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Prefácio
Em 2020, com uma nova liderança na maioria das instituições da UE
(Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Comissão Europeia e
Banco Central Europeu), e na sequência das eleições para o
Parlamento Europeu, a UE está num momento decisivo e deve
aproveitar a dinâmica para apresentar resultados. Enquanto auditor
externo independente da UE, a função do Tribunal é verificar se a
UE e os Estados-Membros apresentam esses resultados, se os
fundos da UE são cobrados e despendidos em conformidade com as
regras e os regulamentos aplicáveis e se são corretamente
contabilizados.
Embora o orçamento anual total da UE, que se eleva a 140 mil
milhões de euros, possa parecer elevado, em termos orçamentais é
bastante reduzido, representando apenas cerca de 1% do
rendimento nacional bruto do conjunto dos seus Estados-Membros,
cuja despesa pública total é 50 vezes superior. Por conseguinte, é
ainda mais importante que o orçamento da UE seja despendido de
forma eficaz, razão pela qual o nosso trabalho consiste cada vez
mais em avaliar se as políticas e os programas da UE alcançam os
seus objetivos e acrescentam valor.

2
O nosso programa de trabalho de 2020, o último da nossa
estratégia atual, abrange um vasto leque de questões que refletem
os desafios que a UE enfrenta atualmente. Incide nas principais
preocupações da utilização sustentável dos recursos naturais, do
crescimento e da inclusão, da migração, da segurança e do
desenvolvimento global, do mercado único e de uma UE
responsável e eficiente. Continuaremos a examinar todos estes
domínios para determinar se a UE está a cumprir o que prometeu.

análise a iniciar em 2020. Focaremos especificamente as ações
empreendidas pela UE em cooperação com os Estados-Membros
para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
das Nações Unidas. Globalmente, dos 17 ODS, apenas três não são
abrangidos por, pelo menos, uma destas novas tarefas selecionadas
para o programa de trabalho de 2020. Por último, continuaremos a
envidar todos os esforços para limitar os encargos administrativos
do nosso trabalho de auditoria para as entidades que auditamos.

Selecionámos as tarefas de auditoria com base numa avaliação dos
principais riscos para as despesas da UE e a aplicação das políticas,
tendo simultaneamente em conta as sugestões apresentadas. Este
ano, e pela primeira vez, selecionámos alguns focos temáticos para
orientar o nosso trabalho de auditoria, como a ciência e a
tecnologia, a competitividade económica, a sustentabilidade
orçamental e a área do euro, a digitalização e a administração
eletrónica, as ameaças à segurança, o Estado de direito e os valores
democráticos, a pressão migratória, as alterações climáticas e os
desequilíbrios sociais e económicos nas sociedades europeias.
Analisaremos igualmente o sistema de garantia da Comissão
Europeia para a coesão no período de programação de 2014-2020.

Encontrará em seguida uma lista pormenorizada dos relatórios
especiais e documentos de análise que tencionamos publicar
em 2020.

A sustentabilidade ocupa um lugar de destaque na agenda política
da UE e dos seus Estados-Membros, pelo que também colocámos
este aspeto no centro dos nossos trabalhos de auditoria e de

Acreditamos que a vasta gama de temas abrangidos no nosso
programa de trabalho de 2020 garante que podemos continuar a
apresentar aos cidadãos, bem como às nossas partes interessadas e
parceiros institucionais tanto a nível da UE como dos
Estados-Membros, relatórios independentes e objetivos sobre
questões essenciais para o futuro da União, que salientem o que
funciona bem e chamem a atenção para o que não funciona.

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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Domínio prioritário
definido na
estratégia do
Tribunal
para 2018-2020

Nível de
prioridade

Altamente
prioritário

Utilização
sustentável dos
recursos naturais e
resposta às
alterações climáticas

Prioritário

Designação da tarefa

Pesticidas
Resíduos plásticos
Segurança nuclear
Conceção ecológica e
rotulagem energética
Biodiversidade nas
terras agrícolas
Polinizadores
Novas tecnologias no
acompanhamento
agrícola
Produção de leite e
produtos lácteos
Ambiente marinho
CELE após 2020
Estradas entre regiões
europeias

Investimento para a
coesão, o
crescimento e a
inclusão

Altamente
prioritário

Prioritário

Investimentos culturais
da UE
Digitalização da
indústria europeia
Custos da execução dos
FEEI no período
de 2014-2020

Objetivo da tarefa

Avaliar se as ações da UE reduziram os riscos relacionados com a utilização de pesticidas.
Determinar as lacunas, os obstáculos, os pontos fortes e as oportunidades resultantes da abordagem
da UE no combate aos resíduos plásticos, em especial os resíduos de embalagens de plástico.
Examinar se a Comissão aplicou eficazmente o quadro da UE em matéria de segurança nuclear.
Avaliar em que medida as ações da UE em matéria de conceção ecológica e de rotulagem energética
contribuíram para a eficiência energética e os objetivos ambientais da UE.
Avaliar se a agricultura aumentou o seu contributo para a manutenção e o reforço da biodiversidade
até 2020.
Verificar se a Comissão tomou medidas eficazes para combater o declínio dos polinizadores.
Assinalar exemplos de boas práticas e desafios que impedem a implantação mais rápida e ampla de
novas tecnologias de imagem para o acompanhamento da PAC pelos Estados-Membros e pela
Comissão.
Analisar se as medidas introduzidas pela Comissão em resposta à queda dos preços foram bem geridas
e alcançaram os seus objetivos de forma eficiente.
Avaliar se as ações da UE protegem eficazmente o meio marinho da poluição e da sobrepesca, por
exemplo, ao estabelecer adequadamente zonas marinhas protegidas.
Avaliar a atribuição gratuita de licenças de emissão do CELE (Sistema de Comércio de Licenças de
Emissão).
Avaliar se as ações da Comissão asseguram que as estratégias rodoviárias dos Estados-Membros e o
financiamento da UE estão em consonância com as prioridades da UE, a fim de concluir a rede
principal da RTE-T em tempo oportuno e melhorar a conectividade para os cidadãos.
Avaliar a eficácia, a sustentabilidade e a complementaridade do financiamento da UE no domínio da
cultura.
Analisar se a UE tem sido eficaz no apoio às estratégias nacionais de digitalização da indústria e no
apoio a polos de inovação digital para impulsionar a inovação digital.
Avaliar a existência e a fiabilidade de informações sobre os custos de execução da política de coesão e
a sua utilização pela Comissão e pelos Estados-Membros.
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Domínio prioritário
definido na
estratégia do
Tribunal
para 2018-2020

Nível de
prioridade

Designação da tarefa

Iniciativas
emblemáticas no
domínio dos
transportes
Congestionamento
urbano
Pobreza infantil
Encerramento dos
instrumentos
financeiros
de 2007-2013
Programas
transfronteiriços
Altamente
prioritário
Desafios em matéria
de migração,
segurança e
desenvolvimento
sustentável à escala
mundial

Funcionamento do
mercado único e

Educação em situações
de emergência

Altamente
prioritário

Analisar a forma como a Comissão está a gerir o planeamento a longo prazo e a relação custo-eficácia
dos grandes investimentos em infraestruturas de transportes.
Analisar as políticas vigentes em matéria de transportes urbanos sustentáveis, os obstáculos que
podem dificultar a sua aplicação e de que forma a Comissão pode agir para os atenuar.
Avaliar a eficácia das medidas tomadas pela Comissão e pelos Estados-Membros para combater a
pobreza infantil.
Analisar se os Estados-Membros e a Comissão avaliaram adequadamente a elegibilidade das despesas
declaradas pelos instrumentos financeiros do FEDER e do FSE quando do encerramento do período de
programação de 2007-2013.
Avaliar a eficácia do apoio da UE aos programas de cooperação transfronteiriça e aos desafios
específicos de execução no período de 2014-2020.
Avaliar se as ações da UE para apoiar a educação em situações de emergência humanitária e crises
prolongadas são eficazes para possibilitar às crianças uma educação segura, inclusiva e de qualidade.

Desinformação
Agência Europeia da
Guarda de Fronteiras e
Costeira

Avaliar se o apoio da UE ao Quénia é bem coordenado e abrangente num contexto em que estão
envolvidos vários outros doadores importantes.
Avaliar a eficácia das medidas de resiliência para reforçar a cibersegurança na UE.
Avaliar se a Frontex geriu bem a execução do seu novo mandato enquanto Guarda Europeia de
Fronteiras e Costeira (se conseguiu duplicar o seu pessoal e desenvolver e aplicar os procedimentos
para a aquisição do seu próprio equipamento).

Estado de direito na
Ucrânia

Analisar a pertinência e avaliar a eficácia das ações da UE para combater as causas profundas da
corrupção na Ucrânia.

Auxílios estatais da UE
aos bancos

Avaliar a eficiência e a eficácia com que a DG Concorrência garantiu o cumprimento das regras da UE
em matéria de auxílios estatais e de auxílios do Fundo.

Quénia

Prioritário

Objetivo da tarefa
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Domínio prioritário
definido na
estratégia do
Tribunal
para 2018-2020
união monetária
sustentável

Nível de
prioridade

Designação da tarefa

Intercâmbio de
informações fiscais
Exame panorâmico
sobre a prevenção de
crises financeiras
Política de concorrência
da UE
Desempenho das
agências
Instrumentos de defesa
comercial
Prioritário

Mecanismo Único de
Resolução
União dos Mercados de
Capitais

Financiamento e
administração da
União de forma

Altamente
prioritário

Objetivo da tarefa

Avaliar a eficácia do sistema criado pela Comissão para o intercâmbio automático de informações
fiscais.
Proporcionar uma visão horizontal das ações que a UE está a empreender para melhorar a resiliência
perante futuras crises financeiras.
Avaliar a garantia da aplicação da política de concorrência da UE no domínio das fusões, cartéis e
anti-trust.
Verificar a eficácia dos sistemas de gestão do desempenho das agências europeias.
Avaliar a aplicação dos instrumentos de defesa comercial pela Comissão Europeia.
Avaliar se o CUR garantiu, com base em manuais, procedimentos e orientações adequados, que foram
instituídos planos de resolução abrangentes e que o requisito mínimo para os fundos próprios e os
passivos elegíveis é determinado de forma adequada.
Avaliar o objetivo da Comissão de facilitar o acesso das PME ao financiamento privado, revendo a
conceção e a execução das ações específicas tomadas no âmbito da estratégia da União dos Mercados
de Capitais.

Recursos Espaciais da
Europa

Analisar se a Comissão tem sido eficaz a promover a aceitação dos serviços prestados pelos principais
programas espaciais da UE, Copernicus e Galileo, nos seus primeiros anos de exploração.

Supervisão
pós-programa

Avaliar a eficácia da supervisão pós-programa da Comissão aos Estados-Membros que receberam
assistência macrofinanceira.
Apresentar uma panorâmica do atual quadro "Legislar melhor" da Comissão e destacar as lições
fundamentais sobre os principais instrumentos e procedimentos: avaliação de impacto, consulta das
partes interessadas, acompanhamento da aplicação da legislação da UE, análise ex post e avaliação.

Legislar melhor
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Domínio prioritário
definido na
estratégia do
Tribunal
para 2018-2020
responsável e
eficiente

Nível de
prioridade

Prioritário

Designação da tarefa

Objetivo da tarefa

Agenda Estratégica para
a Cooperação entre a
UE e a Ásia

Analisar a resposta da UE à iniciativa chinesa "Uma Cintura, uma Rota", nomeadamente a estratégia
da UE para Interligar a Europa e a Ásia. Prevê-se que esta análise seja seguida de uma auditoria sobre
a aplicação da estratégia.

Financiar investimentos
sustentáveis

Avaliar a eficácia das ações da UE na promoção e regulação do financiamento sustentável.

Comunicação de
informações sobre a
legalidade e a
regularidade no
domínio da coesão

Avaliar a adequação do trabalho da Comissão e a fiabilidade das informações que comunica sobre a
legalidade e a regularidade das despesas de coesão nos relatórios anuais de atividades (RAA) e no
relatório anual de gestão e de desempenho.

Plataforma Europeia de
Aconselhamento ao
Investimento
Gestão dos riscos
aduaneiros para
salvaguardar os
interesses financeiros
da UE
Contribuições de países
terceiros

Avaliar se a conceção da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento e os sistemas de
gestão e de acompanhamento estabelecidos asseguram a eficácia da iniciativa.
Avaliar se o quadro da Comissão em matéria de critérios e normas comuns de risco financeiro é
adequado e se os Estados-Membros estão bem preparados para o aplicar, a fim de harmonizar a
seleção dos controlos aduaneiros.
Fazer o balanço das contribuições de países terceiros para o orçamento da UE destinadas a financiar
as políticas europeias.
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Sobre o tribunal
A sua missão é contribuir para a melhoria da gestão financeira da
União, promover a prestação de contas e a transparência e atuar
como guardião independente dos interesses financeiros dos
cidadãos da UE. O Tribunal chama a atenção para os riscos, fornece
garantias e chama a atenção para as insuficiências e os êxitos.
Também oferece orientações destinadas aos decisores políticos e
legisladores da UE sobre a forma de melhorar as políticas e os
programas da União.

O Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo da UE. Criado
em 1977, é uma das sete instituições da União. Está sediado no
Luxemburgo e emprega cerca de 900 efetivos, nos serviços de
auditoria, de apoio e administrativos, de todas as nacionalidades da
UE. O seu Colégio é constituído por um Membro de cada
Estado-Membro.

Os relatórios e pareceres de auditoria do Tribunal são um elemento
essencial da cadeia de prestação de contas da UE e são utilizados
para pedir contas aos responsáveis pela execução das suas políticas
e programas: a Comissão, as outras instituições e organismos da
União, bem como as administrações dos Estados-Membros.
Por último, através do seu trabalho, o Tribunal pretende contribuir
para ajudar os cidadãos da UE a compreenderem com mais clareza
a forma como a União e os seus Estados-Membros dão resposta aos
desafios atuais e futuros.
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As realizações do Tribunal
O Tribunal elabora:
—

relatórios anuais sobre o orçamento da UE e os Fundos Europeus de Desenvolvimento, incluindo uma Declaração de Fiabilidade;

— relatórios anuais específicos, que apresentam as opiniões do Tribunal resultantes da auditoria financeira efetuada a cada uma das
várias agências e organismos da UE;
—

um relatório anual sobre aspetos de desempenho;

— relatórios especiais sobre temas de auditoria selecionados, publicados ao longo do ano, essencialmente na sequência de auditorias
de resultados;
—

documentos de análise, como os exames panorâmicos, os documentos informativos e os exames rápidos de casos;

—

pareceres, utilizados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho quando da aprovação de legislação e outras decisões da UE.

Contactar a EU
Pessoalmente
Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. Pode encontrar o endereço do centro mais próximo em:
https://europa.eu/european-union/contact_pt.
Telefone ou correio eletrónico
Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. Pode contactar este serviço:
— pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar estas chamadas),
— pelo telefone fixo: +32 22999696, ou
— por correio eletrónico, na página: https://europa.eu/european-union/contact_pt.

Encontrar informações sobre a UE
Em linha
Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio Europa: https://europa.eu/european-union/index_pt.
Publicações da UE
As publicações da UE, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou encomendadas no seguinte endereço:
https://publications.europa.eu/pt/publications. Pode obter exemplares múltiplos de publicações gratuitas contactando o serviço Europe Direct ou um
centro de informação local (ver https://europa.eu/european-union/contact_pt).
Legislação da UE e documentos conexos
Para ter acesso à informação jurídica da UE, incluindo toda a legislação da UE desde 1952 em todas as versões linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em:
http://eur-lex.europa.eu.
Dados abertos da UE
O Portal de Dados Abertos da União Europeia (http://data.europa.eu/euodp/pt) disponibiliza o acesso a conjuntos de dados da UE. Os dados podem ser
utilizados e reutilizados gratuitamente para fins comerciais e não comerciais.
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