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Síntese
I O Tribunal de Contas Europeu (TCE) é o auditor externo das finanças da União

Europeia 1. Nesta qualidade, atua como guardião independente dos interesses
financeiros dos cidadãos da UE, contribuindo para melhorar a gestão financeira da
União 2.

II Este documento sintetiza os resultados da auditoria realizada pelo Tribunal,

relativamente ao exercício de 2020, às 41 3 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 Relatório Anual sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020.

III Em termos globais, a auditoria das agências relativa ao exercício encerrado em

31 de dezembro de 2020 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 regularidade
das receitas subjacentes às contas de todas as agências;

o

opiniões de auditoria sem reservas (favoráveis) sobre a legalidade e regularidade
dos pagamentos subjacentes às contas de todas as agências, exceto da ACER, da
eu-LISA e da ENISA, para as quais o Tribunal emitiu opiniões com reservas.

1

Artigos 285º a 287º do TFUE (JO C 326 de 26.10.2012, pp. 169-171).

2

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 documentos de análise e nos pareceres sobre legislação nova ou alterada da
UE, ou sobre outras decisões com implicações na gestão financeira (www.eca.europa.eu).

3

A AET e a Procuradoria Europeia não foram auditadas em 2020, porque ainda não
alcançaram a autonomia financeira.

5

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.
Para dar resposta a esses domínios, propôs também as medidas a tomar enunciadas
em seguida.
o

A execução do orçamento pelas agências deve ser sujeita a controlos internos
eficazes e eficientes, que devem incluir controlos ex ante sólidos destinados a
evitar erros e irregularidades antes de as operações serem autorizadas. Além
disso, a fim de obter a melhor relação custo-benefício possível no âmbito dos
contratos-quadro da Comissão Europeia sem uma lista de preços para a aquisição
de licenças de software e de serviços informáticos, as agências devem realizar
sistematicamente estudos de mercado antes de assinarem qualquer nota de
encomenda. Estes estudos devem incluir uma avaliação pormenorizada dos
produtos e serviços necessários, uma análise das soluções disponíveis no mercado
e uma estimativa de preços para os produtos em questão.

o

A substituição de um Diretor Executivo pode implicar alterações na gestão de
delegações da agência. Por conseguinte, as agências devem adotar regras
internas que contribuam firmemente para os sistemas de controlo da gestão, a
transparência e a prestação de contas.

o

Quase todas as observações sobre os procedimentos de contratação diziam
respeito a pagamentos irregulares. As agências em causa devem continuar a
melhorar os seus procedimentos de contratação pública, assegurando o
cumprimento integral das regras aplicáveis.

o

Para corrigir os níveis excessivos de transições, as agências em causa devem
melhorar o planeamento orçamental e os ciclos de execução.

o

O facto de os acordos preverem diferentes métodos para o cálculo das
contribuições dos países associados implica um risco de execução errada desses
acordos de contribuição. O Tribunal convida as agências em causa a consultarem
a Comissão Europeia para avaliar se necessitam ou não de se harmonizarem com
os acordos de contribuição da Comissão e os métodos de cálculo das
contribuições dos países associados.
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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 União a conceber e executar políticas. Estão sediadas em diferentes
Estados-Membros e podem ter uma influência significativa em domínios de
importância vital para o quotidiano dos cidadãos da UE, 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 Existem três tipos de agências da UE: as agências descentralizadas, as agências de

execução da Comissão Europeia e os outros organismos, cujas diferenças se descrevem
em seguida.

03 O número de agências aumentou ao longo dos anos, tendo chegado a 43 no final

de 2020, como mostra a figura 1. Este número inclui já a agência mais recente, a
HADEA (Agência de Execução Europeia da Saúde e do Digital), que entrou em
funcionamento em 1 de abril de 2021 4. Ao mesmo tempo, a Chafea deixou de existir, e
a INEA e a EASME passaram a designar-se respetivamente CINEA (Agência de Execução
Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente) e EISMEA (Agência de Execução
do Conselho Europeu da Inovação e das PME).

4

Decisão de Execução (UE) 2021/173 da Comissão, de 12 de fevereiro de 2021 (JO L 50
de 15.2.2021, p. 9).
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Figura 1 – Cronologia e panorâmica do aumento do número de agências
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* Em 1 de abril de 2021, a Chafea deixou de existir, a INEA tornou-se a CINEA e a EASME tornou-se a EISMEA.

* Algumas das agências funcionavam anteriormente como organizações intergovernamentais com um
estatuto diferente.
Nota: os anos indicados na figura referem-se à data de entrada em vigor do ato que institui a agência.
Fonte: TCE.
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04 Todas as agências de execução da Comissão Europeia estão localizadas em

Bruxelas. As agências descentralizadas e os outros organismos estão localizados em
toda a UE, em diferentes Estados-Membros, como ilustrado na figura 2. A sua
localização é decidida pelo Conselho ou conjuntamente pelo Conselho e o Parlamento
Europeu.

Figura 2 – Localização das agências nos Estados-Membros
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Fonte: TCE.
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As agências descentralizadas dão resposta a necessidades
políticas específicas

05 As 33 agências descentralizadas

desempenham um papel importante na
elaboração e execução das políticas da UE, especialmente em tarefas de natureza
técnica, científica, operacional ou reguladora. A sua função 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
nacionais. São criadas por regulamentos do Conselho ou do Parlamento Europeu e do
Conselho para funcionarem por um período indeterminado.
5

As agências de execução da Comissão Europeia realizam os
programas da UE

06 As seis agências de execução

da Comissão Europeia desempenham tarefas
executivas e operacionais relativas a programas da UE. São instituídas para
funcionarem por um período fixo.
6

Os outros organismos têm mandatos específicos

07 Os quatro outros organismos são o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia

(EIT), a Procuradoria Europeia, a Agência de Aprovisionamento da Euratom (AAE) 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 Procuradoria Europeia é um
organismo independente da UE, com competências na luta contra a criminalidade
lesiva do orçamento da União. Entrou em funcionamento em 1 de junho de 2021. A
AAE, sediada no Luxemburgo, foi criada por um período indeterminado, com o
objetivo de assegurar o aprovisionamento regular e equitativo de combustíveis
nucleares aos utilizadores da UE, em conformidade com o Tratado Euratom. O CUR,
localizado em Bruxelas, é a principal autoridade do Mecanismo Único de Resolução na
5

ACER, AEA, AECP, AESA, AET, AFE, CdT, Cedefop, CEPOL, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EFSA,
EIGE, EIOPA, EMA, EMSA, ENISA, ESMA, ETF, EUIPO, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust,
Europol, eu-LISA, FRA, Frontex, Gabinete do ORECE, GSA, ICVV e OEDT.

6

A Chafea deixou de existir em 1 de abril de 2021. EASME (designada por EISMEA a partir de
1 de abril de 2021), ERCEA, EACEA, REA, INEA (designada por CINEA a partir de 1 de abril
de 2021) e HADEA (a partir de 1 de abril de 2021).

10
União Bancária Europeia. A sua missão é assegurar uma resolução de forma ordenada
de bancos em situação ou em risco 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

08 Em 2020, o orçamento total do conjunto das agências (excluindo o CUR)

elevou-se a 3,7 mil milhões de euros, o equivalente a 2,2% do orçamento geral da UE
para 2020 (2019: 2,2%), como indicado na figura 3.

09 O orçamento do CUR em 2020 elevou-se a 8,1 mil milhões de euros (2019: 7,9 mil

milhões de euros). É composto por contribuições das instituições de crédito e de certas
empresas de investimento para a criação do Fundo Único de Resolução e para o
financiamento das despesas administrativas do CUR.

10 Os orçamentos das agências descentralizadas e dos outros organismos abrangem

as despesas de pessoal, as despesas administrativas e as despesas operacionais. As
agências de execução realizam programas financiados pelo orçamento da Comissão
Europeia, e os seus orçamentos próprios (em 2020, um total de cerca de 273 milhões
de euros) cobrem apenas as despesas de pessoal e as despesas administrativas.
Em 2020, o montante (dotações de autorização) executado pelas seis agências de
execução em nome da Comissão Europeia ascendeu a cerca de 14,9 mil milhões de
euros (2019: 13,9 mil milhões de euros).
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Figura 3 – Fontes de financiamento das agências em 2020
Orçamento geral da UE

164,1 mil milhões
de euros

2,4 mil milhões
de euros

Subsídios/contribuições da
UE (Comissão)

0,03 mil milhões
de euros
Receitas afetadas

0,9 mil milhões
de euros

Taxas, encargos e
contribuições provenientes
das autoridades nacionais
de supervisão

0,4 mil milhões
de euros
Outras receitas

14,9 mil milhões 8,1 mil milhões
de euros
de euros
Orçamento operacional
das agências de execução

Orçamento total do CUR

Fonte: Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020; Contas anuais definitivas
da União Europeia de 2020 e Relatórios Anuais de Atividades das agências de execução relativos a 2020,
dados compilados pelo TCE.

11 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 dos setores e por contribuições diretas dos países que
participam nas suas atividades. A figura 4 ilustra a repartição dos orçamentos das
agências por fonte de receitas.
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Figura 4 – Orçamentos das agências para 2020 por fonte de receitas
Agências ordenadas
por volume total de
receitas
(milhões de euros)

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europol
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA

Contribuições
provenientes do
orçamento geral
da UE

≈ 2 405

Receitas
afetadas pela
Comissão para
tarefas
delegadas

≈ 34

Taxas, encargos e
contribuições
provenientes das
autoridades
nacionais de
supervisão

≈ 852

61,0
52,2
50,1
49,2
41,5
35,4
31,0
24,0
21,2

ECDC
ERCEA
EACEA
EASME
Eurojust
GSA*
INEA
FRA
Eurofound

Financiadas
pelo orçamento
da UE

20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 AECP
17,3 OEDT
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea
7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 Gabinete do ORECE
0,2 AAE
369,5 EMA
128,0 AESA
106,0 ECHA
96,0 EMSA
63,2 AEA
53,6 ESMA

Parcialmente
autofinanciadas

45,9 EBA

Contribuições das
instituições de
crédito para o FUR
e para o CUR

30,1 AFE
27,4 EIOPA

≈ 8 104

8 103,7 CUR

Totalmente
autofinanciadas

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 ICVV

* Foi adotado um orçamento retificativo da GSA para 2020 no montante de 35,4 milhões de euros.
Relativamente às atividades operacionais financiadas através de receitas afetadas, o orçamento
retificativo da Agência incluiu uma inscrição pro memoria e uma estimativa para 2020 de 728,6 milhões
de euros de dotações de autorização e 1 328,7 milhões de euros de dotações de pagamento. As
despesas de execução efetivas a partir das receitas afetadas em 2020 ascenderam a 402,1 milhões de
euros de autorizações e 753 milhões de euros de pagamentos.
Nota: não estão incluídas outras receitas diversas ou reservas orçamentais.
Fonte: Contas anuais definitivas das agências de 2020, dados compilados pelo TCE.
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12 A figura 5 apresenta os orçamentos das agências para 2020. Os orçamentos

estão repartidos por tipo de despesa (Título I: despesas de pessoal, Título II: despesas
administrativas e Título III: despesas operacionais, juntamente com quaisquer outros
títulos utilizados) e não por atividade.

Figura 5 – Despesas das agências em 2020 por título orçamental

0%

Título I

Título II
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ECHA
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GSA*
OEDT
Eurofound
Cedefop
EBA
ACER
Europol
ESMA
CEPOL
FRA
CdT
ECDC
AESA
ENISA
Eurojust
AECP
EFSA
Gabinete do ORECE
EIGE
EU-OSHA
AEA
ICVV
EMA
EMSA
EUIPO
EASO
Frontex
eu-LISA
AAE
EIT
CUR
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20%

40%

60%

80%

Orçamento total
(milhões de euros)
31,0
49,2
52,2
79,7
50,1
20,4
109,6
28,4
10,8
30,8
35,4
18,0
21,7
17,2
46,7
17,3
149,1
53,9
7,8
24,2
46,8
62,5
183,0
21,7
41,7
16,9
98,9
7,2
7,8
16,1
63,2
20,0
369,7
90,5
464,8
130,4
364,4
233,4
0,2
546,6
8 133,2

100%

* Foi adotado um orçamento retificativo da GSA para 2020 no montante de 35,4 milhões de euros.
Relativamente às atividades operacionais financiadas através de receitas afetadas, o orçamento
retificativo da Agência incluiu uma inscrição pro memoria e uma estimativa para 2020 de 728,6 milhões
de euros de dotações de autorização e 1 328,7 milhões de euros de dotações de pagamento. As
despesas de execução efetivas a partir das receitas afetadas em 2020 ascenderam a 402,1 milhões de
euros de autorizações e 753 milhões de euros de pagamentos.
Nota: os valores relativos ao CUR são compostos por duas partes: a parte I, com 118 milhões de euros
destinados à administração, e a parte II, com 8 016 milhões de euros destinados ao Fundo.
Fonte: Orçamento: Contas anuais definitivas das agências de 2020, dados compilados pelo TCE.
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13 A figura 6 apresenta o número de efetivos nas agências no final de 2020. No

total, estas empregavam 12 881 pessoas 7 (2019: aproximadamente 11 900),
representando cerca de 18% do total do pessoal 8 empregado pelas instituições e
agências da UE.

Figura 6 – Número de efetivos por agência no final de 2020
Agências descentralizadas
Agências de execução
Outros organismos
Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
AESA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
CUR
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EBA
AEA
GSA
CdT
AFE
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
OEDT
Eurofound
ENISA
CEPOL
AECP
Chafea
EIT
EU-OSHA
ICVV
Gabinete do ORECE
EIGE
AAE

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Fonte: dados compilados pelo TCE.

7

Os números de "pessoal" incluem o número real de lugares ocupados por funcionários
permanentes, agentes temporários e contratuais e peritos nacionais destacados em 31 de
dezembro de 2020.

8

Os valores utilizados baseiam-se no equivalente a tempo completo (ETC) de funcionários
permanentes, agentes temporários e contratuais e peritos nacionais destacados.
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14 A maioria das agências não executa grandes programas operacionais de

despesas, dedicando-se antes a tarefas de natureza técnica, científica ou reguladora.
Por conseguinte, na maioria dos casos, os seus orçamentos são compostos sobretudo
por despesas de pessoal e administrativas (ver figura 5). Globalmente, as despesas de
pessoal e administrativas das agências representam cerca de 10,9% do total das
despesas deste tipo da UE (ver figura 7).

Figura 7 – Despesas administrativas e de pessoal* das instituições e
organismos da UE em 2020 (em milhões de euros)
(milhões de euros)

Autoridade Europeia para
a Proteção de Dados

9,4

Provedor de
Justiça Europeu

10,1

Comité das Regiões
Europeu
Comité Económico e
Social Europeu
Tribunal de Contas Europeu
Serviço Europeu para a Ação
Externa
Tribunal de Justiça
Conselho

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Parlamento Europeu

1 121,0
1 331,2

Agências
Comissão

8 485,0

* As despesas de pessoal incluem o pessoal que trabalha em atividades operacionais e administrativas.
As contribuições para o regime de pensões não estão incluídas nos valores relativos às agências (exceto
no caso das agências autofinanciadas e parcialmente autofinanciadas).
Fonte: Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020; Contas anuais definitivas da
Comissão Europeia relativas ao exercício de 2020 e Contas anuais definitivas das agências de 2020,
dados compilados pelo TCE.
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15 Os 2,4 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 8.

Figura 8 – Financiamento das agências por rubrica do QFP no orçamento
geral da UE
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Fonte: Contas anuais definitivas das agências de 2020, dados compilados pelo TCE.
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As disposições orçamentais e de quitação são semelhantes para
todas as agências, com exceção do EUIPO, do ICVV e do CUR

16 No que diz respeito à maioria das agências descentralizadas e outros organismos

e a todas as agências de execução da Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o
Conselho são responsáveis pelos processos orçamentais e de quitação anuais. A
figura 9 apresenta a cronologia do processo de quitação.

Figura 9 – Processo de quitação da maioria das agências
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ano n+1
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do ano n+1
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Fonte: TCE.

17 No entanto, as duas agências descentralizadas totalmente autofinanciadas (ICVV

e EUIPO) estão sujeitas a processos orçamentais e de quitação respetivamente pelo
seu Conselho de Administração ou pelo seu Comité Orçamental, mas não pelo
Parlamento Europeu nem pelo Conselho. Do mesmo modo, o processo orçamental e
de quitação anual do CUR é da responsabilidade exclusiva do seu Conselho de
Administração.
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A Rede das Agências da UE facilita a cooperação entre as
agências e a comunicação com as partes interessadas

18 A Rede de Agências da União Europeia foi criada pelas agências como uma

plataforma de cooperação mútua para reforçar a sua visibilidade, bem como
determinar e incentivar eventuais ganhos de eficiência e gerar valor acrescentado. É
um reconhecimento da necessidade de as agências comunicarem de forma mais
coordenada com as partes interessadas e o público em geral sobre questões de
interesse comum e constitui um ponto de entrada inicial para a recolha e divulgação
de informações entre todas as agências. A Rede funciona com base em prioridades
acordadas pelas agências numa agenda estratégica quinquenal, bem como em
programas de trabalho anuais que especificam as suas atividades e os seus objetivos.
Em 2020, aprovou a sua segunda estratégia plurianual (2021-2027) 9, que integra a
direção política e estratégica da nova Comissão Europeia em torno de dois pilares
estratégicos:
o

a Rede de Agências da União Europeia como modelo de excelência administrativa;

o

a Rede como parceiro institucional bem estabelecido.

19 A Rede é presidida por uma agência diferente todos os anos segundo um sistema

rotativo, realizando reuniões plenárias duas vezes por ano, coordenadas pelo Gabinete
de Apoio Comum. Integra dez sub-redes temáticas (ver figura 10), que se concentram
em diferentes matérias e podem também interagir com outras instituições da UE, que
têm elas próprias a possibilidade de ser membros das sub-redes. O Tribunal participa
ativamente em algumas destas reuniões plenárias e das sub-redes, partilhando boas
práticas e prestando informações sobre os processos e resultados de auditoria.

9

2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bruxelas, 9 de novembro de 2020.
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Figura 10 – Gabinete de Apoio Comum e sub-redes da Rede de Agências
da União Europeia
RDV

Rede de
Diplomacia
Verde

PDN

Rede de
Desenvolvimento do
Desempenho

NAPO

HCIN

Rede de Chefes de
Comunicação e Informação

EU-ANSA

Rede das Agências da
UE para o
Aconselhamento
Científico

Gabinete de
Apoio Comum
da
Rede de
Agências da
União Europeia

IAAPN

Rede dos Responsáveis
pela Contratação das
Agências

ICTAC

Comité Consultivo para as
Tecnologias da Informação e
Comunicação

IAAN

Rede interagências de
processos de recurso

Rede interagências de
contabilistas

EFRAN

Agências europeias que
recebem taxas

IALN

Rede Jurídica
Interagências

Fonte: Rede de Agências da União Europeia.

20 No centro do trabalho da Rede e no cerne de ambas as estratégias plurianuais

está o aspeto da partilha de serviços, conhecimentos e competências. São exemplos de
cooperação a partilha de serviços nos domínios da recuperação em caso de
catástrofes, contabilidade, contratação conjunta (ver caixa 1), questões relacionadas
com a COVID-19 (ver caixa 2) e proteção de dados.
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Caixa 1
Exemplo de cooperação através de procedimentos de contratação
conjunta
Os procedimentos de contratação conjunta são um dos incentivos à cooperação
promovida pela Rede de Agências da União Europeia. Como o Tribunal já referiu
no Relatório Anual relativo a 2018, as agências descentralizadas e outros
organismos, juntamente com as empresas comuns da UE (organismos da UE),
também exploraram a possibilidade de aumentar a eficiência administrativa e de
economias de escala através da utilização de procedimentos de contratação
conjunta. Entre 2014 e 2020, o número de convites à apresentação de propostas
conjuntos lançados pelos organismos da UE aumentou de 1 para 17 e, até ao final
de 2020, 64 organismos da UE tinham participado num ou mais procedimentos de
contratação conjunta (ver figura 11). Os procedimentos de contratação conjunta
podem permitir alcançar ganhos de eficiência e economias de escala.

Figura 11 – Número de convites à apresentação de propostas
conjuntos
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Fonte: Rede de Agências da União Europeia.
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Caixa 2
Partilha de informações sobre medidas de resposta durante a
pandemia de COVID-19
Na sequência da eclosão do surto de COVID-19, o Gabinete de Apoio Comum da
Rede de Agências da União Europeia desempenhou um papel ativo na
coordenação das medidas de resposta. Em abril de 2020, a Rede criou um grupo
consultivo sobre novas formas de trabalho, um grupo de trabalho informal para
servir de plataforma de intercâmbio de informações entre os gestores de recursos
das agências. Desde a sua criação, realizou 27 reuniões, tendo contribuído para
harmonizar os procedimentos das agências no que diz respeito às políticas
relativas a medidas de teletrabalho generalizado, à contratação conjunta de
equipamento de proteção individual e ao regresso ao trabalho presencial. Serviu
igualmente de canal de coordenação de temas relacionados com a COVID-19 para
os quais as agências pretendiam chamar a atenção da Comissão Europeia.
As ações da Rede foram reconhecidas pela Provedora de Justiça da UE, que a
nomeou, entre outros, para o seu Prémio por Boa Administração 2021 em virtude
da coordenação da resposta das agências da UE à crise provocada pela
COVID-19 10.
Fonte: Rede de Agências da União Europeia e Provedora de Justiça da UE.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316.
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A auditoria do Tribunal
O mandato do Tribunal

21 Como exige o artigo 287º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE), o Tribunal auditou 11:
o

as contas das 41 agências, que são constituídas pelas demonstrações financeiras 12
e pelos relatórios de execução orçamental 13 relativos ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020;

o

a legalidade e a regularidade das operações subjacentes a essas contas.

22 Com base nos resultados da sua auditoria, o Tribunal envia ao Parlamento

Europeu e ao Conselho, ou às outras autoridades de quitação (ver ponto 17),
relativamente a cada agência, uma declaração sobre a fiabilidade das contas, bem
como sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes. O Tribunal
complementa as Declarações de Fiabilidade com observações de auditoria
significativas, sempre que for adequado.

O Tribunal comunica os casos de suspeita de fraude aos
organismos competentes da UE: o OLAF e a Procuradoria
Europeia

23 O Tribunal coopera com o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) em

questões relacionadas com situações de fraude e outras atividades ilegais lesivas dos
interesses financeiros da UE. A pedido do OLAF, o Tribunal partilha informações de
auditoria sobre as agências da UE que possam ser úteis para os inquéritos deste
Organismo. Também consulta o OLAF sobre qualquer suspeita que identifique no

11

A AET e a Procuradoria Europeia não foram auditadas em 2020, porque ainda não
alcançaram a autonomia financeira.

12

As demonstrações financeiras incluem o balanço e a demonstração de resultados
financeiros, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração da variação da situação
líquida, bem como uma síntese das políticas contabilísticas significativas e outras notas
explicativas.

13

Os relatórios de execução orçamental são os relatórios que agregam todas as operações
orçamentais e as notas explicativas.
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decurso dos trabalhos de auditoria, apesar de as auditorias não se destinarem
especificamente a procurar fraudes. Relativamente ao exercício de 2020, esta
cooperação foi alargada à Procuradoria Europeia, que entrou recentemente em
funcionamento e é responsável por investigar, instaurar a ação penal e levar a
julgamento as infrações penais lesivas dos interesses financeiros da União. O Tribunal
comunicou à Procuradoria Europeia um caso suspeito relacionado com uma agência da
UE e informou o OLAF sobre o mesmo. Globalmente, desde o exercício de 2001 e antes
da criação da Procuradoria Europeia, o Tribunal remeteu outras oito agências para o
OLAF por suspeitas de um ou mais casos de fraude nas operações dessas agências
incluídas nas amostras.

Digitalização dos procedimentos de auditoria no TCE

24 O Tribunal considerou a auditoria anual das agências da UE uma oportunidade

para testar o potencial dos procedimentos de auditoria automatizados. Esta auditoria
consiste em cerca de 200 procedimentos de auditoria que abrangem domínios como
pagamentos, salários, contratação, orçamento, recrutamento e as contas anuais.
Em 2019, o Tribunal lançou um projeto-piloto sobre a forma de automatizar os
procedimentos de auditoria da legalidade e regularidade das autorizações, dos
pagamentos e dos salários, bem como a auditoria das contas. O projeto abrangeu as
seis agências de execução da UE. Ao contrário da maioria das agências
descentralizadas 14, as agências de execução têm procedimentos administrativos e
sistemas informáticos semelhantes (designadamente os sistemas orçamental,
contabilístico e de gestão dos recursos humanos).

25 Em 2020, o Tribunal prosseguiu o projeto-piloto e aperfeiçoou os procedimentos

de auditoria anteriormente desenvolvidos para as agências de execução, tornando-os
mais precisos de modo a reduzir o número de exceções a verificar pelos auditores.
Aplicou igualmente cinco novos procedimentos automatizados no domínio da
auditoria das contas. Como esperado, este teste não revelou erros materiais. Contudo,
o Tribunal registou algumas poupanças de tempo, como mostra a figura 12. Estes
resultados confirmam que existe potencial para poupanças substanciais quando a
automatização for utilizada em mais procedimentos e em mais tarefas de auditoria.
Este processo será continuado e observado nos próximos anos.

14

Ver pontos 2.26 e 2.27 do Relatório Anual sobre as agências da UE relativo ao exercício
de 2017.
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Figura 12 – Automatização dos testes para a auditoria das contas
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Fonte: TCE.
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O que o Tribunal constatou
Os resultados das auditorias anuais das agências relativas
a 2020 são globalmente positivos

26 Em termos globais, a auditoria das contas anuais das agências relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e das receitas subjacentes
confirmaram os resultados positivos comunicados em anos anteriores; não obstante,
são necessárias algumas melhorias no domínio dos pagamentos subjacentes às contas.

Figura 13 – Opiniões de auditoria anuais relativas aos exercícios
de 2018-2020 sobre as contas, as receitas e os pagamentos das agências
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Fonte: TCE.

Opiniões favoráveis sobre a fiabilidade das contas de todas as
agências

27 O Tribunal emite opiniões de auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre as

contas de todas as agências relativas ao exercício de 2020 (ver figura 13).

Os parágrafos de ênfase são importantes para a compreensão das contas
da EMA e do CUR

28 Os parágrafos de ênfase chamam a atenção dos leitores para questões que se

revestem de importância fundamental para a compreensão das contas pelos
utilizadores. No exercício de 2020, o Tribunal formulou parágrafos de ênfase nos seus
relatórios em relação a duas agências: a EMA e o CUR.
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29 No que se refere à EMA, a agência anteriormente sediada em Londres que se

deslocou para Amesterdão, o Tribunal chama a atenção para uma questão relativa ao
contrato de arrendamento das suas anteriores instalações em Londres. O contrato de
arrendamento prolonga-se até 2039, sem prever uma rescisão antecipada. Em julho
de 2019, a EMA chegou a acordo com o seu senhorio e conseguiu subarrendar as suas
instalações anteriores a partir de julho de 2019, em condições compatíveis com os
termos do arrendamento original. O subarrendamento termina quando caducar o
contrato de arrendamento da EMA. Uma vez que a Agência continua a ser parte no
contrato de arrendamento, pode ser responsabilizada pela totalidade do montante
remanescente a pagar no âmbito do contrato se o sublocatário não cumprir as suas
obrigações. Em 31 de dezembro de 2020, o total estimado da renda pendente, dos
encargos de serviços associados e do seguro de senhorio a pagar pela EMA até ao final
do prazo da locação eleva-se a 377 milhões de euros.

30 No que se refere às contas do CUR, o Tribunal salienta que não foram incluídos

na sua auditoria os recursos administrativos ou processos judiciais relacionados com as
contribuições entre algumas instituições de crédito e autoridades nacionais de
resolução e o CUR, bem como outras ações judiciais intentadas perante o Tribunal
Geral e o Tribunal de Justiça da União Europeia. O eventual impacto nas
demonstrações financeiras do CUR relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 (mais concretamente nos passivos contingentes, nas provisões e
nos passivos) é sujeito a uma auditoria anual específica separada realizada pelo TCE,
tal como estipulado no artigo 92º, nº 4, do Regulamento MUR.

31 Além disso, o Tribunal chama a atenção para as notas às demonstrações

financeiras das contas definitivas do CUR, que descrevem o possível impacto na
carteira de investimentos tendo em conta a atual crise provocada pela COVID-19.

O ponto relativo a outras questões incide sobre um aspeto de
importância específica para a Chafea

32 A Chafea encerrou as suas atividades em 1 de abril de 2021, tendo as suas tarefas

sido transferidas para outras agências. No entanto, uma vez que estas agências são
outras entidades da UE consolidadas, a questão não tem impacto nos montantes de
ativos e passivos nas contas anuais de 2020 da Agência.
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Opiniões favoráveis sobre a legalidade e regularidade das
receitas subjacentes às contas de todas as agências

33 O Tribunal emite opiniões de auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre a

legalidade e regularidade das receitas subjacentes às contas de todas as agências.

O parágrafo de ênfase ajuda a compreender melhor as receitas do CUR

34 O Tribunal utilizou igualmente um parágrafo de ênfase no seu relatório sobre o

CUR, relacionado com a questão descrita no ponto 30.

Os pontos relativos a outras questões incidem sobre aspetos de
importância específica para a ESMA e o CUR

35 Relativamente à 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 União. Desconhece-se o efeito financeiro
provável desta lacuna nos regulamentos. A Autoridade tem conhecimento deste risco
e, em 29 de janeiro de 2021, publicou um documento de consulta 15. Posteriormente,
em 21 de junho de 2021, apresentou um parecer técnico à Comissão Europeia sobre a
alteração do regulamento com vista a atenuar o risco.

36 Além disso, no caso da ESMA, as taxas cobradas aos repositórios de transações

são calculadas com base no volume de negócios aplicável de cada um deles. Embora o
regulamento relativo às taxas não estabeleça um quadro de controlo abrangente e
coerente para assegurar a fiabilidade das informações, todos os repositórios de
transações puderam apresentar opiniões de auditores independentes, declarando que
as suas demonstrações financeiras de 2019 (utilizadas para o cálculo das taxas) davam
uma imagem verdadeira e fiel. Contudo, as informações que divulgaram sobre o
número de transações comunicadas aos repositórios de transações durante 2019 e o
número de transações pendentes registadas em 31 de dezembro de 2019 apenas
foram objeto de uma revisão limitada por parte dos auditores independentes. Em
15

Documento de consulta ESMA 80-196-5019. Ver
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-chargedcredit-rating-agencies-esma.
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março de 2021, a ESMA publicou um documento de consulta 16 em que propõe uma
simplificação do método utilizado para determinar o volume de negócios dos
repositórios de transações para efeitos de cálculo das taxas de supervisão anuais,
incluindo apenas as receitas e excluindo os valores da atividade.

37 Sem prejuízo da sua opinião formal de auditoria, o Tribunal sublinhou que as

contribuições para o fundo gerido pelo Conselho Único de Resolução são calculadas
com base nas informações prestadas pelas instituições de crédito ao CUR. A auditoria
do Tribunal às receitas do CUR baseou-se nestas informações, mas não verificou a
respetiva fiabilidade. O Regulamento MUR não estabelece um quadro de controlo
abrangente e coerente para assegurar a fiabilidade das informações. Contudo, o CUR
realiza controlos de coerência e analíticos das informações, bem como alguns
controlos ex post ao nível das instituições de crédito. Por outro lado, o CUR não pode
divulgar pormenores sobre os cálculos da contribuição ajustados ao risco para cada
instituição de crédito, uma vez que estão interligados e incluem informações
confidenciais sobre outras instituições de crédito. Esta situação afeta a transparência
desses cálculos.

Opiniões favoráveis sobre a legalidade e regularidade dos
pagamentos subjacentes às contas das agências, exceto da
ACER, da eu-LISA e da ENISA

38 Em relação a 38 agências, o Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem reservas

("favoráveis") sobre a legalidade e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas
anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na opinião do
Tribunal, os pagamentos destas agências são, em todos os aspetos materialmente
relevantes, legais e regulares (ver figura 13).

39 Em relação à ACER, o Tribunal emitiu uma opinião com reservas quanto às

constatações comunicadas acerca do exercício de 2019. O Tribunal concluiu que vários
contratos específicos no âmbito de um contrato-quadro relativo a serviços
informáticos eram irregulares, uma vez que não tinha sido realizado qualquer
procedimento de contratação concorrencial. Os pagamentos efetuados de forma

16

Documento de consulta ESMA74-362-1864. Ver
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-s
ftr-and-emir.
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irregular no exercício de 2020 ascenderam a 752 654 euros (3,7% do total das
dotações de pagamento disponíveis em 2020).

40 Relativamente à eu-LISA, o Tribunal formula uma opinião com reservas com base

em dois procedimentos de contratação irregulares. Num caso, a eu-LISA assinou um
contrato específico relativo a software diferente daquele proposto pelo contratante na
sua proposta no âmbito do contrato-quadro associado, sem que tenha existido
qualquer alteração a este último. A aquisição de um produto diferente que não esteja
incluído na oferta de preço, a um preço diferente do produto originalmente oferecido,
constitui um desvio em relação ao contrato-quadro. Noutro caso, a Agência assinou
uma nota de encomenda de serviços de manutenção que abrange um período de
quatro anos, o que contraria as disposições do contrato-quadro, que permitia faturar
os serviços com a antecedência de um ano. O montante total dos pagamentos que não
cumprem as disposições do contrato-quadro era de 10 405 075 euros, o que
representa 4,1% de todas as dotações de pagamento disponíveis no exercício de 2020.

41 Quanto à ENISA, a opinião com reservas diz respeito à ausência de delegação

num membro do pessoal. Houve um lapso de tempo entre o termo de uma delegação
temporária concedida pelo anterior Diretor Executivo a um membro do pessoal e o
início de uma nova delegação concedida pelo novo Diretor Executivo após tomar
posse. Durante esse período, o membro do pessoal em causa autorizou autorizações
orçamentais no montante de 529 120 euros e pagamentos no montante de
914 100 euros sem uma delegação válida (3,5% das dotações de pagamento
disponíveis em 2020).

Pontos relativos a outras questões sobre aspetos de importância
específica para a ACER, a ENISA e o EASO

42 O Tribunal chama a atenção para o facto de a ACER e a ENISA não terem adotado

regras internas para dar resposta à continuidade das delegações nos casos em que os
gestores orçamentais delegados ou que delegam abandonam os seus lugares. Esta
situação constitui uma insuficiência importante do controlo interno (para mais
informações, ver ponto 48 e seguintes).
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43 Relativamente ao EASO, o Tribunal observa que um processo pendente no

Tribunal Geral 17 tem incidência em vários aspetos da opinião de auditoria. Em 2020, o
EASO lançou um concurso aberto para a disponibilização de trabalhadores temporários
para apoiar a sua sede e as suas operações em Malta. O montante total estimado
elevou-se a 27,7 milhões de euros, ao longo de 48 meses. Em outubro de 2020, o
proponente preterido iniciou um processo judicial contra o EASO junto do Tribunal
Geral, contestando o resultado do procedimento de contratação.

44 À semelhança do que referiu no seu relatório sobre as contas do EIGE relativas ao

exercício de 2019, o TCE observa que um processo pendente no Tribunal de Justiça da
União Europeia 18 tem incidência em vários aspetos da opinião de auditoria. Este
processo refere-se a várias questões levantadas pelo Supremo Tribunal de Justiça
lituano relacionadas com a aplicação da Diretiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho 19 relativa ao trabalho temporário, às agências da UE. Uma vez que o
acórdão do Tribunal de Justiça no que diz respeito a estas questões pode ter impacto
na posição do TCE relativamente à utilização de trabalhadores temporários pelo EIGE,
o TCE absteve-se de formular observações, incluindo o seguimento das observações de
anos anteriores, até que o Tribunal de Justiça tenha proferido um acórdão no referido
processo.

As observações do Tribunal incidem em domínios que
necessitam de melhorias em 23 agências

45 Além das opiniões e a par dos parágrafos de "ênfase" e de "outras questões", o

Tribunal formulou 54 observações (em comparação com as 82 observações relativas
ao exercício de 2019) quanto a 23 agências que incidem em domínios que necessitam
de melhorias. A maior parte destas observações diz respeito a insuficiências nos
controlos internos, nos procedimentos de contratação pública e na gestão orçamental.
As insuficiências nos procedimentos de contratação pública continuam a ser a principal
origem de pagamentos irregulares.

17

Processo T-621/20 (EMCS/EASO).

18

Processo C-948/19 (Manpower Lit).

19

JO L 327 de 5.12.2008, p. 9.
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46 A figura 14 e a figura 15 mostram o número de diferentes tipos de observações
formuladas em relação a 41 agências no relatório, incluindo as opiniões e os
parágrafos de "ênfase" e de "outras questões" que as acompanham.

Figura 14 – Número de observações por agência
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Figura 15 – Número de observações por tipo de insuficiências frequentes
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Fonte: TCE.

Os controlos internos são o domínio mais propenso a erros

47 Relativamente a 13 agências (ACER, CEPOL, CUR, EASME, EASO, EBA, EIOPA,

EMSA, ESMA, ENISA, ETF, Eurofound e Frontex), o Tribunal comunica insuficiências
nos controlos internos relacionadas com a falta de controlos ex ante/ex post (ver
caixa 3), a gestão inadequada de autorizações orçamentais/compromissos jurídicos e a
ausência de informações no registo de exceções. A figura 15 mostra os tipos mais
comuns de insuficiências detetadas nos controlos internos.
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Caixa 3
Exemplo de ausência de controlos internos ex ante
Durante a auditoria, o Tribunal constatou a ausência de controlos internos na
execução do contrato-quadro assinado pela Comissão Europeia em 2018 em nome
de mais de 60 organismos da UE, cuja finalidade era a aquisição de licenças de
software e de serviços informáticos. O contratante, que age na qualidade de
intermediário, tem o direito de adicionar uma margem de lucro percentual aos
preços dos seus fornecedores. Em relação às aquisições realizadas ao abrigo deste
contrato-quadro, o Tribunal observou, nomeadamente, que a EASME não realizou
quaisquer controlos internos para determinar se o contratante utilizou os preços
corretos e cobrou as margens corretas.

Observações sobre a delegação dos poderes de execução do orçamento

48 Durante a auditoria, o Tribunal constatou igualmente insuficiências no que diz

respeito à continuidade das delegações nos casos em que os gestores orçamentais
delegados ou que delegam abandonam os seus lugares e, em especial, quando toma
posse um novo Diretor Executivo (ou seja, o gestor orçamental da agência).

49 A função do gestor orçamental é diferente nas agências e nas instituições. As

instituições desempenham elas próprias esse papel, delegando as responsabilidades
associadas em membros do pessoal. Todos os Diretores-Gerais e os Secretários-Gerais
das instituições são gestores orçamentais delegados. No entanto, nas agências, o papel
de gestor orçamental é atribuído ao Diretor Executivo, que executa o orçamento sob a
sua própria responsabilidade. O facto de a responsabilidade pela execução do
orçamento incumbir ao Diretor Executivo é uma característica distintiva fundamental
das agências.

50 Os regulamentos financeiros das agências e o Regulamento Financeiro geral não

respondem explicitamente à questão da continuidade das delegações após a
substituição ou saída do gestor orçamental. Para resolver este problema, as
instituições adotam geralmente regras internas para a execução dos seus orçamentos,
incluindo disposições que abrangem as condições de concessão e de receção das
delegações ou subdelegações, o âmbito dos poderes delegados e a continuidade das
delegações quando um gestor orçamental é substituído ou sai da instituição.
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51 Relativamente a duas agências (ACER e ENISA), as opiniões de auditoria

formuladas pelo Tribunal incluíram parágrafos de "outras questões", que se deveram à
ausência de regras ou decisões internas acerca da continuidade das delegações nos
casos em que tomam posse novos Diretores Executivos. Esta situação resultou na
aprovação de várias autorizações orçamentais, compromissos jurídicos e operações de
pagamento com base em delegações concedidas pelo anterior Diretor Executivo e não
confirmadas pelo novo Diretor Executivo em funções, o que, no entender do Tribunal,
constitui uma insuficiência importante do controlo interno.

52 No caso da ENISA, o Tribunal emitiu uma opinião com reservas sobre a legalidade

e regularidade dos pagamentos subjacentes às contas, dado que um membro do
pessoal autorizou autorizações orçamentais e operações de pagamento durante seis
semanas sem ter qualquer delegação (ver ponto 41).

53 Em anos anteriores, o Tribunal constatou que outras agências geriram

adequadamente a transição dos seus Diretores Executivos. Em 2019, tomaram posse
novos Diretores Executivos no EASO e na EMSA, que emitiram imediatamente decisões
confirmando as delegações conferidas pelos seus antecessores. Noutro exemplo, que
pode ser considerado uma boa prática, em 2019 o Conselho de Administração da EMA
adotou uma carta de funções e responsabilidades do Diretor Executivo enquanto
gestor orçamental, que contém disposições relativas à cessação destas funções. Esta
prática é semelhante à das instituições da UE, que complementam as disposições
gerais do Regulamento Financeiro da União. Por exemplo, a Comissão Europeia adotou
regras internas para a execução da secção do orçamento geral que lhe diz respeito
relativamente à continuidade das delegações 20.

20

O artigo 13º, nº 3, da Decisão da Comissão Europeia C(2018) 5120, de 3.8.2018, sobre as
regras internas para a execução do orçamento geral da União Europeia (secção Comissão
Europeia) estipula que, salvo se expressamente alterada ou revogada por um novo gestor
orçamental delegante, a subdelegação de poderes conferida pelo seu antecessor
permanece válida.
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As insuficiências na contratação pública continuam a ser a principal
origem de pagamentos irregulares

54 O objetivo das regras de contratação pública é garantir a concorrência leal entre

os proponentes e adquirir bens e serviços ao melhor preço, respeitando 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 de todas as agências. Em dez agências (Cedefop, CEPOL, EASO,
EBA, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA e Eurojust), os contratos auditados foram
afetados por insuficiências de diferentes tipos em matéria de contratação pública, que
diziam sobretudo respeito à ausência de concorrência (ver caixa 4), a insuficiências no
processo de avaliação dos proponentes e a questões relacionadas com a execução dos
contratos. Na figura 15, são também apresentadas algumas estatísticas adicionais
referentes ao tipo de observações mais comuns relativas aos procedimentos de
contratação.

Caixa 4
Exemplo de incumprimento das disposições do contrato-quadro
A eu-LISA assinou um contrato específico relativo a software diferente daquele
proposto pelo contratante na sua proposta no âmbito do contrato-quadro
associado. A aquisição de um produto diferente, não incluído na proposta de
preço apresentada no procedimento de concurso, é, de facto, uma opção prevista
no artigo 172º, nº 3, alínea a), do Regulamento Financeiro da UE, mas na condição
de o contrato-quadro ser alterado em conformidade. Esta condição não tinha sido
respeitada pela eu-LISA. Por conseguinte, a aquisição do software não incluído na
proposta de preço inicial constitui um desvio em relação ao contrato-quadro, e
tanto o contrato específico como o pagamento conexo, no montante de
10 399 834 euros, não estão em conformidade com as disposições do
contrato-quadro.

55 Além disso, no caso da ACER, do EASO, do EUIPO, do EIGE e da Eurofound, o

Tribunal também constatou a realização de pagamentos irregulares no exercício
de 2020 decorrentes de procedimentos de contratação irregulares comunicados em
anos anteriores.
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Aumento das insuficiências na gestão orçamental

56 Nos termos do Regulamento Financeiro da UE, as dotações orçamentais

concedidas para um determinado exercício podem transitar para o exercício seguinte
mediante determinadas condições 21. Embora o Regulamento Financeiro não
estabeleça limites para essas transições e o caráter plurianual das operações possa
explicá-las em larga medida, níveis excessivos podem indicar a existência de atrasos na
execução dos programas de trabalho ou dos planos de contratação. Os níveis de
dotações transitadas foram parcialmente afetados pela pandemia de COVID-19. Por
outro lado, podem indicar uma questão estrutural, um fraco planeamento orçamental
e possivelmente ser contrários ao princípio orçamental da anualidade. O Tribunal
comunica insuficiências deste tipo em relação a cinco agências (ACER, AAE, eu-LISA,
FRA e Frontex).

57 Na figura 16, é apresentada uma panorâmica do nível de transições de dotações

autorizadas por agência e por título orçamental, correspondendo à percentagem das
dotações autorizadas 22 transitadas em relação ao total das dotações 23 de um título
orçamental.

21

As condições aplicáveis às transições são enunciadas nos artigos 12º e 13º do Regulamento
Financeiro da UE.

22

As dotações autorizadas cobrem o custo total dos compromissos jurídicos assumidos no
exercício em curso para a execução de operações durante um ou mais exercícios.

23

Total das dotações inscritas no orçamento da agência para um determinado exercício.
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Figura 16 – Nível de transições por título orçamental
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Fonte: Orçamento: Contas anuais definitivas das agências de 2020, dados compilados pelo TCE.

58 Em oito agências (Cedefop, EBA, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol e Frontex),

o Tribunal observou também várias outras insuficiências relativas a questões que vão
da gestão de taxas a atrasos nos pagamentos, à divulgação das contribuições recebidas
e ao cálculo das contribuições dos países terceiros para os orçamentos das agências
(ver caixa 5). A figura 15 mostra os tipos mais comuns de insuficiências na gestão
orçamental.
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Caixa 5
Exemplo de uma insuficiência relativa às contribuições dos países da
EFTA que não pertencem à UE
O método de cálculo das contribuições estabelecido na Declaração relativa à
Cooperação entre o Cedefop e a EFTA não foi aplicado corretamente no exercício
de 2020. O Tribunal apontou três erros de cálculo, cujo impacto global significou
que a contribuição da Noruega e da Islândia para o orçamento do Cedefop
para 2020 foi 20 272 euros superior à devida e a da UE foi 20 272 euros inferior.

Foram formuladas observações variadas relativamente à gestão dos
recursos humanos

59 Durante a auditoria anual às agências relativa ao exercício de 2020, o Tribunal

constatou um aumento das insuficiências na gestão dos recursos humanos. O Tribunal
auditou processos de recrutamento em 22 agências. Em seis delas (ACER, EASO, EFSA,
EMA, EMSA e Frontex), o Tribunal identificou diferentes tipos de lacunas: medidas
insuficientes para verificar os direitos a subsídios do pessoal que assume funções como
agente temporário (EMSA), lugares de gestão por preencher por um período
demasiado longo (EASO, EFSA), não aplicação de controlos internos eficazes durante
os processos de recrutamento (ACER), insuficiências na nomeação de painéis de
seleção em processos de recrutamento (EMA), insuficiências na gestão dos graus dos
novos membros do pessoal (Frontex).

As agências adaptaram-se bem à situação sem precedentes da
COVID-19

60 O Tribunal complementou o seu trabalho de auditoria financeira com uma análise

da gestão e organização da resposta dada pelas agências da UE à crise provocada pela
COVID-19. Esta análise incluiu os domínios indicados na figura 17. O TCE apresenta
igualmente alguns exemplos do impacto da COVID-19 na execução do orçamento e nos
programas de trabalho das agências relativos ao exercício de 2020.
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Figura 17 – Domínios analisados pelo Tribunal
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Fonte: TCE.

As agências ativaram os planos de continuidade das atividades em tempo útil para
assegurar a continuidade dos principais processos de governação e o bem-estar do
pessoal

61 O principal documento de orientação de uma organização numa situação de crise

é o plano de continuidade das atividades e de recuperação em caso de catástrofe. Este
documento orienta os procedimentos de trabalho e organização durante uma situação
de crise. Pode abranger toda a organização ou ser específico de uma determinada
unidade operacional (ver caixa 6). Assenta em avaliações dos riscos e no planeamento
com base em cenários e constitui uma parte essencial do quadro de controlo interno
da organização.
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Caixa 6
Exemplo do conteúdo de um plano de continuidade das atividades e
de recuperação em caso de catástrofe
Principais informações de base sobre
a continuidade das atividades:

Princípios da continuidade das
atividades:

• contactos de emergência;
• procedimentos de evacuação em

• definições;
• resumo das funções e procedimentos

•

•
•
•
•

•

situação de emergência;
canais de comunicação (lista de
destinatários de e-mail, linhas
telefónicas, sítios Web);
pontos de encontro, etc.

de importância crítica e essenciais;
base jurídica;
âmbito de aplicação e cenários;
formação e sensibilização;
ensaios e simulacros.

Reação e resposta:

Recuperação e normalização:

• definição das funções e

• definições;
• listas de verificação da recuperação;
• procedimentos de normalização e

•

responsabilidades das equipas de
gestão de crises;
equipas de continuidade das
atividades e equipas de recuperação.

intervenientes.

Fonte: plano de continuidade das atividades e de recuperação em caso de catástrofe da EIOPA.

62 O plano de continuidade das atividades e de recuperação em caso de catástrofe

não é um documento estático. Por exemplo, a norma ISO 27001 24 exige que as
organizações verifiquem regularmente os controlos de continuidade da segurança da
informação existentes e em aplicação, de modo a garantir que são válidos e eficazes
em situações adversas. A análise do Tribunal revelou que, no início da pandemia de
COVID-19, 37 das 41 agências (90%) dispunham de um plano formalmente aprovado e
atualizado neste domínio (ver figura 18).

24

A norma ISO/IEC 27001 é uma norma internacional sobre como gerir a segurança da
informação. Especifica os requisitos para a criação, aplicação, manutenção e melhoria
contínua dos sistemas de gestão da segurança da informação.
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Figura 18 – Planos de continuidade das atividades e de recuperação em
caso de catástrofe formalmente aprovados e atualizados na maioria das
agências
No início da pandemia de COVID-19, 37 das 41 agências
dispunham de um plano de continuidade das atividades
e de recuperação em caso de catástrofe formalmente
aprovado e atualizado. Não era o caso em quatro
agências (EASO, EBA, EIGE e GSA).

90%

Fonte: auditoria financeira do TCE relativa a 2020.

63 Na sequência dos primeiros indícios sobre a propagação do vírus, no final de 2019

e no início de 2020, as agências começaram a ativar os planos de continuidade das
atividades e de recuperação em caso de catástrofe e medidas de atenuação de
situações de crise para proteger o pessoal, a informação e os ativos físicos (ver
caixa 7). Algumas agências também reorientaram recursos para lidar com o impacto
da pandemia (ver caixa 8). A análise do Tribunal revelou que 34 das 37 agências (92%)
que dispunham de um plano aprovado formalmente e atualizado tinham-no ativado
em consequência direta da pandemia. As três agências que não o fizeram (o Gabinete
do ORECE, o CdT e a AECP) afirmaram que tal não era necessário, uma vez que as suas
medidas de resposta iniciais (por exemplo, alargar o teletrabalho a todo o pessoal) não
o exigiam.
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Caixa 7
Cronologia da ativação do plano de continuidade das atividades e de
recuperação em caso de catástrofe pelo EUIPO
25.2.2020

12.3.2020

Devido à crescente preocupação com a
pandemia do novo coronavírus, o
serviço de recursos humanos informa o
pessoal sobre a situação e sobre as
medidas preventivas a tomar.

O Diretor Executivo faz a primeira
comunicação ao pessoal, descrevendo
os cenários possíveis, designadamente
a possibilidade de ativar o plano de
continuidade das atividades e de
recuperação em caso de catástrofe.

14.3.2020
As autoridades espanholas declaram o
estado de emergência, na prática
impedindo o pessoal de entrar nas
instalações do EUIPO a partir de
segunda-feira, 16 de março.

São publicadas comunicações na
Intranet do EUIPO com, entre outras,
informações sobre como organizar
reuniões utilizando ferramentas de
videoconferência.

15.3.2020

16.3.2020

O EUIPO ativa o seu plano de
continuidade das atividades e de
recuperação em caso de catástrofe e
ordena ao pessoal que trabalhe a partir
de casa. O pessoal é informado da
situação por e-mail e SMS. O serviço de
coordenação do plano contacta os seus
membros e o pessoal essencial necessário
para assegurar a continuidade dos
serviços do EUIPO.

É posto em prática o cenário 6 do
plano de continuidade das atividades
e de recuperação em caso de catástrofe
(indisponibilidade de acesso às
instalações do EUIPO). O serviço de
informática do EUIPO acompanha as
atividades operacionais para garantir a
disponibilidade de sessões VPN.
Começam as reuniões diárias
organizadas pela direção do EUIPO.

Fonte: respostas ao inquérito do TCE e informações de apoio sobre a ativação facultadas pelo
EUIPO.
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Caixa 8
Caso particular – Resposta do ECDC à pandemia de COVID-19
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), criado pelo
Regulamento (CE) nº 851/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho 25, dispõe
de um orçamento de 82 milhões de euros e conta com 271 membros do pessoal.
São seus principais objetivos reunir e divulgar informações em matéria de
prevenção e controlo de doenças humanas, bem como elaborar pareceres
científicos nessa matéria. Deve igualmente coordenar as redes europeias que
operam neste domínio. A eclosão da pandemia de COVID-19 em 2020 é o
incidente de saúde pública mais grave a que o ECDC teve de dar resposta desde
que começou a funcionar em 2005.
Em resposta ao surto de COVID-19, em 9 de janeiro de 2020 o ECDC ativou o seu
plano de operações para incidentes de saúde pública. Este documento norteou a
organização durante a situação de emergência, permitindo-lhe reorientar os
recursos necessários para combater a pandemia. Neste período, as equipas do
ECDC responsáveis por emergências de saúde pública produziram as seguintes
principais realizações relativas à COVID-19: atualizações de dados e de vigilância,
nomeadamente avaliações rápidas dos riscos; orientações científicas de apoio à
tomada de decisões em matéria de saúde pública; informações sobre doenças e
medidas de resposta destinadas aos profissionais de saúde e ao público em geral;
e respostas a pedidos ocasionais das instituições e agências da UE. Paralelamente
à ativação do plano de emergência de saúde pública, o ECDC executou ações no
âmbito do seu plano de continuidade das atividades e de recuperação em caso de
catástrofe, abrangendo as suas operações diárias regulares a partir de 16 de
março de 2020.
Fonte: análise pelo TCE das respostas ao inquérito, avaliação externa da resposta do ECDC à
COVID-19, complementada por entrevistas com membros do pessoal do ECDC e validação das
informações obtidas.

25

JO L 142 de 30.4.2004, p. 1.
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64 Entre fevereiro e meados de março de 2020, as atividades de resposta incluíram a

designação de equipas específicas encarregadas de liderar a organização e a gestão da
resposta à COVID-19 (ver caixa 9). Estas equipas contavam normalmente com altos
representantes de serviços de toda a organização 26. De início, as reuniões de
coordenação realizaram-se diariamente, mesmo nos fins de semana, e, mais tarde,
duas a três vezes por semana ou na medida do necessário. As equipas de resposta
mantiveram-se ativas durante todo o período abrangido pela presente análise.

Caixa 9
Exemplo de um grupo de trabalho interno criado para acompanhar e
enfrentar o impacto da COVID-19
Em 16 de março de 2020, o Diretor Executivo da EMA decidiu aplicar novas
medidas de precaução para reduzir o risco de propagação da COVID-19. Esta
decisão habilitou um grupo de trabalho a definir os procedimentos de
acompanhamento da situação e luta contra a COVID-19, mantendo o pessoal
informado e adotando estratégias de atenuação da pandemia. O mandato do
grupo de trabalho consistia em assegurar que a EMA estava preparada para
qualquer cenário possível. Na decisão, foi também definida a organização do
grupo de trabalho em quatro vertentes de trabalho distintas: 1) resposta
terapêutica; 2) cadeia de abastecimento; 3) impacto e continuidade das
atividades; 4) recursos humanos.
Fonte: análise pelo TCE das respostas ao inquérito e elementos de prova conexos.

65 Até 16 de março de 2020, todas as agências tinham passado para um regime de

teletrabalho alargado, tendo dado instruções a todo o pessoal cuja presença nas
instalações não era indispensável para trabalhar a partir de casa. O facto de já
existirem algumas possibilidades de teletrabalho antes do surto foi útil a este respeito,
fazendo com que a tarefa em mãos em março de 2020 fosse mais uma questão de
aumentar a escala dos sistemas informáticos existentes do que de proceder a uma
implantação massiva (ver caixa 10). A análise do Tribunal revelou igualmente que
nenhuma das agências comunicou problemas graves no que diz respeito à capacidade
(largura de banda), à conectividade ou à segurança dos dados. Oito delas (ACER, CUR,
ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA, Gabinete do ORECE e ICVV) realizaram testes de esforço dos
seus sistemas informáticos antes do lançamento, o que deu mais garantias sobre o
funcionamento destes sistemas antes da transição para o teletrabalho integral.

26

Diretores, chefes dos serviços de administração/recursos, informática, infraestruturas e
logística e comunicações, agentes de segurança.
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Caixa 10
Exemplos de aumento de escala a nível informático e de regimes de
teletrabalho
ENISA: havia um regime de teletrabalho instituído desde agosto de 2018. Em
11 de março de 2020, a direção da ENISA emitiu um despacho administrativo
autorizando o teletrabalho para todo o pessoal, incluindo o pessoal temporário. A
ENISA só demorou um dia para garantir que o teletrabalho estava operacional
para todo o pessoal.
EMSA: o teletrabalho para todo o pessoal teve início em 16 de março de 2020 e
ficou imediatamente operacional. Segundo a Agência, até 3 de junho de 2020 o
pessoal da EMSA tinha realizado 68 000 reuniões bilaterais via Skype e organizado
3 444 conferências por Skype, 2 203 reuniões bilaterais via Teams e 287 reuniões
de grupo via Teams.
EUIPO: a partir do momento em que a decisão foi tomada, a execução foi
imediata (ver também caixa 7). A passagem de todo o pessoal para um ambiente
de trabalho à distância foi realizada durante um fim de semana.
ECHA: a agência encerrou as suas instalações em 17 de março de 2020 e passou
para um regime de teletrabalho como regra geral, com exceções concedidas ao
pessoal que desempenhava funções essenciais. Não foi necessário um período de
introdução progressiva para garantir o acesso aos sistemas à distância por parte
de todo o pessoal.
Europol: durante um fim de semana, foram distribuídos ao pessoal cerca de
400 computadores portáteis para assegurar a continuidade das atividades.
Cedefop: havia disposições relativas ao teletrabalho em vigor desde outubro
de 2017. O pessoal utilizava computadores portáteis e dispunha de ferramentas
de trabalho colaborativo online e de procedimentos sem papel, o que lhe permitiu
continuar a trabalhar depois de 17 de março de 2020, data em que todas as
funções passaram a ser desempenhadas à distância.
Fonte: resultados do inquérito do TCE, entrevistas com o pessoal das agências e validação das
informações obtidas.
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66 À medida que a pandemia evoluía, as agências alteraram e atualizaram

progressivamente os seus planos ou elaboraram planos de contingência específicos, de
forma a melhor fazer face aos impactos específicos da pandemia nas suas organizações
e operações em particular. Até 31 de dezembro de 2020, 16 agências tinham revisto,
ou tencionavam rever, os planos de continuidade das atividades e de recuperação em
caso de catástrofe em vigor, com base na experiência adquirida até à data 27. Por
exemplo, a CEPOL acrescentou um cenário pandémico ao seu plano. A AESA, enquanto
entidade reguladora do setor da aviação, foi particularmente afetada pela situação
pandémica. Decidiu reorientar o seu plano de continuidade das atividades e de
recuperação em caso de catástrofe, bem como a sua resposta, para aspetos de saúde e
segurança especificamente relacionados com a COVID-19, não só os que diziam
respeito aos membros do pessoal da AESA, mas também os relativos ao pessoal da
aviação, aos passageiros e a outras partes interessadas do setor da aviação em geral.
Cinco agências (EBA, ECDC, EIOPA, Europol e EUIPO) encomendaram avaliações
externas da gestão e organização das suas respostas.

67 Todas as agências incluíram medidas de normalização nas suas disposições

relativas à continuidade das atividades, por exemplo o regresso gradual do pessoal ao
trabalho presencial. A maioria das agências seguiu uma estratégia gradual,
normalmente sob a forma de um plano com quatro fases (ver um exemplo na
caixa 11), prevendo um agravamento ou um alívio controlados em função da evolução
da pandemia. A aplicação das medidas de agravamento/alívio visava seguir as
recomendações e instruções das autoridades sanitárias nacionais e regionais, bem
como as avaliações dos riscos e orientações da Comissão Europeia, do ECDC e da OMS.
Na prática, porém, a execução variou de agência para agência, dependendo sobretudo
das diferentes medidas nacionais/regionais adotadas pelas autoridades competentes.

27

ACER, AECP, AESA, CdT, CEPOL, CUR, EACEA, EASME, EBA, ECDC, EIOPA, EMSA, ETF,
Europol, Gabinete do ORECE e ICVV.
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Caixa 11
Exemplo das fases de um plano de regresso ao trabalho presencial
Em 13 de maio de 2020, a AESA adotou uma estratégia para o regresso gradual ao trabalho presencial e definiu
um plano de ação que foi comunicado ao pessoal. O regresso foi organizado em quatro fases:

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Teletrabalho como
regra geral

Primeiro
levantamento
cauteloso de medidas
de confinamento

Desconfinamento
progressivo

Desconfinamento
geral para um
"novo normal"

Fonte: respostas ao inquérito do TCE, informações facultadas pela agência.

68 O principal objetivo subjacente à decisão de mudar para o teletrabalho integral

foi o de proteger o pessoal. A prioridade dada ao bem-estar do pessoal foi visível em
numerosos documentos internos consultados pelo Tribunal e confirmada nas
entrevistas com a direção das agências. O impacto da pandemia no trabalho e no
pessoal, designadamente a organização do regresso ao trabalho presencial, foi
também amplamente debatido no grupo consultivo da Rede de Agências da União
Europeia sobre novas formas de trabalho (ver caixa 2). As informações partilhadas por
esta Rede com o Tribunal revelaram que a maioria dos membros do pessoal das
agências enfrentou bem, de modo geral, a difícil situação causada pela pandemia. As
estatísticas de gestão do tempo de trabalho elaboradas pelas agências mostraram que
o pessoal trabalhou mais horas do que antes 28 para fazer face às novas tarefas que era
suposto realizar. Os comentários tecidos pelas agências indicaram que o pessoal
estava empenhado e tinha um desempenho pelo menos ao mesmo nível que
anteriormente. De acordo com as observações feitas por agências especializadas em
condições de trabalho, como a Eurofound e a EU-OSHA, os picos de produtividade (e
de empenho do pessoal) são normais em tempos de crise, mas não são sustentáveis ao
longo do tempo. Os membros da Rede de Agências da União Europeia estimaram que
a percentagem de pessoal que tinha referido algum tipo de dificuldades variava
entre 10% e 20%.

28

Participaram 36 membros da Rede, mas os dados consolidados não estão atualmente
disponíveis. A conclusão baseia-se nas atas das reuniões da Rede de Agências da União
Europeia.
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Os principais processos de governação e as operações quotidianas prosseguiram sem
perturbações graves, com algumas exceções

69 Cada agência tem um conselho de administração, que constitui o mais alto nível

de governação da agência. O seu principal papel é dar orientações estratégicas à
agência e supervisionar as atividades desta 29. Na sequência do cancelamento das
reuniões presenciais dos conselhos de administração na segunda metade de março
de 2020, as reuniões foram substituídas por procedimentos escritos ou passaram para
uma modalidade virtual. Neste novo contexto, os conselhos puderam reunir-se
conforme exigido pelos regulamentos de base das agências e adotar dentro dos prazos
as decisões legalmente exigidas. Os procedimentos de votação continuaram a
realizar-se, através de instrumentos de votação eletrónica específicos, como o EU
Survey, também para decisões restritas ou confidenciais. São exemplos de decisões
estatutárias tomadas pelas agências durante a pandemia a adoção de orçamentos,
alterações, transferências, documentos de programação, relatórios anuais de
atividades e pareceres sobre as contas definitivas. Durante a pandemia, os conselhos
de administração nomearam novos funcionários de alto nível, como Diretores
Executivos, na EMA, na EBA, na EASME e na GSA. Os conselhos puderam, assim,
exercer eficazmente o seu papel de governação durante a pandemia.

70 A análise do Tribunal revelou que as agências conseguiram assegurar a

continuidade do funcionamento das suas principais funções operacionais
(administração, informática, recursos humanos, etc.) durante a pandemia, graças à
mudança para a tomada de decisões de forma virtual e para regimes de teletrabalho.

71 Apesar da pandemia, as agências conseguiram adquirir bens e serviços em tempo

útil, na quantidade e da qualidade exigidas. O Tribunal observou muito poucos casos
em que os convites à apresentação de propostas não tinham sido bem-sucedidos, em
que não tinham sido recebidas propostas suficientes dos proponentes ou em que
certos serviços tinham sido suspensos ou anulados. Os pedidos de prorrogação dos
prazos apresentados pelos proponentes foram satisfeitos sem atrasos substanciais. As
agências dispunham de procedimentos de apresentação eletrónica de propostas (eSubmission) para os concursos abertos, o que permitiu que prosseguissem num

29

A designação do conselho varia consoante as agências: por exemplo, algumas têm um
conselho de supervisores, outras um conselho de administração. As agências de execução,
por seu turno, são lideradas por comités de direção.
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ambiente virtual 30. O trabalho das comissões de avaliação foi realizado online, com a
assinatura das decisões por via eletrónica ou, em casos excecionais, a confirmação dos
resultados por correio eletrónico. Outro exemplo foi a aplicação de uma regra
temporária, seguindo as orientações da Comissão Europeia, permitindo assinaturas
eletrónicas nos contratos em vez de assinaturas com "tinta azul" até que se
retomassem condições de trabalho mais convencionais (ver caixa 12).

Caixa 12
Exemplo de medidas tomadas por uma agência na gestão dos
procedimentos de contratação em resposta à pandemia de COVID-19
A Europol aplicou várias medidas para manter a eficiência na gestão dos
procedimentos de contratação e nas atividades conexas:
o

avaliou as atividades essenciais a manter pela organização quando a
pandemia eclodiu;

o

elaborou cartas para notificar os contratantes selecionados da natureza de
força maior da pandemia e do impacto em contratos específicos em curso e
nas notas de encomenda;

o

fez encomendas urgentes para cobrir necessidades excecionais exigidas pela
pandemia (por exemplo, hardware, software e produtos relacionados com as
instalações);

o

prestou rapidamente aconselhamento estratégico e jurídico sobre a
contratação e os contratos (especialmente em relação a questões como a
proteção de dados médicos durante a crise, a recusa de aceitar declarações
de força maior, a conceção da assinatura eletrónica, a contratação e a
implantação);

o

alterou vários contratos para os adaptar aos riscos associados à pandemia
(por exemplo, alterações no âmbito dos contratos, métodos de entrega,
trabalho à distância fora do local pelos consultores).

72 No que diz respeito aos procedimentos de contratação e aos contratos durante a

pandemia, o Tribunal constatou que, antes de lhes darem prosseguimento, as agências
tinham solicitado orientações à DG parceira e/ou à DG BUDG, caso a caso. O TCE não
detetou que a pandemia tivesse levado a uma utilização excessiva de adjudicações
30

As agências que ainda usavam um sistema em papel para a apresentação de propostas de
menor valor aceitaram excecionalmente propostas por correio eletrónico, em vez de em
papel, até que sejam retomados os procedimentos normais.
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diretas sem concurso em comparação com os anos anteriores. Num caso, constatou
que o EASO tinha utilizado a derrogação por razões de urgência imperiosa ao abrigo do
ponto 11.1, alínea c), do anexo 1 do Regulamento Financeiro para cobrir uma
perturbação significativa do fornecimento de equipamento de proteção individual ao
abrigo de um contrato existente. Esta situação não afeta a legalidade e regularidade do
procedimento de contratação. Globalmente, o Tribunal concluiu que as regras de
contratação foram, em geral, respeitadas, com algumas exceções específicas (ver
caixa 13).

Caixa 13
Exemplos de incumprimento das regras de contratação diretamente
relacionados com a pandemia de COVID-19
EIOPA: em maio de 2020, a EIOPA assinou um contrato para a realização de cursos
de formação profissional presenciais. Nessa data, a pandemia estava a
desenvolver-se e já eram conhecidas as limitações aos eventos que exigiam a
presença física. Em agosto de 2020, a EIOPA assinou uma alteração ao contrato
que incluía novos elementos: a realização de cursos de formação profissional
virtuais. Foi determinado um preço fixo para estes cursos virtuais superior ao
preço dos cursos de formação profissional no local acordado no contrato inicial.
Estas alterações constituem novas condições contratuais. Se tivessem sido
incluídas no procedimento de contratação inicial, poderiam ter atraído outros
proponentes sem qualquer limitação geográfica imposta pela natureza presencial
da formação profissional e a um custo mais competitivo. A alteração ao contrato
não está em conformidade com a Diretiva 2014/24/UE 31, pelo que é irregular.
CEPOL: a Agência pagou a taxa de cancelamento de uma reserva de hotel relativa
a um evento de formação em Budapeste, agendado para setembro de 2020, que
foi cancelado devido às restrições decorrentes da COVID-19. Se tivesse antes
invocado a cláusula de "força maior" do contrato-quadro, a CEPOL poderia ter
anulado a reserva sem custos. Nesta circunstância, a Agência não protegeu
eficazmente os interesses financeiros da UE.
Fonte: auditoria financeira do TCE relativa a 2020.

31

Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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73 O Tribunal constatou várias perturbações nos procedimentos de recrutamento e

seleção devidas às medidas de confinamento e às restrições de viagem introduzidas
em março de 2020 (ver exemplos na caixa 14). A partir de meados de abril de 2020, a
maioria das agências pôde retomar o recrutamento, após a introdução de
procedimentos online para garantir que a seleção e a integração podiam prosseguir à
distância. Embora as soluções à distância tenham permitido a continuação de
processos de recrutamento de importância crítica, registaram-se algumas dificuldades.
Várias agências descreveram o processo como complexo e moroso, afirmando que
estes procedimentos tinham sido inicialmente afetados por problemas técnicos, tais
como problemas de ligação ou a indisponibilidade repentina de candidatos, e notando
o desafio de manter os procedimentos de integração num ambiente virtual. Outro
desafio relacionado com a realização de testes à distância foi a dificuldade de os
candidatos demonstrarem determinadas aptidões online.

74 O facto de o recrutamento ter abrandado no início de 2020 criou um risco de

estrangulamentos em matéria de recursos humanos no futuro, pois um número
crescente de futuros membros do pessoal necessitará de procedimentos de integração
(virtuais) adequados, da criação de ficheiros pessoais, de cursos de formação e de
avaliações. A pressão será especialmente elevada para as agências que estão a
recrutar muitos trabalhadores, como a Frontex (ver caixa 14), e será menos
problemática para as agências de menor dimensão.
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Caixa 14
Impacto da pandemia no recrutamento
Frontex: o abrandamento geral do recrutamento causado pela pandemia atrasou
o recrutamento dos 40 agentes de controlo dos direitos fundamentais, que o
Regulamento (UE) 2019/1896 32 exigia que fossem nomeados até 31 de dezembro
de 2020. À data da auditoria do Tribunal, não tinham sido nomeados quaisquer
agentes. Esta situação constitui um risco grave para as operações e a reputação da
agência.
EASO: em 28 de fevereiro de 2020, a Diretora Executiva cancelou todas as
entrevistas de recrutamento previstas. Os 161 candidatos convidados para
entrevistas e testes em Malta foram informados desta situação. O cancelamento
deu origem a um atraso de um mês em todos os recrutamentos e a um afluxo de
recém-chegados difícil de gerir numa fase posterior.
Fonte: respostas ao inquérito do TCE.

75 Os riscos relacionados com os procedimentos de seleção foram atenuados. As

candidaturas foram enviadas eletronicamente para caixas de correio funcionais criadas
para esse efeito e as entrevistas foram organizadas à distância (online, via Teams,
Outlook ou Skype). Os testes escritos foram realizados online, quer individualmente
entre o candidato e um representante do serviço de recursos humanos da agência,
quer sob a supervisão de um prestador de serviços externo. Os membros do painel de
avaliação puderam reunir-se virtualmente e autorizar documentos e decisões através
de assinaturas eletrónicas ou por correio eletrónico.

76 Um desafio adicional relacionado com a pandemia prende-se com o requisito de

os candidatos realizarem exames médicos anteriores ao recrutamento. Em alguns
países, o acesso aos serviços médicos foi interrompido devido a restrições de
confinamento rigorosas. Noutros casos, as agências recorreram ao serviço médico da
Comissão Europeia, em Bruxelas, que encerrou durante algum tempo, afetando assim
as agências que dele dependem para os exames médicos anteriores ao recrutamento.
Seguindo instruções da Comissão Europeia, as agências concordaram em adiar estes
exames, propondo contratos condicionais e dando ao pessoal recrutado mais tempo
para os realizar. A análise do Tribunal mostra que 15 agências (37%) utilizaram esta

32

Regulamento (UE) 2019/1896 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 295
de 14.11.2019, p. 1).
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opção para continuarem a recrutar pessoal 33. A não realização dos exames no prazo
estipulado, normalmente até ao final do período experimental, tornaria os contratos
nulos.
Apesar da pandemia de COVID-19, as agências continuaram a cumprir os seus
mandatos, embora a um ritmo mais lento

77 Embora seja difícil delimitar completamente o efeito da pandemia, é possível

concluir que esta afetou todos os domínios de atividade principais das agências em
graus variáveis.

78 Como observação geral, a pandemia acelerou a transição dos métodos de

trabalho, o que conduziu a poupanças orçamentais em vários domínios. Em todas as
agências, os orçamentos para deslocações em serviço e despesas relacionadas com
viagens não foram plenamente utilizados. Em algumas, a redução foi próxima de 90%.
As poupanças resultaram também de atrasos ou cancelamentos de processos de
recrutamento, exames médicos anteriores ao recrutamento e reuniões presenciais,
bem como da realização online de cursos de formação. Do mesmo modo, verificou-se
também uma necessidade muito reduzida de serviços de cantina, limpeza, utilidade
pública no local (como água e eletricidade) e segurança.

79 As agências reviram os seus orçamentos e metas, redefiniram prioridades e

reafetaram fundos a outros domínios, de modo a evitar anulações excessivas no final
do exercício, embora tenham sido constatadas algumas insuficiências (ver pontos 56
e 57). Porém, o efeito do abrandamento e da mudança dos métodos de trabalho em
detrimento das missões e reuniões presenciais, etc., é, mesmo assim, visível em várias
reduções dos orçamentos das agências acordados para 2020, bem como na
subsequente devolução de dotações à Comissão Europeia. Outro indicador é o
aumento geral observado pelo Tribunal nos montantes das dotações transitadas do
exercício de 2020 para o de 2021 em comparação com o exercício anterior.

33

ACER, CUR, EASO, EBA, ECHA, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, Gabinete do
ORECE, GSA, ICVV e INEA.
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80 O Tribunal constatou que algumas agências que recebem taxas (ECHA, AESA e

AFE) registaram uma maior volatilidade das taxas faturadas e cobradas, que afetou os
seus planeamentos orçamentais e estabilidade financeira em geral. Por exemplo,
foram comunicadas quedas significativas nas receitas provenientes de taxas em 2020
pela ECHA (menos 7,0 milhões de euros de receitas provenientes de taxas ao abrigo do
Regulamento REACH do que inicialmente orçamentadas) e pela AESA (menos
3,2 milhões de euros de receitas provenientes de taxas em comparação com 2019).

81 No que diz respeito aos programas de trabalho e atividades, a pandemia

desencadeou importantes reatribuições de prioridades em termos de recursos e
atividades planeadas, em prol de atividades relacionadas com a COVID-19. Os
exemplos mais dignos de nota encontram-se no domínio de intervenção da saúde
(ECDC, EMA). Em relação ao ECDC, segundo uma avaliação externa 34 (ver também
caixa 8), a pandemia é a emergência de saúde pública mais grave a que o Centro teve
de dar resposta desde a sua criação em 2004. Em 2020, a resposta da UE à COVID-19
tornou-se a atividade predominante do Centro, consumindo a maioria do tempo e dos
recursos da agência 35. A EMA testemunhou uma grande transformação de todo o
panorama em que opera. Em concreto, a pandemia afetou toda a Rede Regulamentar
Europeia do Medicamento 36, fazendo com que a Agência tivesse de reforçar a
coordenação da rede regulamentar da UE e acelerar os procedimentos dos comités
relativos aos produtos associados à COVID-19. Em novembro de 2020, a Comissão
Europeia apresentou igualmente uma proposta de novo regulamento que
complementará e reforçará as atuais tarefas essenciais da Agência e alargará o seu
mandato para facilitar uma resposta coordenada a nível da UE às crises sanitárias 37.

34

Strategic and performance analysis of ECDC response to the COVID-19, McKinsey, novembro
de 2020.

35

De acordo com o seu Relatório Anual de Atividades relativo a 2020, o Centro teve de
cancelar ou adiar 35% das realizações inicialmente previstas para 2020 e reorientar os
recursos para ações relacionadas com a COVID-19.

36

Rede de autoridades nacionais competentes nos Estados-Membros da UE e no Espaço
Económico Europeu (EEE), que trabalham em conjunto com a EMA e a Comissão Europeia.

37

EMA, Final programming document 2021-2023 (EMA/53919/2021).
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82 As agências que executam as políticas da UE noutros domínios também foram

afetadas. A título de exemplo, a Frontex não conseguiu executar atividades de regresso
planeadas devido às restrições de viagem a nível mundial e registou uma redução
de 52,5% do orçamento para regressos inicialmente votado para 2020. O trabalho de
campo planeado pela Eurofound para o 7º Inquérito Europeu sobre as Condições de
Trabalho foi significativamente alterado, o que prejudicou as possibilidades de análise
quanto às tendências das condições de trabalho ao longo de mais de 20 anos. Por
último, a AESA, a AFE e a EMSA registaram reatribuições repentinas de prioridades,
dado que lhes foi exigido que dessem novas orientações para garantir que os setores
dos transportes e da mobilidade respeitavam as medidas e protocolos europeus de
segurança e saúde em consequência direta da pandemia.

83 O Tribunal constatou, assim, que as agências tomaram medidas pertinentes e

adaptaram rapidamente o seu trabalho à pandemia. Conseguiram-no graças à
aceleração de medidas de digitalização, a uma melhor colaboração e à melhoria da
forma como trocavam informações para permanecerem operacionais (ver caixa 15).

Caixa 15
Exemplos de boas práticas às quais dar continuidade
O Tribunal pretende salientar várias boas práticas a que as agências da UE devem
dar continuidade à medida que a situação for regressando à normalidade:
o

continuar a integrar os ensinamentos retirados da pandemia até à data nas
revisões e nos procedimentos relativos à continuidade das atividades;

o

continuar o processo de digitalização que foi acelerado pela pandemia, por
exemplo introduzindo fluxos de trabalho totalmente digitais e soluções
técnicas para espaços de trabalho;

o

continuar a desenvolver as medidas online para o bem-estar do pessoal e as
ferramentas de desenvolvimento profissional introduzidas durante a
pandemia;

o

continuar a adaptar os procedimentos de avaliação e os indicadores de
desempenho do pessoal a um ambiente de trabalho virtual/híbrido;

o

continuar a adaptar a programação e as metas de modo a refletir a
concretização das operações e dos serviços por parte das agências da UE em
condições (pós-) COVID-19.
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Lista de siglas, acrónimos e
designações abreviadas das agências e
outros organismos da UE
Sigla/acrónimo
Designação
/designação
completa
abreviada
Agência de
AAE
Aprovisionamento
da Euratom
Agência da União
Europeia de
ACER
Cooperação dos
Reguladores da
Energia

Sigla/acrónimo
/designação
Designação completa
abreviada
Agência da União
CEPOL
Europeia para a
Formação Policial

Chafea

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

CUR

Conselho Único de
Resolução

EACEA

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

AEA

Agência Europeia do
Ambiente

AECP

Agência Europeia de
Controlo das Pescas

AESA

Agência da União
Europeia para a
Segurança da
Aviação

EASME

Agência de Execução
para as Pequenas e
Médias Empresas

AET

Autoridade Europeia
do Trabalho

EASO

Gabinete Europeu de
Apoio em matéria de
Asilo

AFE

Agência Ferroviária
da União Europeia

EBA

Autoridade Bancária
Europeia

ECDC

Centro Europeu de
Prevenção e Controlo
das Doenças

ECHA

Agência Europeia dos
Produtos Químicos

CdT

Cedefop

Centro de Tradução
dos Organismos da
União Europeia
Centro Europeu para
o Desenvolvimento
da Formação
Profissional
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Sigla/acrónimo
Designação
/designação
completa
abreviada
Autoridade Europeia
EFSA
para a Segurança
dos Alimentos
Instituto Europeu
EIGE
para a Igualdade de
Género

EIOPA

Autoridade Europeia
dos Seguros e
Pensões
Complementares de
Reforma

EIT

Instituto Europeu de
Inovação e
Tecnologia

Sigla/acrónimo
/designação
Designação completa
abreviada
ETF
EUIPO

eu-LISA

EU-OSHA

EMA

Agência Europeia de
Medicamentos

Eurofound

EMSA

Agência Europeia da
Segurança Marítima

Eurojust

ENISA

Agência da União
Europeia para a
Cibersegurança

ERCEA

ESMA

Agência de Execução
do Conselho
Europeu de
Investigação
Autoridade Europeia
dos Valores
Mobiliários e dos
Mercados

Fundação Europeia
para a Formação
Instituto da
Propriedade Intelectual
da União Europeia
Agência da União
Europeia para a Gestão
Operacional de
Sistemas Informáticos
de Grande Escala no
Espaço de Liberdade,
Segurança e Justiça
Agência Europeia para
a Segurança e a Saúde
no Trabalho
Fundação Europeia
para a Melhoria das
Condições de Vida e de
Trabalho
Agência da União
Europeia para a
Cooperação Judiciária
Penal

Europol

Agência da União
Europeia para a
Cooperação Policial

FRA

Agência dos Direitos
Fundamentais da União
Europeia

Frontex

Agência Europeia da
Guarda de Fronteiras e
Costeira
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Sigla/acrónimo
Designação
/designação
completa
abreviada
Agência de Apoio ao
Organismo de
Gabinete do
Reguladores
ORECE
Europeus das
Comunicações
Eletrónicas

Sigla/acrónimo
/designação
Designação completa
abreviada

INEA

Agência de Execução
para a Inovação e as
Redes

GSA

Agência do GNSS
europeu

OEDT

Observatório Europeu
da Droga e da
Toxicodependência

HADEA

Agência de Execução
Europeia da Saúde e
do Digital

REA

Agência de Execução
para a Investigação

ICVV

Instituto
Comunitário das
Variedades Vegetais

—

Procuradoria Europeia
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