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Síntese 
I O Tribunal de Contas Europeu (TCE) é o auditor externo das finanças da União 
Europeia. Nesta qualidade, atua como guardião independente dos interesses 
financeiros dos cidadãos da UE, nomeadamente contribuindo para melhorar a gestão 
financeira da União1.  

II Este documento sintetiza os resultados da auditoria realizada pelo Tribunal, 
relativamente ao exercício de 2018, às 41 agências e outros organismos da UE 
(designados em conjunto por "agências") abrangidos pelo seu mandato. Pode 
encontrar-se uma panorâmica abrangente das agências criadas pela União Europeia, 
bem como os resultados pormenorizados das auditorias anuais do Tribunal a essas 
agências, no seu novo Relatório Anual sobre as agências da UE relativo ao exercício 
de 2018.  

III Em termos globais, a auditoria das agências relativa ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018 confirmou os resultados positivos comunicados em anos 
anteriores. Por intermédio das declarações de fiabilidade apresentadas para cada 
agência, o Tribunal emitiu:  

o opiniões de auditoria sem reservas (favoráveis) sobre a fiabilidade das contas de 
todas as agências;  

o opiniões de auditoria sem reservas (favoráveis) sobre a legalidade e a 
regularidade das receitas subjacentes às contas de todas as agências;  

o opiniões de auditoria sem reservas (favoráveis) sobre a legalidade e a 
regularidade dos pagamentos subjacentes às contas de todas as agências, exceto 
do EASO (para o qual o Tribunal emitiu uma opinião com reservas).  

                                                      
1 Podem obter-se mais informações sobre o trabalho do Tribunal nos seus relatórios de 

atividades, nos relatórios anuais sobre a execução do orçamento da UE, nos relatórios 
especiais, nos exames panorâmicos e nos pareceres sobre legislação nova ou alterada da 
UE, ou sobre outras decisões com implicações na gestão financeira (www.eca.europa.eu). 
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IV No entanto, para a maioria das agências, o Tribunal mencionou domínios que 
necessitam de melhorias nos parágrafos de ênfase e de outras questões, bem como 
nas observações que não colocam em questão as opiniões de auditoria do Tribunal. 
Propôs também as seguintes medidas a tomar para dar resposta a esses domínios. 

o Os erros relacionados com a contratação pública continuam a ser o tipo de erros 
mais frequentemente detetado nas auditorias do Tribunal. O Tribunal incentiva as 
agências para que estas continuem a melhorar os seus procedimentos de 
contratação pública, assegurando o cumprimento integral das regras aplicáveis e 
a melhor relação custo-benefício dos procedimentos de contratação. 

o Quando as agências utilizam contratos interinstitucionais, continuam a ser 
responsáveis pela aplicação dos princípios da contratação pública nas suas 
aquisições específicas, cujo cumprimento deve ser garantido pelos controlos 
internos das agências. 

o A utilização de contratos-quadro não deve impedir um procedimento de 
contratação justo e concorrencial. A concorrência em matéria de preços deve ter 
em conta todos os principais elementos destes, tais como os preços unitários e a 
quantidade de unidades a cobrar pelos serviços específicos. 

o O Tribunal incentiva as agências para que continuem a utilizar procedimentos de 
contratação conjunta ou contratos-quadro interinstitucionais, de modo a 
alcançarem ganhos de eficiência e economias de escala. Para as novas agências, 
como a Procuradoria Europeia e a AET, participar em procedimentos de 
contratação conjunta, em vez de celebrar os seus próprios contratos individuais, 
pode ser particularmente benéfico. No entanto, antes de lançarem esses 
procedimentos e envidarem os esforços administrativos associados, a sua 
viabilidade deve ser comprovada por uma análise do mercado. 

o As agências, juntamente com as autoridades orçamentais, podem analisar se a 
utilização de pessoal externo é eficiente em termos de custos em comparação 
com a contratação de pessoal estatutário. 

o Nos casos em que é utilizado pessoal externo, é necessário respeitar plenamente 
o quadro jurídico nacional e da UE aplicável, não só por uma questão de princípio, 
mas também para evitar riscos de litígio e danos reputacionais. 

o É necessário que todas as agências adotem e apliquem o quadro de controlo 
interno da Comissão (2017), de forma a harmonizar as normas de controlo 
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interno com as mais elevadas normas internacionais e garantir que os controlos 
internos apoiam a tomada de decisões de uma forma eficaz e eficiente. 

o O Tribunal convida as agências a chegarem a acordo sobre quais os lugares que 
devem ser considerados sensíveis e a introduzirem ou harmonizarem as suas 
políticas relativas aos lugares sensíveis de forma a atenuar o risco de abuso de 
poder para proveito pessoal. 

o A fim de aumentar a transparência da comunicação de informações orçamentais, 
o Tribunal incentiva as agências que executam receitas afetadas a incluir nas 
demonstrações financeiras uma síntese normalizada que divulgue as receitas 
afetadas e as despesas conexas relativas a cada acordo de delegação da 
Comissão. 

o A publicação dos orçamentos das agências repartidos por atividade permitiria 
fazer a ligação entre os recursos e as atividades em que são utilizados. 

o O Tribunal convida as agências em causa a consultarem a Comissão sobre a 
possível necessidade de adaptar o quadro jurídico para que este garanta que o 
cálculo das taxas seja realizado com base em informações corretas que reflitam a 
realidade económica. 
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O que o Tribunal auditou 
01 As agências da UE são entidades jurídicas distintas criadas por um ato de direito 
derivado para realizar tarefas técnicas, científicas ou de gestão específicas, que ajudam 
as instituições da UE a conceber e executar políticas. Têm muita visibilidade nos 
Estados-Membros e uma influência significativa na elaboração de políticas, na tomada 
de decisões e na execução de programas em domínios de importância vital para o 
quotidiano dos cidadãos europeus, como a saúde, a segurança, a proteção, a liberdade 
e a justiça. As agências específicas são referidas nesta síntese através dos respetivos 
acrónimos/siglas, cuja lista figura no final do documento acompanhada da designação 
completa.  

02 Consoante a sua constituição e funções, há três tipos de agências da UE: agências 
descentralizadas, agências de execução da Comissão e outros organismos. 
Descrevem-se em seguida as principais características de cada uma.  

03 O número de agências aumentou ao longo dos anos e atingiu as 43 em 2019, 
como indicado na figura 1, incluindo duas novas agências que estão em processo de 
criação. Uma é a Procuradoria Europeia, para a qual o regulamento constitutivo entrou 
em vigor em 2017, e a outra é a Autoridade Europeia do Trabalho (AET), cujo 
regulamento de criação entrou em vigor em agosto de 2019. 
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Figura 1 – Aumento do número de agências 

 
* Algumas das agências funcionavam anteriormente como organizações intergovernamentais com um 
estatuto diferente. 
Fonte: TCE. 

04 As agências de execução da Comissão estão localizadas nas instalações desta 
instituição em Bruxelas e no Luxemburgo. As agências descentralizadas e os outros 
organismos estão localizados em toda a UE, em Estados-Membros diferentes, como 
indicado na lista de acrónimos/siglas e na figura 2. A sua localização é decidida pelo 
Conselho ou conjuntamente pelo Conselho e o Parlamento Europeu. Durante o 
primeiro semestre de 2019, na sequência da decisão do Reino Unido de sair da UE, a 
EMA e a EBA foram transferidas para Amesterdão e Paris, respetivamente. A 
Procuradoria Europeia terá sede no Luxemburgo e a AET em Bratislava, na Eslováquia. 
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Figura 2 – Localização das agências nos Estados‐Membros 

 
Fonte: TCE. 

As agências descentralizadas dão resposta a necessidades 
políticas específicas 

05 As 34 agências descentralizadas2 desempenham uma função importante na 
elaboração e execução das políticas da UE, especialmente em tarefas de natureza 
técnica, científica, operacional e/ou reguladora. O seu objetivo é dar resposta a 
necessidades políticas específicas e reforçar a cooperação europeia, reunindo os 
conhecimentos especializados e técnicos disponíveis ao nível da UE e dos governos 

                                                       
2  ACER, Gabinete do ORECE, Cedefop, CdT, CEPOL, ICVV, AESA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, AEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, AET, EMA, OEDT, EMSA, ENISA, Procuradoria Europeia, AFE, 
ESMA, ETF, EUIPO, eu‐LISA, EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 
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nacionais. Foram criadas por regulamentos do Conselho ou do Parlamento Europeu e 
do Conselho por um período indeterminado.  

06 A Procuradoria Europeia foi recentemente criada e é a procuradoria 
independente e descentralizada da União Europeia, sendo competente para investigar, 
instaurar ação penal e levar a julgamento crimes lesivos do orçamento da UE, tais 
como fraude, corrupção ou fraude transfronteiriça grave em matéria de IVA. A AET 
terá o mandato de reforçar a cooperação entre as autoridades do mercado de trabalho 
a todos os níveis e gerir melhor as situações transfronteiriças, bem como desenvolver 
mais iniciativas a favor da mobilidade justa. Ambas as agências passarão a estar 
sujeitas à auditoria do Tribunal a partir do exercício de 2019. 

As agências de execução da 
Comissão executam os 
programas da UE 

07 As seis agências de execução3 da 
Comissão são responsáveis por tarefas 
executivas e operacionais relativas a um 
ou mais programas da UE e foram 
instituídas por períodos fixos.  

 

Os outros organismos têm mandatos específicos 

08 Os três outros organismos são o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 
(EIT), a Agência de Aprovisionamento da Euratom (Euratom) e o Conselho Único de 
Resolução (CUR). Sediado em Budapeste, o EIT é um organismo independente e 
descentralizado da UE que reúne recursos científicos, empresariais e académicos para 
reforçar a capacidade de inovação da UE através da concessão de subvenções. Foi 
criado por um período indeterminado. A Euratom, sediada no Luxemburgo, foi criada 
por um período indeterminado, de forma a assegurar um fornecimento regular e 
equitativo de combustíveis nucleares aos utilizadores da UE, em conformidade com o 
Tratado Euratom. O CUR, em Bruxelas, é a principal autoridade do Mecanismo Único 

                                                      
3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© União Europeia, 2016 / Etienne Ansotte / 
Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J Polak. 
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de Resolução na União Bancária Europeia. A sua missão é assegurar uma resolução de 
forma ordenada de bancos em situação de insolvência com o menor impacto possível 
na economia real e nas finanças públicas dos Estados-Membros da UE e de outros 
países.  

As agências são financiadas a partir de diversas fontes e ao 
abrigo de diferentes rubricas do QFP 

09 Em 2018, o orçamento total do conjunto das agências (excluindo o CUR) 
ascendeu a 4,2 mil milhões de euros (um aumento de 20% em comparação com o 
orçamento de 3,5 mil milhões de euros em 2017), o que equivale a cerca de 2,9% do 
orçamento geral da UE para 2018 (2017: 2,7%), como indicado na figura 3. As agências 
cujo orçamento registou o maior aumento absoluto entre 2017 e 2018 foram o EIT, a 
EMSA e a ECHA, que são financiados ao abrigo da rubrica 1a do QFP (Competitividade 
para o crescimento e o emprego) e a eu-LISA, a Frontex, a EMA, o EASO e a Europol, 
financiados ao abrigo da rubrica 3 do QFP (Segurança e cidadania). 

10 Além disso, o orçamento do CUR para 2018 elevou-se a 6,9 mil milhões de euros 
(2017: 6,6 mil milhões de euros). É composto por contribuições das instituições de 
crédito para a criação do Fundo Único de Resolução e para o financiamento das 
despesas administrativas do CUR. 

11 Os orçamentos das agências descentralizadas e dos outros organismos abrangem 
as despesas de pessoal, administrativas e operacionais. As agências de execução 
realizam programas financiados pelo orçamento da Comissão e os seus orçamentos 
próprios (em 2018, um total de cerca de 249 milhões de euros) cobrem apenas as 
despesas de pessoal e as despesas administrativas. Em 2018, o orçamento operacional 
da Comissão (dotações de autorização) executado pelas seis agências de execução 
ascendeu a cerca de 11,3 mil milhões de euros (2017: 11 mil milhões de euros).  
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Figura 3 – Fontes de financiamento das agências em 2018 

 
Fonte: Orçamento geral da UE para 2018 e orçamentos das agências para 2018, dados compilados pelo 
TCE. 
Fonte da fotografia: © Comunidades Europeias, 2001. 

12 A maior parte das agências, incluindo todas as agências de execução, é financiada 
quase inteiramente pelo orçamento geral da UE. As outras são total ou parcialmente 
financiadas por taxas e encargos e por contribuições diretas dos países que participam 
nas suas atividades. A figura 4 apresenta a repartição dos orçamentos das agências 
por fonte de receitas. 
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Figura 4 – Orçamentos das agências para 2018 por fonte de receitas 

 
Fonte: Orçamentos das agências para 2018, dados compilados pelo TCE. 

13 A maioria das agências não executa grandes programas de despesas 
operacionais, lidando antes com tarefas de natureza técnica, científica e/ou 
reguladora. Por conseguinte, na maioria dos casos, os seus orçamentos consistem 
sobretudo em despesas de pessoal e administrativas. Globalmente, as despesas de 
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pessoal e administrativas das agências representam cerca de 14% do total das 
despesas deste tipo de todas as instituições e outros organismos da UE (figura 5). 

Figura 5 – Despesas administrativas e de pessoal* das instituições e 
organismos da UE (em mil milhões de euros) em 2018 

 
* As despesas de pessoal incluem as despesas relativas ao pessoal que trabalha em atividades 
operacionais e administrativas. 
Fonte: Contas consolidadas da UE de 2018. 

14 Os 1,8 mil milhões de euros de contribuições do orçamento geral da UE são 
financiados ao abrigo de diferentes rubricas do QFP, tal como ilustrado na figura 6. 
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Figura 6 – Financiamento das agências por rubrica do QFP no orçamento 
geral da UE 

 
Fonte: Quadro financeiro plurianual da UE para o período de 2014-2020 e orçamentos das agências 
para 2018, dados compilados pelo TCE. 

15 No que diz respeito ao pessoal, no final de 2018, as agências 
empregavam aproximadamente 11 400 agentes4 (2017: 
aproximadamente 11 000), cerca de um quinto do total do 
pessoal empregado pelas instituições e agências da UE. 

 
 

                                                      
4 Estes números relativos ao pessoal incluem funcionários, agentes temporários e 

contratuais, bem como peritos nacionais destacados. 
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© União Europeia, fonte: Tribunal de Contas Europeu Arquitetos dos edifícios do Tribunal: Jim Clemes 
(2004 e 2013) e Paul Noël (1988). 

O que o Tribunal constatou 

Opiniões favoráveis sobre a fiabilidade das contas de todas as 
agências 

16 O Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre as 
contas de todas as agências. Na opinião do Tribunal, essas contas refletem fielmente, 
em todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação financeira em 31 de 
dezembro de 2018, bem como os resultados das suas operações e fluxos de caixa 
relativos ao exercício encerrado nessa data, em conformidade com as disposições dos 
regulamentos financeiros aplicáveis e com as regras contabilísticas adotadas pelo 
contabilista da Comissão5.  

Os parágrafos de ênfase são importantes para a compreensão 
das contas (EBA, EMA, Frontex e CUR) 

17 Os parágrafos de ênfase chamam a atenção dos leitores para questões que se 
revestem de importância fundamental para a compreensão das contas. Relativamente 
ao exercício de 2018, o Tribunal formula parágrafos de ênfase em relação a quatro 
agências: EBA, EMA, Frontex e CUR. 

                                                      
5 Estas baseiam-se nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor 

público. 
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18 No caso da EBA e da EMA, que 
anteriormente estavam sediadas em Londres, o 
Tribunal chama a atenção para o facto de que as 
agências saíram do Reino Unido em 2019 e de 
que as suas contas incluem provisões 
relacionadas com os custos da mudança. No que 
diz respeito à EMA, o Tribunal referiu ainda as 
evoluções subsequentes ao contrato de 
arrendamento e a incerteza quanto à perda de 
pessoal total na sequência da transferência da agência. O Tribunal também referiu a 
possível diminuição das receitas da EBA e da EMA decorrente da saída do Reino Unido 
da UE. 

19 No que se refere às contas do CUR, o Tribunal salienta que os recursos 
administrativos ou processos judiciais relacionados com as contribuições do Fundo 
entre algumas instituições de crédito e autoridades nacionais de resolução e o CUR, 
bem como as ações judiciais intentadas perante o Tribunal de Justiça da União 
Europeia relacionadas com as decisões sobre a adoção de programas de resolução, 
não foram incluídas na auditoria do Tribunal. O eventual impacto nas demonstrações 
financeiras do CUR relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 (mais 
concretamente nos passivos contingentes, nas provisões e nos passivos) é sujeito a 
uma auditoria anual específica, cujos resultados serão publicados em 1 de dezembro 
de 2019, tal como estipulado no artigo 92º, nº 4, do Regulamento MUR. 

20 Em 2018, a Frontex geriu acordos de financiamento celebrados com países 
cooperantes relativos a atividades operacionais, o que representou 59% do seu 
orçamento. O Tribunal tem comunicado repetidamente desde 2014 que os 
documentos comprovativos dos custos relacionados com equipamento declarados 
pelos países cooperantes são muitas vezes insuficientes, o que foi de novo confirmado 
pelos resultados da auditoria deste ano. As verificações ex ante destes custos 
realizadas pela Frontex continuarão a ser ineficazes enquanto os reembolsos dos 
custos não se apoiarem em documentos comprovativos. Além disso, tal como nos anos 
anteriores, a Frontex não realizou verificações ex post, aumentando ainda mais o risco 
de reembolsos de custos injustificados. 

© Shutterstock / Robert Lucian Crusitu. 
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 Opiniões favoráveis sobre a legalidade e a regularidade das 
receitas subjacentes às contas de todas as agências  

21 Em relação a todas as agências, o Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem 
reservas ("favoráveis") sobre a legalidade e a regularidade das receitas subjacentes às 
contas anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Na opinião 
do Tribunal, as receitas são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e 
regulares. 

Opiniões favoráveis sobre a legalidade e a regularidade dos 
pagamentos subjacentes às contas das agências, exceto do 
EASO 

22 Em relação a 40 agências, o Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem reservas 
("favoráveis") sobre a legalidade e a regularidade dos pagamentos subjacentes às 
contas anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Na opinião 
do Tribunal, os pagamentos destas agências são, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, legais e regulares. 

23  Em relação ao EASO, o Tribunal emitiu uma 
opinião com reservas quanto às constatações 
comunicadas em relação aos exercícios de 2016 
e 2017. Em geral, o Tribunal conclui que a situação 
insatisfatória comunicada quanto ao exercício 
de 2017 no respeitante à governação e às 
disposições de controlo interno do Gabinete de 
Apoio, bem como à legalidade e regularidade das 
operações, apenas estão a melhorar lentamente e que ainda falta concluir as medidas 
corretivas tomadas pela gestão do Gabinete de Apoio. Esta situação reflete-se 
igualmente no facto de o grande procedimento de contratação realizado pelo 
Gabinete de Apoio em 2018 ter sido mais uma vez irregular devido a graves 
insuficiências na contratação.  

© Frontex, 2015 / Francesco Malavolta. 
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Os pontos relativos a outras questões incidem sobre aspetos de 
importância específica (EBA, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, CUR e 
GSA) 

24 Em relação à EBA, à EIOPA e à ESMA, o Tribunal chama a atenção para o facto de 
os seus orçamentos serem financiados em parte por fundos da União Europeia e em 
parte através de contribuições diretas das autoridades supervisoras e/ou de entidades 
supervisionadas dos Estados-Membros da UE. É possível uma futura diminuição das 
receitas destas Autoridades decorrente da decisão do Reino Unido de sair da UE.  

25 Além disso, tal como já apontado pela ESMA, as taxas cobradas às agências de 
notação de risco baseiam-se nas receitas destes organismos enquanto entidades 
jurídicas, mas não enquanto grupo ou grupo de entidades relacionadas, o que cria uma 
oportunidade praticamente legítima para reduzir ou evitar taxas, transferindo as 
receitas das agências de notação de risco ao abrigo da jurisdição da UE para as 
entidades relacionadas com estas, situadas fora da UE. Desconhece-se o efeito 
financeiro provável desta lacuna nos regulamentos.  

26 Em relação ao EASO, o Tribunal continua a chamar a atenção para o facto de que, 
a partir do final de 2017, a situação do Gabinete de Apoio a nível de recursos humanos 
deteriorou-se de forma exponencial. No final de 2018, a maioria das vagas ainda 
estava por preencher. Particularmente preocupante é a falta de gestores no serviço 
administrativo. De um modo geral, esta situação coloca um risco significativo para a 
continuação das operações do Gabinete de Apoio à presente escala. 

27 Em relação à ECHA, o Tribunal salienta mais uma vez que a Agência é 
parcialmente autofinanciada e recebe uma taxa de todas as empresas que solicitam o 
registo de substâncias químicas como exigido pelo Regulamento REACH6. A Agência 
calcula e fatura as taxas com base em declarações apresentadas pelas próprias 
empresas. As verificações ex post realizadas pela Agência detetaram a necessidade de 
proceder a consideráveis correções das taxas, desconhecendo-se no final de 2018 o 
montante total dessas correções.  

                                                      
6 Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, 

avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) (JO L 396 de 30.12.2006, 
p. 1). 
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28 No caso do CUR, o Tribunal reitera que as contribuições do Fundo Único de 
Resolução são calculadas com base nas informações prestadas pelas instituições de 
crédito ao CUR, através das autoridades nacionais de resolução. Dado que o 
Regulamento relativo ao Mecanismo Único de Resolução não estabelece um quadro 
de controlo abrangente e coerente para assegurar a fiabilidade das informações, não 
são efetuadas verificações ao nível das instituições de crédito. Contudo, o CUR efetua 
controlos de coerência e analíticos das informações. Além disso, o Tribunal constatou 
que a metodologia de cálculo das contribuições definida no quadro jurídico é muito 
complexa, resultando num risco para a exatidão. Por motivos de confidencialidade, o 
CUR não pode divulgar os dados das instituições de crédito utilizados no cálculo das 
contribuições do Fundo, o que reduz a transparência. 

29 Em relação à GSA, o Tribunal chama novamente a atenção para o facto de o 
procedimento de contratação para um contrato-quadro para a exploração do sistema 
de satélites Galileo durante o período de 2017 a 2027, no montante de 1,5 mil milhões 
de euros, ter sido contestado por um dos proponentes. O acórdão do Tribunal de 
Justiça da União Europeia decidirá sobre a legalidade e a regularidade do 
procedimento de contratação do contrato-quadro, bem como de todos os contratos 
específicos relacionados e dos futuros pagamentos.  

Figura 7 – Opiniões de auditoria anuais relativas aos exercícios 
de 2016-2018 sobre as contas, as receitas e os pagamentos das agências 

 
Fonte: TCE. 
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As observações do Tribunal incidem em domínios que 
necessitam de melhorias em 36 agências 

30 Além das opiniões e em complemento aos pontos "ênfase" e aos relativos a 
"outras questões", o Tribunal formulou cerca de 100 observações relativas 
a 36 agências que abordam domínios que necessitam de melhorias. Tal como nos anos 
anteriores, a maioria destas observações diz respeito a lacunas encontradas nos 
procedimentos de contratação pública.  

A gestão da contratação pública continua a ser o domínio mais propenso 
a erros 

31 O objetivo das regras de 
contratação pública é garantir a 
concorrência leal entre os operadores 
económicos e obter as aquisições 
economicamente mais vantajosas, e 
assim respeitar os princípios da 
transparência, da proporcionalidade, da 
igualdade de tratamento e da não 
discriminação. A auditoria do Tribunal 
incluiu contratos-quadro, contratos 
específicos e contratos diretos, e 
abrangeram todas as agências. Para 27 agências, (Gabinete do ORECE, Cedefop, ICVV, 
CEPOL, AESA, EASO, EBA, ECHA, ECDC, AEA, AECP, EIGE, EIOPA, EIT, OEDT, EMSA, AFE, 
ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurojust, Europol, Eurofound, Frontex, REA e CUR), estes 
contratos foram afetados por diferentes tipos de lacunas na contratação pública, 
sendo a maioria respeitante à boa gestão financeira e a aspetos jurídicos. O Tribunal 
incentiva as agências para que estas continuem a melhorar os seus procedimentos de 
contratação pública, assegurando o cumprimento integral das regras aplicáveis e a 
melhor relação custo-benefício dos procedimentos de contratação. 

© Shutterstock / Natnan Srisuwan. 
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Caixa 1 – Exemplo de utilização injustificada de um procedimento de 
contratação por negociação sem publicação prévia de anúncio de 
concurso 

Na sequência de um procedimento de contratação por negociação sem publicação 
prévia de anúncio de concurso, uma agência celebrou um contrato-quadro com a 
duração de três anos para a prestação de serviços informáticos com uma empresa 
que tinha prestado os mesmos serviços ao abrigo de um anterior contrato-quadro. 
O contrato-quadro foi celebrado por um montante total de 450 000 euros 
(150 000 euros por ano). Segundo o Regulamento Financeiro, este tipo de 
procedimento simplificado só é aceitável em circunstâncias específicas, que não 
foram comprovadas pela agência. 

A utilização de contratos-quadro por parte de algumas agências pode 
limitar a concorrência 

32 Os contratos-quadro são acordos celebrados com fornecedores para definir as 
condições aplicáveis a aquisições específicas durante a vigência do acordo e são 
utilizados para um domínio definido com precisão, mas em que as quantidades exatas 
e os prazos de entrega não podem ser indicados com antecedência. A principal razão 
para a utilização de um contrato-quadro é alcançar eficiência administrativa e 
economias de escala. No entanto, o Tribunal identificou casos (AESA e EUIPO) em que 
a utilização de contratos-quadro abrangentes, cobrindo um grande número de serviços 
não definidos de forma precisa, causou riscos concorrenciais.  

Caixa 2 – Exemplo de um contrato-quadro pouco específico 

Para a contratação de serviços de análise de dados num montante máximo 
de 5 milhões de euros, uma agência optou por utilizar um contrato-quadro 
celebrado com um único operador, em resultado de um procedimento aberto. No 
entanto, as condições expressas no contrato-quadro não eram suficientemente 
específicas para garantir uma concorrência leal, porque os requisitos concretos 
respeitantes aos serviços a prestar ainda não eram conhecidos à data do 
procedimento de contratação. Segundo as normas de execução do Regulamento 
Financeiro, nessas circunstâncias a entidade adjudicante tem de adjudicar um 
contrato-quadro a vários operadores e deve ser organizado um procedimento 
concorrencial entre os contratantes selecionados para as aquisições específicas.  

 



 23 
 

 

33 A figura 8 mostra os valores dos contratos-quadro celebrados pelas agências 
entre 2015 e 2018. Em 2018, as agências celebraram contratos-quadro plurianuais que 
ascendem a cerca de 1,1 mil milhões de euros7. 

Figura 8 – Valor total dos contratos-quadro celebrados no 
período 2015-2018 (em mil milhões de euros) 

 
Fonte: Rede das Agências, dados compilados pelo TCE. 

                                                      
7 Números fornecidos pela Rede das Agências da UE. 
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Os procedimentos de contratação conjunta podem alcançar ganhos de 
eficiência e economias de escala 

34 As 35 agências descentralizadas e outros organismos, 
juntamente com as oito empresas comuns da UE (organismos 
da UE), também procuram uma maior eficiência administrativa 
e economias de escala através de um aumento na utilização de 
procedimentos de contratação conjunta, em que duas ou mais 
agências e empresas comuns que necessitem de serviços 
semelhantes encetam um procedimento de contratação e 
passam, assim, a ser cotitulares do contrato (figura 9). No 
entanto, apesar da tendência promissora, as tentativas de 
procedimentos de contratação conjuntos nem sempre foram 
bem-sucedidas, por exemplo devido a uma análise 
inadequada do mercado.  

Figura 9 – Aumento substancial do número de convites à apresentação 
de propostas conjuntos 

 
Fonte: Rede das Agências, dados compilados pelo TCE. 
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Caixa 3 – Exemplos de procedimentos de contratação conjuntos que 
não foram bem-sucedidos 

Na ausência de uma análise de mercado adequada em dois convites à 
apresentação de propostas pan-europeus para serviços bancários e de 
telecomunicações, não foram recebidas propostas que abrangessem os mercados 
locais exigidos e os procedimentos fracassaram, causando ineficiências 
administrativas. Além disso, apesar da localização comum de duas agências, o 
procedimento de contratação conjunta para as suas novas instalações não foi 
bem-sucedido. 

A contratação de trabalhadores de agências de trabalho temporário e de 
consultores nem sempre está em conformidade com o quadro jurídico 

35 Em 2017, o Tribunal publicou um exame rápido de casos8 sobre a forma como as 
instituições e agências da UE puseram em prática o compromisso de redução de 5% do 
número de lugares. Para as agências, o Tribunal concluiu que a redução de 5% tinha 
sido executada, embora com alguns atrasos. Neste contexto, as observações deste ano 
relativas à utilização de consultores e trabalhadores temporários por parte de algumas 
agências têm uma importância particular. Apesar de o Tribunal não ter realizado uma 
auditoria horizontal sobre a utilização de pessoal externo em todas as agências, 
existem indicações, em algumas delas, de uma tendência para compensar a falta de 
funcionários mediante a contratação de pessoal externo. A figura 10 apresenta 
informações recolhidas pela Rede das Agências da UE sobre o aumento do número de 
consultores informáticos com contratos de prazos e recursos que trabalham nas 
instalações das agências e dos organismos, bem como de trabalhadores temporários 
contratados pelas 33 agências que responderam a um inquérito a seu respeito. 

                                                      
8Rapid case review on the implementation of the 5% reduction of staff posts (Exame rápido de 

casos sobre a aplicação da redução de 5% do número de lugares), publicado em 21 de 
dezembro de 2017. 
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Figura 10 – Número de consultores informáticos e trabalhadores 
temporários (33 agências) 

 
Fonte: Rede das Agências da UE, dados compilados pelo TCE. 

36 O Tribunal constatou que oito agências (Gabinete do ORECE, Chafea, ICVV, EASO, 
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informáticos e outros serviços de consultoria que foram formulados e/ou aplicados de 
uma forma que, na prática, pode resultar numa colocação de trabalhadores de 
agências de trabalho temporário em vez de uma prestação de serviços ou produtos 
claramente definidos. A disponibilização de trabalhadores temporários só é possível 
através de contratos com agências de trabalho temporário registadas e em 
conformidade com a Diretiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e 
com as regras específicas adotadas pelos Estados-Membros na transposição dessa 
diretiva.  
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temporário registadas, mas não respeitaram todas as regras estabelecidas na diretiva e 
na respetiva legislação nacional, por exemplo quanto às condições de trabalho dos 
trabalhadores temporários. 

Serviços de consultoria e outros serviços no EUIPO 

38 Dada a escala dos serviços de consultoria utilizados pelo EUIPO, o Tribunal 
analisou a gestão destes serviços por parte do Instituto. O número de pessoal externo 
disponibilizado por prestadores de serviços no âmbito destes contratos ou de 
contratos similares representava cerca de 20% do número de pessoal estatutário do 
Gabinete de Apoio no início de 2018.  

39 O Tribunal constatou que uma parte dos serviços prestados no âmbito destes 
contratos corresponde, de facto, a consultoria, mas que outra parte está antes 
relacionada com o apoio administrativo, o que representa uma contratação de 
mão-de-obra ou um empréstimo de pessoal, possibilidades estritamente 
regulamentadas pelo direito do trabalho a nível da UE e nacional. Só as agências de 
trabalho temporário registadas podem disponibilizar agentes externos, um serviço que 
não pode ser prestado por empresas de consultoria. 

Está em curso a aplicação de um novo quadro de controlo interno 

40 O controlo interno aplica-se a todas as atividades financeiras e não financeiras e é 
um processo que ajuda uma organização a realizar os seus objetivos e a manter o 
desempenho, respeitando as regras e os regulamentos. Apoia a tomada de decisões 
adequadas, tendo em conta os riscos para alcançar os objetivos e reduzindo-os para 
níveis aceitáveis através de controlos eficazes em termos de custos. Em abril de 2017, 
a Comissão aprovou um quadro de controlo interno revisto. Tal como sucedeu com as 
normas de controlo interno da Comissão que estão a ser substituídas pelo novo 
quadro, os organismos competentes, como as agências, deverão aplicar esse quadro 
por analogia. No final de 2018, os conselhos de administração de 29 agências tinham 
adotado o novo quadro e 15 outras agências comunicaram também a sua execução. 
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Nem todas as agências dispõem de uma política relativa aos lugares 
sensíveis 

41 A gestão das funções sensíveis é parte integrante do controlo interno, e tem por 
objetivo a redução para um nível aceitável dos riscos de abuso dos poderes que são 
delegados no pessoal. Num quadro de controlo interno eficaz, os riscos associados às 
funções sensíveis são geridos através de controlos de atenuação e, em último caso, da 
mobilidade do pessoal. O Tribunal constatou que sete agências (EASO, EASME, ECHA, 
AEA, ENISA, Frontex e CUR) não dispõem de políticas que definam as suas funções 
sensíveis e os controlos de atenuação conexos. 

42 Embora as agências tenham uma estrutura administrativa similar e as funções 
dos intervenientes financeiros sejam regidas por regulamentos financeiros 
semelhantes, aplicam diferentes interpretações de quais os lugares que devem ser 
considerados potencialmente sensíveis. A figura 11 ilustra o número de agências que 
consideram um lugar específico potencialmente sensível.  

Figura 11 – Lugares potencialmente sensíveis 

 
Fonte: TCE. 
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Existe margem para aplicar uma estrutura orçamental e uma 
comunicação de informações mais significativas  

43 Tal como em anos anteriores, o número e o volume dos acordos de delegação e 
das convenções de subvenção celebrados entre a Comissão e várias agências voltaram 
a aumentar em 2018. No âmbito destes acordos, as agências recebem fundos da 
Comissão afetados à execução de tarefas específicas em nome desta. O Tribunal 
constatou que as agências que executam receitas afetadas necessitam aumentar a 
transparência da comunicação de informações orçamentais e incluir nas 
demonstrações financeiras uma síntese normalizada que detalhe as receitas afetadas e 
as despesas conexas relativas a cada acordo de delegação da Comissão. 

44 Além disso, os procedimentos de planeamento executados por todas as agências 
e que resultam em programas de trabalho anuais e plurianuais (ou documentos únicos 
de programação) baseiam-se em atividades. No entanto, o Tribunal constatou que os 
orçamentos publicados de todas as agências são apresentados por tipo de despesa 
(despesas de pessoal, despesas administrativas e despesas operacionais), mas não por 
atividade. Consequentemente, os recursos utilizados para as diferentes atividades não 
são visíveis. 

O cálculo correto das taxas de registo e de serviços apresenta riscos 

45 Várias agências (CdT, ICVV, AESA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, CUR) 
recebem receitas provenientes de taxas de serviços ou de registo cobradas aos 
operadores económicos. O Tribunal observou riscos quanto ao cálculo correto destas 
taxas. O Tribunal convida as agências em causa a consultarem a Comissão sobre a 
possível necessidade de adaptar o quadro jurídico para que este garanta o cálculo das 
taxas. 

As agências estão a dar seguimento às observações de auditoria de anos 
anteriores 

46 O Tribunal apresentou a situação das medidas de seguimento adotadas pelas 
agências em resposta às observações dos anos anteriores. A figura 12 mostra que, 
em 2018, relativamente às 223 observações a que não tinha sido dada resposta no 
final de 2017, tinham sido concluídas ou estavam em curso medidas corretivas na 
maioria dos casos. Das 107 observações pendentes e em curso, as medidas corretivas 
necessárias relativamente a 13 delas não dependiam (apenas) da agência. 
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Figura 12 – Esforços das agências para dar seguimento às observações 
dos anos anteriores 

 
Fonte: TCE. 

47 Durante a auditoria anual realizada no ano passado, o Tribunal analisou os 
ambientes contabilísticos das agências. Na sequência das observações do Tribunal 
sobre a independência dos contabilistas, a maioria das agências deu resposta ao 
problema em 2018, e apenas duas (EACEA, EFSA) não o fizeram. Observou-se uma 
tendência semelhante quanto à (re)validação em falta dos sistemas contabilísticos. As 
sete agências em que o Tribunal mencionou essa necessidade em 2018 adotaram 
medidas corretivas no decurso desse ano. 

48 Realizaram-se também progressos apreciáveis relativamente à introdução da 
contratação pública eletrónica. A figura 13 apresenta os progressos realizados na 
introdução das ferramentas até ao final de 2018.  

Figura 13 – A contratação pública eletrónica está em vias de aplicação 

 
Fonte: TCE. 
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49 Em 2018, realizaram-se também alguns progressos relativamente à introdução do 
SYSPER II, a ferramenta de gestão dos recursos humanos desenvolvida pela Comissão. 
A figura 14 mostra que cinco outras agências assinaram acordos para a utilização da 
ferramenta em 2018. 

Figura 14 – Introdução da ferramenta SYSPER II no domínio dos recursos 
humanos 

 
* O valor da última linha para 2018 inclui também a Procuradoria Europeia. 
Fonte: TCE. 

Nem todas as agências estão sujeitas ao mesmo processo de quitação 
orçamental 

50 No que diz respeito à maioria das agências 
descentralizadas e outros organismos e a todas as 
agências de execução da Comissão, o Parlamento 
Europeu e o Conselho são responsáveis pelos 
processos orçamentais e de quitação anuais. A 
figura 15 apresenta a cronologia do processo de 
quitação.  
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Figura 15 – Processo de quitação da maioria das agências 

 
Fonte: TCE. 

51 Ao contrário das outras agências, a EUIPO, agência descentralizada totalmente 
autofinanciada, está sujeita a um processo de quitação pelo respetivo Comité 
Orçamental, e não pelo Parlamento Europeu e o Conselho. Do mesmo modo, para as 
outras duas agências integralmente autofinanciadas, o CUR e o ICVV, os processos 
orçamentais e de quitação anuais são da responsabilidade dos seus conselhos de 
administração. Estes diferentes processos estão previstos nos seus regulamentos de 
base. 
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52 Trata-se de agências e organismos autofinanciados, cujos orçamentos não fazem 
parte do orçamento geral da União; no entanto, as suas receitas resultam do exercício 
de uma autoridade pública com base na legislação da UE. Assim, o TCE afirmou 
reiteradamente que os mesmos princípios de prestação de contas e de transparência 
devem ser aplicados a todos os organismos relacionados com a UE. No caso do EUIPO, 
o TCE expressou preocupações acerca do processo de quitação orçamental do Instituto 
em pareceres publicados em 20159 e 201910. Quanto ao CUR11 e ao ICVV12, o Tribunal 
também exprimiu as suas preocupações em pareceres publicados em 2015.  

  

                                                      
9 Ver o Parecer n° 5/2015 do TCE sobre a proposta de alteração do regulamento do Comité 

Orçamental do Instituto de Harmonização do Mercado Interno que estabelece as 
disposições financeiras aplicáveis ao Instituto. 

10 Ver o Parecer n° 1/2019 do TCE sobre a proposta de regulamento BC-01-2019 do Comité 
Orçamental do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, que estabelece as 
disposições financeiras aplicáveis ao Instituto. 

11 Ver o Parecer n° 3/2015 do TCE sobre a proposta de Regulamento Financeiro do Conselho 
Único de Resolução que estabelece as disposições financeiras aplicáveis ao CUR. 

12 Ver o Parecer nº 2/2015 do TCE sobre a proposta de alteração do Regulamento Financeiro 
aplicável ao Instituto Comunitário das Variedades Vegetais. 
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Resultados de auditoria de outros 
produtos relacionados com as agências 
publicados pelo Tribunal 

Relatório Especial nº 29/2018 do TCE: A EIOPA deu um 
importante contributo para a supervisão e a estabilidade do 
setor dos seguros, mas subsistem ainda desafios significativos 

53 Numa auditoria especial realizada para além da auditoria financeira e de 
conformidade anual à EIOPA, o Tribunal examinou se a Autoridade contribui 
eficazmente para a supervisão e a estabilidade financeira no setor dos seguros. Mais 
especificamente, analisou as ações da EIOPA no domínio da supervisão e da 
convergência da supervisão, o teste de esforço do setor dos seguros de 2016 e ainda a 
adequação dos recursos e da governação da EIOPA. 

54 A conclusão geral é que a EIOPA fez um bom uso de um vasto leque de 
ferramentas para apoiar a convergência da supervisão e a estabilidade financeira. No 
entanto, subsistem desafios importantes aos quais a própria EIOPA, as autoridades 
nacionais de supervisão e os legisladores têm de dar resposta, por exemplo no 
contexto das autoridades europeias de supervisão (AES) e dos exames do regime 
Solvência II. Além disso, o Tribunal recomendou que, para melhorar a eficiência e a 
eficácia das suas ações, a Autoridade deve reforçar os recursos humanos afetados à 
supervisão. As conclusões de auditoria na íntegra, juntamente com as recomendações 
conexas e as respostas da Autoridade, encontram-se no Relatório Especial 
nº 29/2018 do Tribunal, disponível no sítio Internet do TCE, eca.europa.eu. 

Relatório Anual Específico do TCE nos termos do artigo 92º, 
nº 4, do Regulamento (UE) nº 806/2014, sobre eventuais 
passivos contingentes resultantes do desempenho por parte do 
Conselho Único de Resolução, do Conselho e da Comissão das 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx
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suas funções ao abrigo deste regulamento durante o exercício 
de 2017 

55 Nos termos do artigo 92º, nº 4, do Regulamento MUR, o Tribunal audita 
anualmente a existência de eventuais passivos contingentes resultantes do 
desempenho por parte do Conselho Único de Resolução, do Conselho e da Comissão 
das suas funções ao abrigo do referido regulamento. As conclusões de auditoria 
relativas ao exercício de 2017, as recomendações conexas e as repostas do CUR 
encontram-se no relatório específico do Tribunal, disponível no sítio Internet do TCE, 
eca.europa.eu. 

Outros relatórios especiais do Tribunal que também fizeram 
referência a uma ou mais agências 

56 Para além dos relatórios de auditoria especificamente dedicados às agências, no 
decurso de 2018 o Tribunal publicou igualmente vários relatórios especiais de 
auditoria sobre a aplicação das políticas da UE que fazem referência a algumas 
agências (figura 16). 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx
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Figura 16 – Outros relatórios especiais do Tribunal que fizeram 
referência às agências 

 
Fonte: TCE. 
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necessários mais esforços 

QFP 1a QFP 2 QFP 3 Autofinanciadas



 37 
 

 

Lista de acrónimos/siglas utilizados 
para as agências e outros organismos 
da UE 

Acrónimo/sigla Designação completa Localização 

ACER Agência de Cooperação dos Reguladores da 
Energia 

Liubliana, Eslovénia 

AEA Agência Europeia do Ambiente Copenhaga, Dinamarca 

AECP Agência Europeia de Controlo das Pescas Vigo, Espanha 

AESA Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação 

Colónia, Alemanha 

AET Autoridade Europeia do Trabalho Bratislava, Eslováquia 

AFE Agência Ferroviária da União Europeia Valenciennes, França 

CdT Centro de Tradução dos Organismos da 
União Europeia 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

Cedefop Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional 

Salónica, Grécia 

CEPOL Agência da União Europeia para a Formação 
Policial 

Budapeste, Hungria 

Chafea Agência de Execução para os Consumidores, 
a Saúde, a Agricultura e a Alimentação 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

CUR Conselho Único de Resolução Bruxelas, Bélgica 

EACEA Agência de Execução relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura 

Bruxelas, Bélgica 

EASME Agência de Execução para as Pequenas e 
Médias Empresas 

Bruxelas, Bélgica 

EASO Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 
Asilo 

Valeta, Malta 

EBA Autoridade Bancária Europeia Paris, França 
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ECDC Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças 

Estocolmo, Suécia 

ECHA Agência Europeia dos Produtos Químicos Helsínquia, Finlândia 

EFSA Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos 

Parma, Itália 

EIGE Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género 

Vílnius, Lituânia 

EIOPA Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma 

Frankfurt, Alemanha 

EIT Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia Budapeste, Hungria 

EMA Agência Europeia de Medicamentos Amesterdão, Países 
Baixos 

EMSA Agência Europeia da Segurança Marítima Lisboa, Portugal 

ENISA Agência da União Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 

Heraklion, Grécia 

ERCEA Agência de Execução do Conselho Europeu 
de Investigação 

Bruxelas, Bélgica 

ESMA Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados 

Paris, França 

ETF Fundação Europeia para a Formação Turim, Itália 

EUIPO Instituto da Propriedade Intelectual da 
União Europeia 

Alicante, Espanha 

eu-LISA Agência Europeia para a Gestão Operacional 
de Sistemas Informáticos de Grande Escala 
no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça 

Taline, Estónia 

EU-OSHA Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho 

Bilbau, Espanha 

Euratom Agência de Aprovisionamento da Euratom Luxemburgo, 
Luxemburgo 

Eurofound Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho 

Dublim, Irlanda 



 39 
 

 

Eurojust Autoridade Europeia de Cooperação 
Judiciária 

Haia, Países Baixos 

Europol Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial 

Haia, Países Baixos 

FRA Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia 

Viena, Áustria 

Frontex Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira  

Varsóvia, Polónia 

Gabinete do 
ORECE 

Agência de Apoio ao ORECE Riga, Letónia 

GSA Agência do GNSS europeu Praga, República Checa 

ICVV Instituto Comunitário das Variedades 
Vegetais 

Angers, França 

INEA Agência de Execução para a Inovação e as 
Redes 

Bruxelas, Bélgica 

OEDT Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência  

Lisboa, Portugal 

REA Agência de Execução para a Investigação Bruxelas, Bélgica 
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Equipa de auditoria 

 

Terceira fila (da esquerda para a direita): Hans Christian Monz (responsável de tarefa), 
Sevdalina Todorova (auditora), João Pedro Bento (auditor), Tomas Mackevičius 
(assessor), Arūnas Juozulynas (responsável de tarefa), Flavia Di Marco (auditora), 
Mindaugas Pakštys (chefe de gabinete); 

Segunda fila (da esquerda para a direita): Bob De Blick (auditor), Jānis Gaišonoks 
(perito nacional destacado), Roberto Sanz Moratal (auditor), Mari Liis Pelmas Gardin 
(secretária), Iveta Adovica (auditora), Christine Becker (auditora), Andrea Ferraris 
(responsável de tarefa), Andreja Pavlakovic Milosavljevic (responsável de tarefa), 
Alexandra Mazilu (desenhadora gráfica); 

Primeira fila (da esquerda para a direita): Julio César Santín Santos (auditor), Hélder 
Vasco Travado (auditor), Peter Eklund (responsável de tarefa), Friedemann Zippel 
(responsável principal), Judita Frangež (secretária), Rimantas Šadžius (Membro do 
TCE), Ioanna Metaxopoulou (diretora da Câmara IV), Svetoslava Tashkova (auditora), 
Jonathan Lannin (estagiário). 
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