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Tribunal de Contas certifica as contas de 2018 referentes a todas 
as empresas comuns de investigação 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) atestou o bom estado de saúde de todas as empresas 
comuns da UE, emitindo opiniões favoráveis sobre as suas operações financeiras e 
confirmando os resultados positivos comunicados nos anos anteriores. 

As empresas comuns são as parcerias público-privadas da UE com o setor em que as empresas operam, 
grupos de investigação e os Estados-Membros, criadas para executar projetos e políticas específicos no 
domínio da investigação e inovação. Atualmente, sete empresas comuns estão a executar ações 
específicas do Horizonte 2020, ao passo que a Empresa Comum Energia de Fusão (F4E) foi criada para 
participar no projeto do Reator Termonuclear Experimental Internacional (ITER). Em 2018, a UE, 
enquanto parceiro público, contribuiu com 2,2 mil milhões de euros para o orçamento das empresas 
comuns para 2018, cerca de 1,5% do orçamento total da UE. Os parceiros privados contribuem em 
espécie para as atividades operacionais e em dinheiro para os custos administrativos. As empresas 
comuns atribuem financiamentos aos parceiros privados principalmente através de convites abertos à 
apresentação de propostas. 

"As empresas comuns podem melhorar a ligação entre a investigação e o crescimento da sociedade e 
aproximar a inovação e o mercado", afirmou Ildikó Gáll-Pelcz, Membro do Tribunal de Contas Europeu 
responsável pela auditoria. "A auditoria do Tribunal relativamente ao exercício de 2018 confirma que 
têm uma boa gestão financeira, mas formulamos várias observações que indicam pontos a melhorar no 
que respeita às contribuições em espécie, ao controlo interno, à gestão das subvenções e à rotação do 
pessoal."  

O Tribunal certificou como fiáveis as contas das oito empresas comuns e emitiu opiniões favoráveis 
sobre a legalidade e a regularidade das suas operações de pagamento e de receita. Os controlos 
internos dos pagamentos foram geralmente eficazes e mantiveram o nível de erro abaixo do limiar de 
materialidade de 2%, afirma o Tribunal, mas várias empresas comuns continuavam a apresentar 
insuficiências nos procedimentos de contratação, concessão de subvenções e recrutamento. 

No que se refere ao encerramento do anterior programa-quadro de investigação e inovação (o Sétimo 
Programa-Quadro, ou 7º PQ) e do Programa das Redes Transeuropeias de Transportes (RTE-T), as 
empresas comuns alcançaram um elevado nível de execução dos projetos e das contribuições dos 
parceiros privados (89% dos objetivos estabelecidos pelos seus regulamentos de base). No entanto, a 
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meio do atual programa Horizonte 2020, a sua execução está atrasada, sendo necessários mais esforços 
para alcançar os objetivos acordados (até ao momento, apenas foram executadas 40% das atividades 
do Horizonte 2020 e das atividades adicionais conexas). 

O Tribunal chama igualmente a atenção para a contribuição da UE para o projeto de fusão nuclear ITER, 
que corre o risco de sofrer novos aumentos dos custos e atrasos de execução em comparação com a 
atual base de referência. 

Nota aos diretores das publicações 

A Comissão Europeia é o membro público das empresas comuns e representa a UE. Os membros 
privados incluem vários parceiros do setor em que estas operam e da investigação. A maioria das 
empresas comuns da UE está sediada em Bruxelas, exceto a Empresa Comum F4E, que tem sede em 
Barcelona, e a Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (EuroHPC), criada 
em novembro de 2018 no Luxemburgo para desenvolver um ecossistema de craveira mundial para a 
supercomputação na Europa. O TCE auditará as contas da EuroHPC pela primeira vez em 2020.  

Atualmente, está previsto que todas as empresas comuns funcionem até 2024, à exceção da EuroHPC, 
que irá manter-se em funcionamento até ao final de 2026. 

Em 2018 e 2019, o TCE publicou vários relatórios especiais e documentos de análise referentes às 
empresas comuns: o Relatório Especial nº 11/2019 sobre a implantação do SESAR, o Documento 
Informativo sobre o sucessor do Horizonte 2020 de 2018, o Relatório Especial nº 28/2018 sobre o 
Horizonte 2020 e o Exame Panorâmico sobre os transportes de 2018. 

O documento de síntese, intitulado "Auditoria das empresas comuns da UE relativa a 2018 – uma 
síntese", e o relatório integral, intitulado "Relatório Anual sobre as empresas comuns da UE relativo ao 
exercício de 2018" (que contém pormenores sobre cada empresa comum), estão disponíveis no sítio 

F4E Desenvolvimento da Energia de Fusão 

BBI Bioindústrias 

Clean Sky Tecnologias limpas de transporte aéreo 

IMI Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 

PCH Pilhas de Combustível e Hidrogénio 

SESAR Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 

ECSEL Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma Liderança Europeia 

S2R Shift2Rail, soluções inovadoras para produtos ferroviários 

EuroHPC  Computação Europeia de Alto Desempenho  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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Internet do TCE (eca.europa.eu) em 23 línguas da UE. Este é o primeiro ano em que o TCE publica um 
relatório único para todas as empresas comuns.  

Contactos para a imprensa 

Claudia Spiti – E-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu 

Tel.: (+352) 4398 45765 / Telemóvel: (+352) 691 553547 

 


