo o qual as demonstrações
financeiras do Tribunal dão uma imagem fiel e verdadeira da sua situação
financeira;
2. Observa que em 2019 o orçamento do Tribunal ascendeu a
146 890 000 euros (em comparação com 146 469 000 euros em 2018 e
141 240 000 euros em 2017) e que 98% de todas as dotações foram
autorizadas até ao final de 2019 (em comparação com 96,21% em 2018
e 97,73% em 2017);
3. Relembra que o orçamento do Tribunal é principalmente
administrativo, sendo uma larga parcela afetada às despesas relativas às
pessoas que trabalham na instituição (Título 1) e aos edifícios, bens
móveis, equipamento e custos de funcionamento diversos (Título 2);

1

Decisão 2020/2144(DEC) do Parlamento Europeu.

Resposta do Tribunal

N/A

N/A

N/A
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4. Recorda que as taxas de execução do Título 2 não estão a melhorar
suficientemente, com a taxa de autorizações a ascender a 64,17% (em
comparação com 59,13% em 2018 e 57,13% em 2017) e a taxa de
pagamentos a 62,21% (em comparação com 55,11% em 2018 e 55,75%
em 2017); sublinha a confirmação dada pelo Tribunal, no seu documento
sobre o seguimento dado à resolução de quitação de 2018, de que
prosseguirá os seus esforços no sentido de melhorar as taxas de execução
e de analisar cuidadosamente as suas previsões orçamentais;

5. Toma nota da observação do Tribunal segundo a qual é mais adequado
acompanhar a execução orçamental do Título 2 numa perspetiva de dois
anos; reconhece que, durante o período de dois anos de 2018 a 2019,
foram efetuados 91,38% dos pagamentos relativos a dotações e 98,04%
dos pagamentos relativos a autorizações;

Resposta do Tribunal
Execução orçamental
O Tribunal considera mais adequado acompanhar a execução
orçamental do Título 2, em especial a taxa de pagamento, numa
perspetiva de dois anos. Esta perspetiva mostra que, durante o
período de dois anos (2018-2019), foram efetuados 91,38% dos
pagamentos relativos a dotações de 2018 e 98,04% dos
pagamentos relativos a autorizações. Numa base anual, no final
de 2019 a taxa de dotações autorizadas era de 96,94%. Os
pagamentos relativos a autorizações foram de 64,17% e os
pagamentos relativos às dotações foram de 62,21%.
Em 2021, a taxa de utilização das dotações inscritas no Título 2
atingiu 95,39% (contra 93,38% em 2020). Os pagamentos
ascenderam a 50,44% das dotações definitivas e 52,88% das
autorizações (em 2020, estas taxas foram de 51,46% e 55,11%).
As autorizações transitadas para 2022, em conformidade com o
artigo 12º do Regulamento Financeiro, corresponderam
a 44,95% das dotações definitivas e a 47,12% das autorizações
(em 2020, estas taxas foram de 41,92% e 44,89%,
respetivamente). Em todo o caso, o Tribunal continuará a
envidar esforços para melhorar as taxas de execução de
pagamentos.
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6. Regista a continuação das transições de dotações, por exemplo, de
3 057 772 euros em 2019 no âmbito do capítulo 21 (Informática,
equipamento e bens móveis: compra, locação e manutenção) em
comparação com 4 310 280 euros em 2018, devido a projetos
informáticos em curso; afirma que, no Título 2, o montante total de
dotações transitadas de 2018 para 2019 ascendeu a 6 068 597 euros e
considera positivo que tal tenha resultado em pagamentos num montante
de 5 777 454 euros em dotações transitadas;
7. Observa que a transição de dotações dos Títulos 1 e 2 do exercício
de 2018 para o exercício de 2019 ascendeu a 7 406 944 euros e deu
origem a pagamentos no montante de 6 553 576 euros, uma taxa de
execução de 88,48%, igual à taxa de execução em 2018;

Resposta do Tribunal

N/A

N/A

Domínios específicos: Administração
A auditoria da rubrica 5 do QFP, "Administração", segue a
metodologia de auditoria aplicada para a Declaração de
8. Congratula-se com o facto de o Tribunal estar a ponderar a sugestão da Fiabilidade do Tribunal e permite apresentar uma apreciação
resolução de quitação relativa a 2018 de que deve ser apresentado um
específica. Há muitos anos que o Tribunal informa
relatório anual independente sobre as instituições da União no âmbito das sistematicamente que este é um domínio de risco reduzido, com
reflexões sobre a estratégia do Tribunal para o período de 2021-2025, que taxas de erro inferiores ao limiar de materialidade. O trabalho
deve ser adotada até ao final de 2020; reitera, a este respeito, a
de auditoria do Tribunal em 2019 incluiu o exame dos sistemas
necessidade de o Tribunal proceder a uma análise mais aprofundada de
de supervisão e controlo em organismos da UE selecionados e
todas as instituições, a fim de permitir que o Parlamento desempenhe as
do aumento do número de agentes contratuais.
suas funções enquanto autoridade de quitação;
Em consonância com a sua estratégia para 2021-2025, o
Tribunal procurará complementar as informações quantitativas
facultadas no seu relatório anual com elementos qualitativos
baseados nos resultados de trabalhos específicos relativos aos
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Resposta do Tribunal
sistemas e à conformidade. O Tribunal aplica um método de
programação que inclui a seleção cuidadosa das auditorias,
tendo em conta os seus objetivos estratégicos, os riscos
identificados e os pontos de vista das partes interessadas
(incluindo os da Conferência dos Presidentes das Comissões do
Parlamento Europeu) e faz tudo o que está ao seu alcance para
selecionar temas de auditoria pertinentes com os recursos
disponíveis.
O Tribunal está atualmente a refletir sobre o método de
auditoria aplicado à Declaração de Fiabilidade, mas salienta que
a disponibilização de taxas de erro relativamente a outros
domínios de despesas exigirá um aumento significativo dos
recursos.

9. Congratula-se com o empenho do Tribunal em elaborar o primeiro
relatório sobre o desempenho ao abrigo do orçamento da União, na
sequência do pedido do Parlamento, com vista a avaliar os resultados
alcançados com as despesas ao abrigo do orçamento da União e, em
particular, fornecendo uma avaliação do desempenho no âmbito de cada
política da União; considera que a auditoria de resultados é essencial para
avaliar o impacto real dos investimentos da União;

N/A

10. Lamenta que o seguimento dado pelo Tribunal à resolução de quitação
de 2018 dê respostas limitadas às observações do Parlamento; salienta
que este seguimento é essencial para a Comissão do Controlo Orçamental
do Parlamento poder determinar se o Tribunal aplicou as recomendações
do Parlamento; insta o Tribunal a incluir no seu próximo relatório de
acompanhamento todas as respostas necessárias e explicações mais
pormenorizadas sobre a aplicação das recomendações do Parlamento,

Seguimento dado pelo Tribunal à resolução de quitação
O Tribunal esforçar-se-á por dar respostas tão pormenorizadas
quanto possível nos seus relatórios de acompanhamento sobre
a quitação e está disposto a fornecer todos os documentos de
apoio e informações suplementares, se for considerado
necessário.
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fazendo referência explícita a cada ponto da resolução de quitação e
fornecendo toda documentação necessária;

11. Reitera a recomendação do Tribunal no sentido de a Comissão publicar
o relatório anual sobre a gestão e a execução mais cedo em cada ano, a
fim de examinar e comunicar acerca da regularidade das informações
N/A
apresentadas; está ciente das limitações decorrentes da pandemia de
COVID-19 que obrigaram o Tribunal a publicar o seu relatório anual
de 2019 em novembro de 2020;

Resposta do Tribunal
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Resposta do Tribunal

Recursos humanos
12. Observa que, no final de 2019, existiam 853 lugares permanentes e
temporários, em comparação com 891 lugares em 2013, o que representa
uma diminuição de 4,26%; observa, em particular, que os lugares
permanentes diminuíram 6,91 pontos percentuais, ao passo que os
lugares temporários aumentaram 10,07 pontos percentuais; solicita ao
Tribunal que avalie se a tendência crescente de utilização de lugares
temporários é uma resposta às necessidades específicas do Tribunal ou se
é antes uma resposta às restrições orçamentais; observa que o nível de
pessoal é continuamente revisto e que o quadro de pessoal do Tribunal
continua a ser o mesmo que em 2017 e em 2018, com 853 lugares; regista
que, na sequência da saída do Reino Unido da União, e em conformidade
com os resultados das negociações, o quadro de pessoal foi adaptado
durante 2019;

Recrutamento e oportunidades de carreira
Como acontece com outras instituições da UE com sede no
Luxemburgo, o Tribunal tem enfrentado dificuldades crescentes
para recrutar e conservar funcionários das listas de candidatos
aprovados em concursos do EPSO, já que muitos preferem
iniciar as suas carreiras nas instituições da UE em Bruxelas. A
principal razão para esta preferência é o custo de vida cada vez
mais elevado no Luxemburgo, que não é compensado por um
coeficiente de correção, ao contrário de outros países da UE.
Assim, nos últimos anos, o Tribunal tem recorrido cada vez mais
ao recrutamento de pessoal temporário nos graus AD mais
baixos, tendo em várias ocasiões organizado procedimentos de
seleção para auditores contratados na qualidade de pessoal
temporário.

13. Congratula-se com o facto de o Tribunal, em conformidade com a sua
estratégia para 2018-2020, ter alargado os seus contactos com
investigadores, universidades e grupos de reflexão e de, em 1 de junho
de 2020, ter destacado 15 membros do pessoal para outros organismos
internacionais; regista que o Tribunal acolhe regularmente pessoal
destacado de outros organismos internacionais e que também ofereceu
55 estágios (em comparação com 60 em 2018) para licenciados
universitários por períodos de três a cinco meses; observa que houve seis
estágios não remunerados em 2019; solicita ao Tribunal que atribua aos
estagiários um subsídio que cubra, pelo menos, a sua subsistência, mesmo
no caso de estágios de curta duração; regista com satisfação o facto de o
Tribunal ter celebrado várias parcerias com universidades e organizações
profissionais com vista a uma futura cooperação;

Estágios no Tribunal
Geralmente, o Tribunal atribui aos estagiários um subsídio que
cobre, pelo menos, a sua subsistência, mesmo no caso de
estágios de curta duração. Os seis estágios não remunerados
em 2019 referidos pelo Parlamento Europeu foram estágios
"atípicos", com o objetivo de incentivar os estagiários a
observarem o trabalho do Tribunal. A maioria destes estágios
duraram um curto período (máximo de um mês), e apenas dois
tiveram uma duração de três meses. Três dos estagiários vieram
dos organismos de auditoria nacionais e foram, portanto, pagos
pelas suas instituições. No caso de um estágio de um período
muito curto (1-30.6.2019), o estagiário já vivia no Luxemburgo e
outro seguiu um acordo com uma escola de tradução na Bélgica,

39
Observação do Parlamento Europeu relativamente à quitação de 2019

14. Verifica que a política de recrutamento do Tribunal, baseada na
reforma de 2016 e nos princípios gerais e condições de emprego das
instituições da União, faz do Tribunal uma organização baseada em
tarefas; assinala que os membros do pessoal são afetados a uma reserva a
nível de todo o Tribunal, a partir da qual são afetados recursos às câmaras
de auditoria e às tarefas; observa que, no processo de afetação de
membros do pessoal da reserva para as tarefas, o Tribunal tem especial
cuidado em assegurar que os conhecimentos especializados e os recursos
humanos necessários sejam disponibilizados em tempo útil e que se
proceda a uma rotação adequada do pessoal entre as equipas através de
um exercício regular de mobilidade;

Resposta do Tribunal
que seleciona um estagiário por ano para completar um curto
estágio (1.2-30.4.2019) no Tribunal.

N/A
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15. Louva o facto de o Tribunal ter dado seguimento aos resultados do
inquérito de satisfação do pessoal de 2018 e ter executado as atividades
relacionadas com o bem-estar do pessoal, tais como a rede de pessoas de
contacto confidenciais do Tribunal em toda a organização, a fim de prestar
apoio profissional e, se solicitado, um apoio anónimo aos membros do
N/A
pessoal; faz notar que o Tribunal também facultou cinco sessões gratuitas
com psicólogos e organiza apresentações sobre a forma de lidar com o
esgotamento e, para os gestores, sobre a forma de detetar e lidar com o
assédio;

Resposta do Tribunal
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Equilíbrio entre homens e mulheres
Nos últimos anos, o equilíbrio entre homens e mulheres nos
cargos de gestão do Tribunal melhorou: em janeiro de 2022, a
percentagem de diretoras aumentou para 40%, sendo a
percentagem de responsáveis principais do sexo feminino
de 37%. A política e o plano de ação para a diversidade e a
inclusão para 2021-2025, recentemente adotados, incluem
16. Manifesta preocupação com a diminuição do número de diretores do
várias ações para incentivar as mulheres a enveredarem por
sexo feminino, que passou de 30% em 2018 para 20% em 2019 e com a
cargos de gestão, designadamente:
diminuição do número de chefes de unidade do sexo feminino, que
• prosseguir a prática do Secretário-Geral de enviar
passou de 39% em 2018 para 35% em 2019; assinala, no entanto, o ligeiro
regularmente uma mensagem de correio eletrónico aos
aumento do número de Membros do Tribunal do sexo feminino, que
diretores e responsáveis principais, a fim de incentivar as
passou de 21% em 2018 (seis de 28 Membros) para 25% em 2019 (sete de
auditoras a tornarem-se responsáveis de tarefa;
28 Membros); sublinha o compromisso assumido pela Comissão do
• realizar entrevistas ou inquéritos anónimos a elementos
Controlo Orçamental do Parlamento no sentido de apoiar uma revisão do
femininos do pessoal (AD 9 ou superior) que hesitem em
processo de nomeação dos Membros do Tribunal, a fim de alcançar um
assumir um papel de liderança, a fim de compreender as
equilíbrio de género (7 mulheres e 21 homens eram Membros em 2019);
suas razões e propor soluções alternativas (por exemplo,
recorda o convite dirigido aos Estados-Membros para que incentivem mais
partilha da função de responsável de tarefa por dois
ativamente as mulheres a candidatarem-se a este tipo de cargos; reitera
funcionários);
que, no âmbito do processo de nomeação, o Conselho deve apresentar
• organizar sessões informais em que mulheres com
sempre pelo menos dois candidatos, uma mulher e um homem;
experiência na função de responsáveis de tarefa possam
partilhar os seus conhecimentos;
• diligenciar para que os diretores comuniquem às suas
câmaras, de seis em seis meses, a percentagem de
responsáveis de tarefa de ambos os sexos, com informação
posterior ao Secretariado-Geral. Apresentar atualizações
semestrais por parte do Secretário-Geral ao Comité
Administrativo;
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•

•

•

17. Saúda os esforços contínuos do Tribunal a nível administrativo no
sentido de promover a igualdade de oportunidades de carreira para o
pessoal e, em particular, de alcançar o equilíbrio de género nos cargos de
gestão; observa que o Tribunal lançou um programa de desenvolvimento
de liderança em 2019, destinado a desenvolver as competências de
potenciais gestores, com igual participação de homens e mulheres;

Resposta do Tribunal
organizar ações de formação, orientação e aconselhamento
para o pessoal feminino, ministradas tanto por especialistas
em carreiras como por outras mulheres que possam servir
de modelo;
entrevistar as mulheres participantes no Programa de
Desenvolvimento de Liderança, elaborar um documento de
reflexão com informações sobre as suas motivações e
condicionalismos e oferecer medidas de apoio, tais como
mentoria e orientação. Explorar as iniciativas de apoio
existentes, como o Programa de Desenvolvimento de
Talentos das Mulheres, da Comissão;
realizar entrevistas com as pessoas que saem do TCE,
incluindo perguntas para esclarecer a razão da saída das
mulheres, e elaborar um documento que sintetize o que as
entrevistas revelam. Analisar todas as entrevistas de saída
uma vez por ano e debater os ensinamentos retirados com
os serviços competentes.

N/A

43
O seguimento do Plano de Ação relativo ao período
de 2018-2020 ocorreu no âmbito de um projeto mais amplo de
elaboração da política e do plano de ação do Tribunal para a
diversidade e a inclusão para 2021-2025, adotados em maio
de 2021. Com este novo plano de ação, o Tribunal pretende
reduzir quaisquer possíveis desigualdades. O Tribunal
incentivará os homens a gozarem de licença parental,
organizando sessões em que os homens que o fizeram possam
partilhar as suas experiências ou solicitar voluntários que sejam
um ponto de contacto para os homens que procuram
aconselhamento sobre o tema.
18. Louva a participação do Tribunal no Comité Paritário para a Igualdade
de Oportunidades e no plano de ação para a igualdade de oportunidades
relativo ao período de 2018-2020, que também aborda as questões da
idade e da deficiência; solicita ao Tribunal que informe a autoridade de
quitação sobre a execução do plano de ação;

O Tribunal continuará também a analisar o procedimento de
promoção anual ex post a fim de garantir que não houve
qualquer preconceito relacionado com licenças de maternidade
ou parentais, trabalho a tempo parcial ou qualquer outro aspeto
demográfico do pessoal (por exemplo, idade, nacionalidade ou
tipo de contrato). O Tribunal pretende apoiar o trabalho a
tempo parcial através da criação de um sistema de contagem de
efetivos para compensar as equipas e as câmaras pela perda de
equivalentes a tempo completo resultante do trabalho a tempo
parcial e de todas as ausências prolongadas do pessoal (por
exemplo, licença de maternidade, licença sem vencimento,
licença por doença prolongada e reafetação a outra função). O
Tribunal compensará esta perda nos serviços mais afetados.
Por último, o Tribunal promoverá um equilíbrio saudável entre a
vida profissional e a vida familiar, incentivando a transição para
uma abordagem cultural e organizacional centrada nos
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Resposta do Tribunal
resultados e não nas horas de trabalho e na presença física, em
que equipas híbridas possam funcionar num ambiente flexível.
O Tribunal já organizou uma campanha durante todo o primeiro
semestre de 2021 sobre o direito de desligar e sobre o equilíbrio
entre a vida profissional e a vida familiar, e tenciona prosseguir
neste sentido.
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19. Insta o Tribunal a envidar esforços no sentido de melhorar ainda mais
o equilíbrio geográfico do pessoal (especificamente nos grupos de funções
AST 1-4 e 5-9, nos quais existe uma sobrerrepresentação significativa de
determinadas nacionalidades); insta o Tribunal a elaborar um plano de
ação para o recrutamento de novos membros do pessoal tendo em
atenção o equilíbrio geográfico, tal como estipulado no artigo 7º do
Estatuto dos Funcionários;

Resposta do Tribunal
O Tribunal participa em reuniões interinstitucionais com o EPSO
para debater boas práticas no sentido de atrair um conjunto
mais diversificado de candidatos e aumentar o equilíbrio
geográfico entre o pessoal. Continuará a colaborar com o EPSO
no seu projeto de desenvolvimento de um instrumento de
acompanhamento da igualdade e da diversidade nas ações de
recrutamento em cooperação com os Estados-Membros. O
Tribunal também publica informações uma vez por ano sobre a
representação geográfica no seu balanço social anual, que inclui
uma repartição de todo o pessoal, incluindo gestores e
assistentes, por nacionalidade.
No quadro da política e do plano de ação para a diversidade e a
inclusão para 2021-2025, recentemente adotados, o Tribunal
tenciona debater com os Membros da instituição provenientes
dos países sub-representados a melhor forma de
atrair/incentivar candidaturas e de obter um conjunto mais
diversificado de candidatos. Numa fase posterior, o Tribunal
elaborará um plano de ação, que incluirá a observação do
Parlamento Europeu e a sua própria análise. Este plano de ação
será utilizado para lançar um debate.
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Resposta do Tribunal

20. Constata que os regimes de trabalho flexíveis estão disponíveis para
todos os membros do pessoal, exceto para certas categorias em que tal
não é possível por razões práticas; constata, no entanto, que a grande
maioria dos membros do pessoal que beneficiaram desses regimes
em 2019 eram mulheres (87% do pessoal que trabalhava a tempo parcial
e 68% do pessoal que solicitou licença parental); insta o Tribunal a refletir
sobre esta situação no contexto das suas oportunidades de carreira e das
suas políticas de diversidade; incentiva o Tribunal a completar os regimes
de trabalho flexíveis com a proteção do direito de desligar dos membros
do pessoal;

Igualdade de oportunidades
Em maio de 2021, o Tribunal adotou uma nova política e um
novo plano de ação para a diversidade e a inclusão
para 2021-2025. Com este novo plano de ação, o Tribunal
pretende reduzir quaisquer possíveis desigualdades. O Tribunal
incentivará os homens a gozarem de licença parental,
organizando sessões em que os homens que o fizeram possam
partilhar as suas experiências ou solicitar voluntários que sejam
um ponto de contacto para os homens que procuram
aconselhamento sobre o tema.
O Tribunal continuará também a analisar o procedimento de
promoção anual ex post a fim de garantir que não houve
qualquer preconceito relacionado com licenças de maternidade
ou parentais, trabalho a tempo parcial ou qualquer outro aspeto
demográfico do pessoal (por exemplo, idade, nacionalidade ou
tipo de contrato). O Tribunal pretende apoiar o trabalho a
tempo parcial através da criação de um sistema de contagem de
efetivos para compensar as equipas e as câmaras pela perda de
equivalentes a tempo completo resultante do trabalho a tempo
parcial e de todas as ausências prolongadas do pessoal (por
exemplo, licença de maternidade, licença sem vencimento,
licença por doença prolongada e reafetação a outra função). O
Tribunal compensará esta perda nos serviços mais afetados.
Por último, o Tribunal promoverá um equilíbrio saudável entre a
vida profissional e a vida familiar, incentivando a transição para
uma abordagem cultural e organizacional centrada nos
resultados e não nas horas de trabalho e na presença física, em
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21. Repete as observações do Tribunal sobre o elevado custo de vida no
Luxemburgo como um dos principais fatores que criam dificuldades na
contratação e retenção de pessoal; reitera a preocupação relativamente
ao problema crescente da disparidade de poder de compra que afeta os
funcionários da União em funções no Luxemburgo;

Resposta do Tribunal
que equipas híbridas possam funcionar num ambiente flexível.
O Tribunal já organizou uma campanha durante todo o primeiro
semestre de 2021 sobre o direito de desligar e sobre o equilíbrio
entre a vida profissional e a vida familiar, e tenciona prosseguir
neste sentido.

N/A
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Resposta do Tribunal

Edifícios, segurança
22. Acolhe favoravelmente a modernização do edifício K2 com o objetivo
de modernizar as instalações técnicas do edifício, tendo em conta as novas
preocupações ambientais, e de transformar os atuais espaços de arquivo
N/A
(que já não são necessários devido à digitalização) num conjunto de
espaços comuns de colaboração e bem-estar, como salas de reunião e
videoconferência e cafetarias;
23. Louva o facto de o Tribunal ter realizado um estudo preliminar
em 2017 e de os resultados do estudo terem sido tidos em conta no atual
projeto de modernização; regista que o Tribunal mantém a utilização de
gabinetes individuais e apenas alguns espaços de colaboração;
congratula-se com a organização de sessões específicas para partilhar o
projeto com o pessoal e com o facto de as reações recebidas terem sido,
em geral, positivas;
24. Acolhe com agrado a melhoria do perímetro de segurança, em
particular a construção de vedações adicionais, novas barreiras de
estacionamento e uma barreira de controlo do acesso ao parque de
estacionamento do edifício K3, um projeto que se previa estar concluído
em 2020; observa que, em 2019, para além das despesas regulares, como
os controlos periódicos das instalações, o Tribunal investiu 123 000 euros
em segurança física;

N/A

N/A
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Resposta do Tribunal

25. Regista as medidas tomadas no que diz respeito à segurança do
pessoal, nomeadamente um plano de emergência para lidar com
incidentes de grande escala, um procedimento interno em caso de
eventual acidente nuclear e um acordo de nível de serviço com o Serviço
Europeu para a Ação Externa para beneficiar do seu aconselhamento em
matéria de missões a países com um nível de ameaça elevado e crítico;

N/A

Ambiente
26. Observa que, no final de 2019, foi realizada uma auditoria ao sistema
externo de ecogestão e auditoria (EMAS) e que, em consequência, o
Tribunal renovou com êxito a sua certificação EMAS para o
período 2020-2022 e adotou um novo plano de ação para fazer face à
emergência climática; constata que o equilíbrio de CO2 do Tribunal é
publicado anualmente no seu sítio Web, a fim de registar os esforços do
Tribunal para reduzir a sua pegada de carbono no âmbito mais vasto do
projeto EMAS e para alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável
da Estratégia Europa 2020 em matéria de crescimento, aprovado em 2010
pelo Conselho Europeu;

N/A

Digitalização, cibersegurança
27. Congratula-se com o facto de o Tribunal ter adotado um plano de ação
para a cibersegurança em meados de 2018, com um calendário de três
anos; verifica que, em 2019, foram alcançados os seguintes objetivos: uma
N/A
resolução mais eficaz e regular das vulnerabilidades do software, a
prevenção do acesso não autorizado aos serviços de computação em
nuvem, a revisão da governação em matéria de segurança da informação
e a melhoria das capacidades de monitorização da segurança; saúda a
sessão de sensibilização do pessoal do Tribunal para a cibersegurança;
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assinala que o Tribunal também beneficia dos serviços e infraestruturas de
cibersegurança prestados pela Equipa de Resposta a Emergências
Informáticas para as instituições e agências da UE;

28. Regozija-se com a criação do Comité Diretor Digital com o objetivo de
avançar na transformação digital da auditoria no âmbito de uma iniciativa
intitulada "ECA audit goes digital" (A auditoria do TCE passa ao digital);
observa que, em 2019, o ECA Lab, o laboratório de inovação
interdisciplinar do Tribunal, centrado na transformação digital da auditoria
utilizando dados e tecnologia, apoiou dez tarefas de auditoria, incluindo
um projeto-piloto sobre a utilização de megadados para a auditoria de
resultados; solicita ao Tribunal que informe o Parlamento sobre quaisquer
obstáculos encontrados ao solicitar às instituições da União dados num
formato legível por máquina;

Resposta do Tribunal

Tecnologia e dados na auditoria
Na sua estratégia para 2021-2025, o Tribunal definiu a utilização
reforçada de tecnologia e dados na auditoria como uma
prioridade estratégica fundamental e estabeleceu objetivos no
sentido de fazer avançar a transformação digital do seu trabalho
de auditoria, designadamente: i) "procurar obter um acesso
seguro e fácil aos dados das entidades auditadas"; ii) "promover
uma cultura e mentalidade de auditoria digital no seu trabalho";
iii) "investir nas competências e conhecimentos necessários a
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29. Congratula-se com o facto de a Decisão nº 6-2019 do Tribunal sobre a
política de dados abertos e a reutilização de documentos ter sido
publicada em abril de 2019 e de os sistemas informáticos do Tribunal se
basearem em princípios arquitetónicos sólidos que têm em conta uma
abordagem custo-benefício em relação às tecnologias gerais contratadas a
nível interinstitucional; regozija-se por, em conformidade com esses
princípios, serem utilizadas tecnologias de fonte aberta no Tribunal;
incentiva o Tribunal a dar prioridade a tecnologias de fonte aberta, a fim
de evitar depender de fornecedores e de manter o controlo dos seus
sistemas técnicos, proporcionar salvaguardas mais fortes no que respeita
à privacidade e à proteção dos dados dos utilizadores e reforçar a
segurança e a transparência em prol do público;
30. Constata com satisfação que, em 2016, o Tribunal criou um plano de
ação para se preparar para o Regulamento (UE) 2016/679 e cumprir o
referido regulamento assim que este se tornasse aplicável às instituições,
órgãos e organismos da União; observa que as responsabilidades em
matéria de proteção de dados e segurança da informação foram
reestruturadas em 2019, a fim de repartir e reforçar os recursos
atribuídos;
31. Incentiva o Tribunal a seguir as recomendações da Autoridade
Europeia para a Proteção de Dados relativamente à renegociação do
acordo interinstitucional de licenciamento e do contrato de execução,
celebrados entre as instituições da União e a Microsoft em 2018, com o
objetivo de alcançar a soberania digital, evitar a vinculação a um
fornecedor e a ausência de controlo, bem como garantir a proteção dos
dados pessoais;

Resposta do Tribunal
todo o seu pessoal"; iv) "aplicar novas ferramentas e técnicas de
auditoria digital adequadas para os domínios que audita,
designadamente a recolha e análise automatizadas de dados,
tirando também partido das capacidades digitais existentes no
TCE".
Para atingir estes objetivos, o Tribunal adotou um plano de
desenvolvimento elaborado pelo Comité Diretor Digital relativo
à utilização de dados e tecnologia na auditoria, a executar
durante os próximos cinco anos por todos os serviços da
instituição. O acesso aos dados das instituições da UE e a
capacidade do Tribunal para obter dados num formato utilizável
constituirão uma prioridade na fase de execução do plano.
Neste contexto, o Tribunal comunicará eventuais dificuldades
que enfrente na obtenção de dados num formato legível por
máquina junto das instituições.
Foi criada uma nova equipa destinada a apoiar a utilização da
ciência e tecnologia de dados na auditoria. Esta equipa é
constituída por cientistas de dados e auditores informáticos
qualificados e tem trabalhado em estreita colaboração com
todas as câmaras de auditoria tendo em vista dar continuidade à
transformação digital do trabalho de auditoria do Tribunal.
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 Tribunal decidiu introduzir algumas aplicações
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Resposta do Tribunal
informáticas livres de fonte aberta como componentes
essenciais da sua gama. No respeitante ao Tribunal 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".
O Tribunal segue de perto as recomendações da Autoridade
Europeia para a Proteção de Dados e apoia plenamente os
esforços das instituições da UE (representadas pela DG DIGIT)
no sentido de adaptar o acordo com a Microsoft ao
regulamento da União Europeia.

Cooperação interinstitucional
32. Incentiva o Tribunal a desenvolver novas sinergias e estratégias de
racionalização com outros organismos da União através da cooperação
interinstitucional; regista que o Tribunal utiliza ferramentas e serviços
fornecidos por ou em conjunto com outras instituições, como um acordo
de nível de serviço com o Serviço de Pagamentos da Comissão, que
abrange a gestão das pensões, os direitos financeiros e os salários;
observa que o Tribunal utiliza as ferramentas informáticas da Comissão
em domínios como as missões, os recursos humanos, a formação e a
tradução; congratula-se com a participação em procedimentos de
contratação conjunta para TI, tradução, etc., com várias outras
instituições;

Acordos de nível de serviço
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 Tribunal tem todo o
interesse em promover sinergias com outras instituições da UE
celebrando acordos de nível de serviço e tenciona aproveitar
todas as oportunidades de cooperação com outras instituições e
organismos da UE. Mantém atualmente um acordo de nível de
serviço abrangente com a Comissão Europeia que cobre seguros
de saúde, seguros de desemprego, pensões, cálculo e
pagamento de remunerações e gestão dos direitos financeiros e
despesas de deslocações em serviço, bem como acordos com
outras instituições da UE relativos ao fornecimento de
aplicações informáticas interinstitucionais. Embora nem sempre
seja realizada uma análise custo-benefício formal, estes acordos
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33. Reconhece que, no seguimento da metodologia acordada a nível
interinstitucional, o custo da externalização das traduções em 2019 foi de
2 740 366 euros e que, se as traduções correspondentes tivessem sido
efetuadas por serviços internos, o custo total das mesmas páginas teria
sido de 4 647 880 euros;

Resposta do Tribunal
proporcionam vantagens claras ao Tribunal. Este também
colabora com a Comissão noutros domínios, como a formação
profissional, e organiza vários procedimentos de contratação
em cooperação com outras instituições. O Tribunal aproveitará
prontamente outras possibilidades de cooperação
interinstitucional.

N/A
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Resposta do Tribunal

34. Solicita ao Tribunal que preste informações sobre quaisquer melhorias
introduzidas na eficiência dos processos administrativos, que sejam
essenciais face a um volume de trabalho cada vez maior; reitera ainda a
necessidade das reformas em curso para garantir que o Tribunal esteja
bem equipado para responder aos desafios futuros;

Eficiência do trabalho do Tribunal
O Tribunal procura continuamente aumentar a eficiência dos
seus trabalhos de auditoria, tanto da fiabilidade como de
resultados. Em consonância com a sua estratégia
para 2021-2025, durante este período o Tribunal irá rever a
metodologia e as práticas que segue, de forma a executar e
adaptar o seu trabalho de auditoria relativo à fiabilidade. Esta
revisão inclui maior recurso a dados e ferramentas e tecnologias
informáticas, para os quais considera haver potencial de
utilização a curto prazo nas suas auditorias financeiras, relativas
à fiabilidade das contas, e nas auditorias sobre a regularidade
das receitas e das despesas administrativas.
O Tribunal aproveita todas as oportunidades para simplificar os
seus procedimentos, melhorar a sua eficiência e dedicar o maior
número possível de recursos à sua atividade principal. O
exemplo mais recente dos esforços do Tribunal neste sentido é
a sua intenção de reduzir o trabalho exclusivo de tradução e
revisão da sua Direção de Serviços Linguísticos e Edição
diminuindo o trabalho de revisão e aumentando o recurso à
externalização, a fim de permitir que os tradutores prestem um
apoio mais direto aos auditores durante o seu trabalho de
auditoria, por exemplo, prestando assistência na elaboração dos
relatórios de auditoria e na interpretação durante as reuniões
com as entidades auditadas.
A duração média dos relatórios especiais foi de 15,1 meses no
período estratégico de 2018-2020, o que contrasta com
16,9 meses no período de 2013-2017. O Tribunal prosseguirá os
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35. Solicita ao Tribunal que explore a possibilidade de aderir ao registo de
transparência com base num acordo de nível de serviço; reconhece a
cooperação interinstitucional entre o Tribunal e outras instituições e
organismos da União por intermédio de acordos de nível de serviço;
solicita informações sobre se é realizada alguma análise custo/benefício
antes da celebração de qualquer acordo;

Resposta do Tribunal
seus esforços no sentido de reduzir o tempo médio necessário
para elaborar os seus relatórios especiais sem pôr em causa a
qualidade.

Em 15 de dezembro de 2020, o Parlamento Europeu, a
Comissão Europeia e o Conselho aprovaram a nível político o
acordo interinstitucional sobre um Registo de Transparência
obrigatório. O novo acordo substituirá o de 2014. Assim que as
três instituições o adotarem em conformidade com os
respetivos procedimentos, o acordo será publicado no Jornal
Oficial da União Europeia e entrará em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação. O Tribunal regista a possibilidade
prevista no artigo 11º do acordo interinstitucional.
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36. Congratula-se com o acordo administrativo assinado em 2019, que
proporciona um quadro estruturado de cooperação entre o Tribunal e o
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e facilita um intercâmbio
atempado de informações ao abrigo do Regulamento (UE, Euratom)
nº 883/2013 e das decisões do Tribunal relativas aos inquéritos internos;
congratula-se por o acordo já ter resultado numa cooperação mais eficaz
entre o Tribunal e o OLAF, na criação de pontos de contacto permanentes
que permitam intercâmbios frequentes e na transmissão de informações
mais rápida e regular sobre os processos transmitidos pelo Tribunal ao
OLAF; regista que este acordo contém igualmente disposições sobre
questões não operacionais, tais como a organização de sessões de
formação, seminários e intercâmbio de pessoal; constata que, em 2019, o
Tribunal comunicou dez casos de suspeita de fraude ao OLAF, em
comparação com nove casos em 2018 (oito identificados durante o
trabalho de auditoria e duas denúncias efetuadas por terceiros);

Resposta do Tribunal

N/A

Acordo administrativo com a Procuradoria Europeia
O Tribunal e a Procuradoria Europeia negociaram e adotaram o
acordo de trabalho, que foi assinado em setembro de 2021. O
37. Assinala que a Procuradoria Europeia e o Tribunal acordaram em
acordo sublinha o interesse comum em maximizar a eficiência
debater um futuro acordo administrativo que estabeleça um quadro para da luta contra a fraude, a corrupção e todos os outros crimes
a sua cooperação; solicita ao Tribunal que informe a Comissão do Controlo lesivos dos interesses financeiros da UE e em evitar, sempre que
Orçamental do Parlamento em conformidade; congratula-se com o facto
possível, a duplicação de esforços. Em especial, foram
de o Tribunal ter contribuído para a criação do serviço de auditoria interna acordados os seguintes aspetos e condições: colaboração
da Procuradoria Europeia;
oportuna em matéria de transmissão, acesso e intercâmbio de
informações e dados; medidas cautelares por parte do Tribunal;
acesso da Procuradoria Europeia às instalações do Tribunal para
realizar investigações; prestação de informações da
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Resposta do Tribunal
Procuradoria Europeia ao Tribunal para efeitos de auditoria. As
duas partes também cooperarão no âmbito da formação em
domínios de interesse comum e poderão proceder a
intercâmbios de pessoal. Estão também previstas reuniões
regulares entre o Tribunal e a Procuradoria Europeia.

38. Saúda o facto de, em outubro de 2019, ter sido assinado um
memorando de entendimento com o Banco Central Europeu (BCE) que
estabelece as modalidades práticas para a partilha de informações sobre
as atividades de supervisão do BCE;

N/A

39. Acolhe com agrado a cooperação do Tribunal com as instituições
superiores de controlo dos Estados-Membros, que lhe permite promover
o trabalho de auditoria externa independente na União e nos seus
Estados-Membros; toma nota do envolvimento do Tribunal nos trabalhos
da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo
(INTOSAI), da Organização Europeia das Instituições Superiores de
Controlo (EUROSAI) e do Grupo Regional Europeu da INTOSAI, em
particular nos seus grupos de trabalho sobre auditoria ambiental,
tecnologias da informação e auditoria dos fundos afetados a desastres e
catástrofes, bem como no seu grupo de trabalho sobre auditoria e ética;

N/A
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40. Observa que o Provedor de Justiça Europeu convidou o Tribunal (no
contexto de uma consulta realizada com todas as instituições da União) a
comentar o projeto de recomendações práticas da Provedora de Justiça
para a administração da UE sobre a utilização das línguas oficiais da UE na
comunicação com o público (processo SI/98/2018/DDJ), ao qual o Tribunal
respondeu indicando que a sua política atual já se encontra em
conformidade; solicita que as línguas gestuais nacionais sejam incluídas
neste processo;

Utilização das línguas gestuais nacionais
O Tribunal realizará uma análise para determinar se é possível
incluir as línguas gestuais nacionais.

41. Sublinha os esforços do Tribunal para continuar a melhorar a forma
como comunica com as partes interessadas, os meios de comunicação
social e o público em geral; está ciente de que, na sequência das eleições
europeias de 2019, o Tribunal criou um portal de publicações que fornece
a todos os deputados ao Parlamento factos e números pertinentes;
congratula-se com o facto de este portal de publicações estar agora
também disponível ao público no sítio Web do Tribunal e permitir uma
pesquisa rápida e fácil de relatórios e publicações; acolhe com agrado a
atual reformulação do sítio Web do Tribunal, que visa tornar o trabalho e
os produtos mais acessíveis e mais fáceis de seguir;

N/A

42. Congratula-se com o forte aumento do interesse pelo Tribunal nos
meios de comunicação social, sendo os seus relatórios especiais objeto de
uma cobertura particularmente elevada;

N/A
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Gestão interna, controlo interno, desempenho
43. Reconhece que o Tribunal aplica um conjunto de indicadores-chave de
desempenho para acompanhar os progressos realizados; regista com
satisfação que a análise do Tribunal mostra que 96% das recomendações
formuladas no Relatório Anual relativo a 2015 e 94% das recomendações
constantes dos relatórios especiais desse ano foram executadas na
íntegra, na maior parte dos aspetos ou em alguns aspetos; assinala que o
Tribunal publicou seis relatórios anuais, 36 relatórios especiais, três
pareceres, 18 antevisões de auditoria e quatro outras publicações,
enquanto parte de um total de 67 publicações que emitiu em 2019;
assinala que, em 2019, cerca de 52% dos recursos de auditoria do Tribunal
foram utilizados no seu trabalho relativo à declaração de fiabilidade e nas
auditorias financeiras às agências e outros organismos da União; solicita
ao Tribunal que informe sobre o impacto e grau de satisfação dos seus
relatórios especiais e de outros produtos, bem como sobre os temas de
auditoria selecionados;

Medição do valor acrescentado do trabalho do Tribunal
O Tribunal avalia o impacto provável e a utilidade dos seus
trabalhos, na perceção dos leitores dos seus relatórios no
Parlamento Europeu, no Conselho, na Comissão, nas agências
da UE, nas representações permanentes dos Estados-Membros,
nas agências e ISC dos Estados-Membros, nas ONG, no mundo
académico, nos meios de comunicação social, entre outras
partes interessadas. Desde 2018, o Tribunal realiza inquéritos
eletrónicos anonimizados para solicitar aos leitores dos seus
relatórios que apresentem observações sobre alguns deles. Os
inquiridos podem tecer impressões qualitativas sobre os
relatórios e apresentar sugestões genéricas sobre os trabalhos
do Tribunal. O Tribunal publica estas informações numa secção
específica dos seus Relatórios Anuais de Atividades. Em 2020,
84% dos inquiridos que responderam aos inquéritos do Tribunal
consideraram que as suas publicações eram úteis (88%
em 2019), e 75% consideraram que era provável que os seus
relatórios tivessem impacto (81% em 2019). No seguimento da
adoção da sua estratégia para 2021-2025, o Tribunal irá também
rever (e, se necessário, atualizar) as suas medidas de avaliação
do desempenho.
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44. Solicita ao Tribunal que explore formas de fornecer mais informações
sobre as despesas administrativas das outras instituições da União no
contexto da quitação; reitera que a abordagem global da auditoria pelo
Tribunal necessita de um maior trabalho de auditoria e uma avaliação
mais específica; reitera o seu apelo a uma revisão mais empenhada das
despesas administrativas e das atividades de apoio de outras instituições
da União, especificamente sobre temas que estão a adquirir uma
relevância maior ou mesmo crítica;

Resposta do Tribunal
A auditoria da rubrica 5 do QFP, "Administração", segue a
metodologia de auditoria aplicada para a Declaração de
Fiabilidade do Tribunal e permite apresentar uma apreciação
específica. Há muitos anos que o Tribunal informa
sistematicamente que este é um domínio de risco reduzido, com
taxas de erro inferiores ao limiar de materialidade. O trabalho
de auditoria do Tribunal em 2019 incluiu o exame dos sistemas
de supervisão e controlo em organismos da UE selecionados e
do aumento do número de agentes contratuais.
Em consonância com a sua estratégia para 2021-2025, o
Tribunal procurará complementar as informações quantitativas
facultadas no seu relatório anual com elementos qualitativos
baseados nos resultados de trabalhos específicos relativos aos
sistemas e à conformidade. O Tribunal aplica um método de
programação que inclui a seleção cuidadosa das auditorias,
tendo em conta os seus objetivos estratégicos, os riscos
identificados e os pontos de vista das partes interessadas
(incluindo os da Conferência dos Presidentes das Comissões do
Parlamento Europeu) e faz tudo o que está ao seu alcance para
selecionar temas de auditoria pertinentes com os recursos
disponíveis.
O Tribunal está atualmente a refletir sobre o método de
auditoria aplicado à Declaração de Fiabilidade, mas salienta que
a disponibilização de taxas de erro relativamente a outros
domínios de despesas exigirá um aumento significativo dos
recursos.
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45. Congratula-se com os esforços envidados pelo Tribunal, em
conformidade com o Regulamento Financeiro, para apresentar os seus
relatórios especiais, de um modo geral, no prazo de 13 meses, assinalando
que o tempo médio necessário para a elaboração dos relatórios especiais
ainda ultrapassa esse prazo;

Eficiência do trabalho do Tribunal
O Tribunal procura continuamente aumentar a eficiência dos
seus trabalhos de auditoria, tanto da fiabilidade como de
resultados. Em consonância com a sua estratégia
para 2021-2025, durante este período o Tribunal irá rever a
metodologia e as práticas que segue, de forma a executar e
adaptar o seu trabalho de auditoria relativo à fiabilidade. Esta
revisão inclui maior recurso a dados e ferramentas e tecnologias
informáticas, para os quais considera haver potencial de
utilização a curto prazo nas suas auditorias financeiras, relativas
à fiabilidade das contas, e nas auditorias sobre a regularidade
das receitas e das despesas administrativas.
O Tribunal aproveita todas as oportunidades para simplificar os
seus procedimentos, melhorar a sua eficiência e dedicar o maior
número possível de recursos à sua atividade principal. O
exemplo mais recente dos esforços do Tribunal neste sentido é
a sua intenção de reduzir o trabalho exclusivo de tradução e
revisão da sua Direção de Serviços Linguísticos e Edição
diminuindo o trabalho de revisão e aumentando o recurso à
externalização, a fim de permitir que os tradutores prestem um
apoio mais direto aos auditores durante o seu trabalho de
auditoria, por exemplo, prestando assistência na elaboração dos
relatórios de auditoria e na interpretação durante as reuniões
com as entidades auditadas.
A duração média dos relatórios especiais foi de 15,1 meses no
período estratégico de 2018-2020, o que contrasta com
16,9 meses no período de 2013-2017. O Tribunal prosseguirá os
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seus esforços no sentido de reduzir o tempo médio necessário
para elaborar os seus relatórios especiais sem pôr em causa a
qualidade.

46. Congratula-se com a auditoria interna realizada em relação às
despesas de deslocação em serviço dos Membros e funcionários de alto
nível, às despesas de representação dos Membros e à utilização do parque
automóvel do Tribunal, com o objetivo de verificar a fiabilidade dos
N/A
sistemas de gestão e controlo do Tribunal aplicáveis aos Membros e
funcionários de alto nível; assinala que a grande maioria das operações
selecionadas aleatoriamente e examinadas pelo Serviço de Auditoria
Interna (SAI) cumpriu as regras e os procedimentos aplicáveis no Tribunal;
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47. Observa que nas suas conclusões de 17 de dezembro de 2020, o
advogado-geral do Tribunal de Justiça indicou que um Membro em
particular violou o Código de Conduta aplicável aos Membros do Tribunal
por abusar dos direitos e privilégios associados à sua posição no contexto
de atividades não relacionadas com as suas funções, por se ausentar
injustificadamente, por não declarar atividades externas, por transmitir
N/A
informações confidenciais de forma não autorizada e ainda por estar em
situação de conflito de interesses; congratula-se por o Tribunal ter
solicitado ao OLAF que procedesse a um inquérito, por ter levado o caso
ao Tribunal de Justiça e por se mostrar empenhado em cumprir as sanções
recomendadas, a fim de recuperar todas as perdas para o orçamento da
União;
48. Observa que a auditoria revelou que o caso do Membro em causa
investigado pelo OLAF era um caso isolado; assinala que o relatório
concluiu que os sistemas de gestão e de controlo do Tribunal registavam
algumas deficiências que, no entanto, foram efetivamente corrigidas
desde então e que, de um modo geral, os procedimentos de gestão e de
controlo atualmente em vigor são fiáveis; tem em conta que o SAI
formulou recomendações destinadas a melhorar o sistema de gestão e
controlo, que o relatório de auditoria era estritamente confidencial e que
todos os Membros, bem como o Secretário-Geral do Tribunal, receberam
o relatório;

N/A

Resposta do Tribunal
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49. Constata as conclusões do advogado-geral, apresentadas em 17 de
dezembro de 2020, nas quais este afirma claramente que ocorreu uma
violação dos deveres decorrentes do cargo de Membro do Tribunal e
recomenda uma sanção correspondente à perda de dois terços dos
direitos a pensão do Membro em causa e dos benefícios relacionados a
partir da data do acórdão no presente processo;

N/A

50. Regista que todas as tarefas de auditoria do programa de trabalho
anual de 2019 do SAI foram encerradas, com exceção de três que
prosseguirão em 2020: "Acordo de serviço com o PMO", "Auditoria do
modelo de gestão dos contratos relativos aos edifícios/instalações" e
"Formação não linguística"; assinala que, em 2019, o SAI encerrou duas
outras tarefas selecionadas do programa de trabalho anual para 2018;
observa que o SAI confirmou a importância estratégica da comissão
horizontal responsável pelas avaliações do controlo de qualidade do
Tribunal relacionadas com políticas, normas e metodologias de auditoria;
congratula-se com o facto de a recomendação do SAI no sentido de
desenvolver os mecanismos de controlo da qualidade estar a ser aplicada;

N/A
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51. Reconhece que o SAI reviu o projeto de decisão sobre o quadro de
controlo interno do Tribunal em 2019; observa que o SAI sugeriu a
inclusão no projeto de decisão de uma disposição adicional destinada a
dar instruções claras aos gestores orçamentais delegados para aplicarem
os princípios e características do controlo interno em 2019 e para
realizarem uma avaliação global da aplicação e do funcionamento de todo
o quadro de controlo interno pelo menos uma vez por ano, o mais tardar
no contexto do relatório anual de atividades de 2020;

N/A

52. Congratula-se com o facto de o SAI considerar que, de um modo geral,
foram realizados controlos ex post fiáveis na maioria das áreas de alto
risco do trabalho das direções do Secretariado-Geral, com base no registo
de riscos e nos objetivos operacionais; aprecia ser informado (em
particular no contexto dos problemas anteriores identificados por um
inquérito do OLAF a um Membro específico do Tribunal) de que o SAI não
observou quaisquer deficiências que sejam de importância tal que
ponham seriamente em causa a fiabilidade global dos sistemas de
controlo interno estabelecidos pelo gestor orçamental delegado no que
diz respeito à legalidade e regularidade das operações financeiras
em 2019; e gostaria de também receber essas atualizações no futuro;

O Serviço de Auditoria Interna continuará a prestar estas
informações às autoridades orçamentais anualmente, através
do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu às autoridades
de quitação sobre a função de auditoria interna.
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53. Concorda com a atual estratégia do Tribunal para melhorar o valor
acrescentado da declaração de fiabilidade, centrar-se mais nos aspetos
relativos ao desempenho da ação da União e garantir a transmissão de
mensagens claras aos públicos-alvo; assinala que, em 2019, um grupo de
quatro instituições superiores de controlo (as instituições superiores de
controlo da Estónia, dos Países Baixos, da Dinamarca e dos Estados Unidos
da América) procedeu a uma avaliação interpares da estratégia do
Tribunal; observa que o relatório foi publicado em março de 2020 e
fornece um contributo valioso para a próxima estratégia;

N/A

Transparência
54. Regista que os Membros estão autorizados a utilizar veículos oficiais
no exercício das funções oficiais; verifica que a utilização de viaturas de
serviço para outras viagens não está incluída no exercício dessas funções e
que, desde 1 de janeiro de 2017, os custos e quilómetros relacionados
com a utilização de viaturas de serviço diminuíram significativamente;
salienta as novas regras sobre a utilização de viaturas e motoristas oficiais,
a fim de garantir que as viagens dos Membros estejam relacionadas
apenas com o desempenho das suas funções; reitera a opinião de que a
utilização de veículos oficiais para uso privado não deve ocorrer em
circunstância alguma, considerando que esta prática pode prejudicar a
reputação do Tribunal e, de um modo geral, das instituições da União; faz
notar que as novas regras entraram em vigor em 1 de janeiro de 2020 e
introduziram uma contribuição mensal de 100 euros para a utilização não
oficial dos veículos, bem como uma responsabilidade dos Membros e do
Secretário-Geral por determinados custos e encargos;

N/A
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55. Lamenta que o Tribunal tenha dado apenas um seguimento muito
limitado ao nº 18 da resolução de quitação de 2018 sobre a necessidade
de um registo de licenças para os Membros do Tribunal; constata que o
Tribunal irá ponderar a realização de uma análise comparativa das regras
e das boas práticas existentes noutras instituições da União no que diz
respeito à presença e ausência de titulares de altos cargos públicos da
União, tal como definidas no Regulamento (UE) 2016/300; recorda que o
Parlamento instou claramente o Tribunal a estabelecer procedimentos
para manter um registo das férias anuais, das baixas por doença e da
ausência de trabalho por outros motivos dos seus Membros, a fim de
garantir que todas as licenças dos Membros sejam efetivamente
registadas; salienta que a prática atual pode minar a confiança dos
cidadãos e das instituições da União no Tribunal;

Registo de licenças
Os Membros do Tribunal, à semelhança de outros titulares de
altos cargos equivalentes noutras instituições da UE, não têm
direito a férias anuais. Não têm uma relação laboral com a sua
instituição, nem são funcionários nos termos do Estatuto dos
Funcionários. Uma análise comparativa das práticas das outras
instituições em 2021, em especial as instituições cujos Membros
são abrangidos pelo Regulamento (UE) 2016/300, confirmou
esta situação.
No entanto, os Membros do Tribunal são obrigados a
consagrar-se ao cumprimento do seu mandato (artigo 10º,
"Compromisso e lealdade", do Código de Conduta aplicável aos
Membros e antigos Membros do Tribunal, JO L 30 de 28.1.2021)
ao serviço da União ao abrigo dos Tratados. Este dever de
compromisso inclui a obrigação de participar em determinadas
reuniões. O Tribunal 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 que
contém estas informações e todos os documentos
comprovativos.
O Tribunal 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
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56. Assinala que, tendo em conta as obrigações dos Membros de
assistirem a todas as reuniões do Tribunal, das secções e do comité
administrativo a que pertencem, o secretariado do Tribunal mantém um
registo de presenças; constata que o registo reflete a presença e a
ausência de Membros e mostra quais as ausências consideradas
justificadas pelo Presidente do Tribunal; observa que o registo de
presenças faz parte das normas do Tribunal que aplicam o seu
regulamento interno;

Resposta do Tribunal
incluiu, pela primeira vez, informações sobre esta matéria
(página 49). Nos próximos anos, o Tribunal tenciona continuar a
apresentar estas informações sobre as presenças dos Membros.
Os números apresentados demonstram que, devido à elevada
taxa de presenças, não se verificaram problemas relacionados
com o quórum.

N/A

69
Observação do Parlamento Europeu relativamente à quitação de 2019

Resposta do Tribunal

Conflitos de interesses, assédio, denúncia de irregularidades
57. Solicita ao Tribunal que forneça informações sobre os resultados de
três queixas por assédio comunicadas e investigadas em 2019; observa
que as queixas foram tratadas em conformidade com os procedimentos
estabelecidos na política de manutenção de um ambiente de trabalho
satisfatório e de luta contra o assédio psicológico e sexual; reconhece que,
em termos de despesas, as investigações de cada caso foram realizadas
internamente, não implicando, por conseguinte, quaisquer custos
adicionais; regozija-se com a intenção de avaliar a política do Tribunal em
matéria de proteção do pessoal contra o assédio de três em três anos e
que se previa que esse exercício fosse realizado em 2020;

Casos de assédio
Em 2019, o Serviço Jurídico registou três queixas por alegado
assédio. Em dois casos, a entidade competente para proceder a
nomeações decidiu abrir um inquérito administrativo. Ambos os
casos foram investigados em conformidade com a Decisão
nº 99-2007 do Tribunal de Contas que estabelece regras de
execução gerais para a realização de inquéritos administrativos.
Um dos processos foi encerrado sem medidas disciplinares, uma
vez que as provas eram insuficientes para demonstrar que o
alegado assédio tinha ocorrido. Noutro caso, a entidade
competente para proceder a nomeações concluiu que existira
um comportamento impróprio, tendo sido aplicada uma descida
de escalão. No outro caso, o Comité de Ética emitiu um parecer
que conduziu ao encerramento do processo sem lhe dar
seguimento. O atual quadro jurídico interno do Tribunal em
matéria de assédio está sujeito a revisão.

58. Destaca o facto de as instituições superiores de controlo da Polónia e
da Croácia terem realizado uma avaliação interpares significativa do
quadro deontológico do Tribunal; observa que, na opinião dos pares, o
sistema de controlo deontológico do Tribunal deve ser melhorado através
de uma avaliação mais abrangente dos riscos éticos, de uma maior
coerência e clareza nas suas regras em matéria de deontologia e de
melhores atividades de informação e comunicação;

Quadro deontológico
O Tribunal já teve em conta uma parte significativa das
recomendações dos seus pares durante a atualização do Código
de Conduta e do quadro deontológico aplicáveis aos Membros,
bem como durante a atualização do mandato e da composição
do grupo de consultores para a deontologia. O Tribunal está a
atualizar o quadro deontológico aplicável a todo o pessoal, que
incluirá uma avaliação abrangente dos riscos éticos.
Além disso, o quadro deontológico do Tribunal é o tema de uma
das auditorias possivelmente mais pertinentes a realizar
em 2023. O novo quadro deontológico constitui uma tarefa de
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alta prioridade, mas a sua atualização foi adiada para 2022 para
poder ser auditada em 2023.
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59. Apoia as conclusões da avaliação interpares no que diz respeito à
necessidade de introduzir atualizações regulares das declarações de
interesses, o que aumentaria a sua fiabilidade; continua a reiterar a sua
preocupação por estas declarações serem autodeclarações e, devido ao
atual quadro jurídico, nem o Tribunal nem o seu Comité de Deontologia
terem quaisquer poderes de investigação para controlar a veracidade e a
exaustividade dos dados declarados; solicita ao Tribunal que vele por que
os Membros apresentem declarações de interesses em vez de declarações
de ausência de conflitos de interesses; sublinha que os atuais
procedimentos, incluindo os do Comité de Deontologia, devem ser
reforçados para assegurar a ausência de conflitos de interesses; concorda
que o Comité de Deontologia desempenha um papel crucial, na medida
em que o Presidente e os Membros do Tribunal podem solicitar o seu
parecer sobre qualquer questão relativa à ética e à interpretação do
código de conduta; regista, além disso, que o comité está encarregado de
aprovar qualquer atividade externa dos Membros, incluindo os antigos
Membros que tencionem exercer uma atividade no dois anos seguintes à
sua saída do Tribunal, contudo não se pode considerar que este seja, em
si, um instrumento eficaz para garantir a ausência de conflitos de
interesses, como já foi realçado na resolução de quitação do ano passado;
congratula-se com a adoção do Código de Conduta revisto para os
Membros e antigos Membros do Tribunal de Contas e, em particular, com
o requisito de prestar informações mais completas nas declarações de
interesses e com o papel reforçado do Comité de Deontologia; observa
que o Tribunal publicará um relatório anual sobre a aplicação do seu
Código de Conduta; observa ainda que o Tribunal está atualmente a rever
o quadro deontológico relativo ao seu pessoal.

Resposta do Tribunal

Declarações
Em conformidade com o Código de Conduta aplicável aos
Membros e antigos Membros do Tribunal, recentemente
atualizado (em janeiro de 2021), os Membros do Tribunal são
obrigados a apresentar uma "declaração de interesses", que
deve agora ser entregue anualmente e, em determinados casos
específicos, com maior frequência, por exemplo em caso de
alterações significativas nas informações a declarar. Os
Membros são responsáveis pelas suas próprias declarações, que
são publicadas no sítio Web do Tribunal.
O artigo 19º, nº 7, do novo Código de Conduta estabelece agora
que o Tribunal deve adotar anualmente um relatório sobre a
aplicação do Código, incluindo o trabalho do Comité de Ética.
Esse relatório é publicado no sítio Web do Tribunal.
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Declaração do gestor orçamental
delegado
87 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.

88 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.

89 Confirmo não ter conhecimento de qualquer facto não mencionado no presente
relatório que possa prejudicar os interesses da instituição.
Luxemburgo, 24 de março de 2022.

Zacharias Kolias
Secretário-Geral
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Anexos
Anexo I – Relatório sobre a gestão orçamental e financeira
relativo a 2021
Para aceder ao documento, clique aqui.
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