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PREFÁCIO 

 

A pandemia mundial de COVID-19 continua a pesar fortemente na 
vida das pessoas na União Europeia. Embora tenhamos ultrapassado 
o pior, teremos ainda de enfrentar os seus efeitos nos próximos 
anos.  

Ao mesmo tempo, a UE colocou-se na vanguarda da luta contra as 
alterações climáticas a nível mundial e da transição para uma 
economia moderna, eficiente em termos de recursos e competitiva. 

Consequentemente, os programas de recuperação pós-COVID e as 
medidas de combate às alterações climáticas receberão assistência 
financeira da UE a uma escala sem precedentes. Para além dos 
recursos orçamentais habituais acordados no âmbito do quadro 
financeiro plurianual (QFP) para 2021-2027, a União Europeia lançou 
o Instrumento de Recuperação da União Europeia (IRUE), do qual 
uma parte significativa é consagrada à transição ecológica.  

Enquanto auditor externo independente da União Europeia, a função 
do Tribunal é verificar se os fundos da UE são cobrados e 
despendidos em conformidade com as regras e os regulamentos 
aplicáveis e se as despesas realizadas alcançam resultados para o 
contribuinte europeu. O mesmo se aplica às novas medidas adotadas 
para ajudar os cidadãos a superar os efeitos adversos da pandemia e 
os desafios colocados pelas alterações climáticas.  

O programa de trabalho do Tribunal para 2022 e anos seguintes foi 
elaborado tendo em conta estes desafios específicos. No âmbito das 
despesas e do domínio de intervenção "Resposta da UE à COVID-19 
e recuperação pós-crise", o Tribunal tenciona publicar 16 relatórios 
sobre questões como a aquisição de vacinas contra a COVID-19 e 
uma série de auditorias sobre o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência. No âmbito da rubrica "Alterações climáticas, ambiente e 
recursos naturais", pretende elaborar 17 relatórios, incluindo sobre 
a integração das questões climáticas e os biocombustíveis. 
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No entanto, o Tribunal abrange também os diversos outros domínios 
de despesas e de intervenção da UE. Encontrará em seguida uma lista 
de 79 relatórios especiais e documentos de análise que o Tribunal 
tenciona publicar em 2022 e nos anos seguintes.  

Os cidadãos da UE, as partes interessadas institucionais e os 
parceiros, tanto a nível da UE como dos Estados-Membros, podem 
ter a certeza de que o Tribunal realizará auditorias e relatórios 
independentes e objetivos sobre questões importantes para o futuro 

da União Europeia. Continuará também a destacar as ameaças e 
oportunidades sempre que as observar, a fim de apoiar a União 
Europeia na concretização dos seus objetivos. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Presidente 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Resposta da UE à 
COVID-19 e recuperação 

pós-crise 

 

2022 

Aquisição de vacinas contra a 
COVID-19 

Auditoria destinada a avaliar os esforços da UE para adquirir quantidades suficientes de vacinas contra a COVID-19 de 
forma eficaz. 

Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento e Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência 

Análise destinada a examinar os riscos e as oportunidades na coordenação dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI) e do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) em relação ao financiamento de investimentos 
públicos. 

Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência – conceção do sistema de 
controlo da Comissão  

Auditoria destinada a avaliar se o sistema de controlo da Comissão tem potencial para garantir a regularidade dos 
pagamentos realizados no âmbito do MRR e proteger os interesses financeiros da UE. 

Planos nacionais de recuperação e 
resiliência (PNRR) 

Auditoria destinada a avaliar o processo de aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência apresentados 
no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

Iniciativas de Investimento de 
Resposta ao Coronavírus (CRII e 
CRII+) e Iniciativa REACT-EU 

Auditoria destinada a examinar se a Comissão adaptou eficazmente a política de coesão para 2014-2020 através das 
Iniciativas de Investimento de Resposta ao Coronavírus e da Iniciativa REACT-EU e se mobilizou rapidamente os FEEI para 
dar resposta à pandemia de COVID-19. 

Instrumento europeu de apoio 
temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de 
emergência (SURE) 

Auditoria destinada a analisar se o instrumento SURE foi eficaz na proteção dos postos de trabalho através do apoio ao 
rendimento dos trabalhadores por conta de outrem e da substituição de rendimentos dos trabalhadores por conta 
própria, evitando assim despedimentos desnecessários, durante a crise provocada pela COVID-19. 

Gestão da dívida na Comissão Auditoria destinada a avaliar se a Comissão desenvolveu sistemas eficazes de gestão do financiamento por dívida no 
âmbito do IRUE. 

Capacidade de resistência das 
instituições e organismos da UE 

Auditoria destinada a avaliar as medidas administrativas tomadas pelas instituições da UE para manter a continuidade 
das atividades durante a crise provocada pela COVID-19. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa  Tipo de produto de auditoria  
e objetivo da tarefa 

Resposta da UE à 
COVID-19 e recuperação 

pós-crise 

 

2022 

Livre circulação – Fase I 
Auditoria destinada a determinar se a Comissão tomou medidas eficazes para proteger o direito à livre circulação 
(incluindo o funcionamento do Acordo de Schengen) no contexto da crise provocada pela COVID-19, entre fevereiro 
de 2020 e setembro de 2021. 

Livre circulação – Fase II Auditoria destinada a complementar a auditoria "Livre circulação – Fase I", que avalia o direito à livre circulação no 
contexto da crise provocada pela COVID-19. 

 

Resposta da UE à 
COVID-19 e recuperação 

pós-crise 

 

2023 e anos seguintes 

Cadeia de abastecimento alimentar 
durante a pandemia de COVID-19 

Auditoria destinada a avaliar se a Comissão e os Estados-Membros responderam adequadamente à pandemia de 
COVID-19 para manter a segurança alimentar em toda a UE. 

Resposta das agências da UE à 
pandemia 

Auditoria destinada a avaliar a forma como a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e o Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) responderam ao desafio da pandemia de COVID-19 e se essa resposta foi 
adequada à sua finalidade. 

Absorção do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência 

Auditoria destinada a avaliar um dos principais objetivos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR): a rapidez 
de desembolso. Em que medida o financiamento do MRR foi efetivamente antecipado e utilizado pelos 
Estados-Membros para as reformas e o investimento? 

Desempenho do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência 

Auditoria destinada a avaliar a adequação do mecanismo concebido pela Comissão para acompanhar o cumprimento 
dos objetivos intermédios e metas que foram acordados e estabelecidos nos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) 
dos Estados-Membros e, assim, medir o desempenho do Mecanismo. 

Sistemas de controlo dos 
Estados-Membros no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência 

Auditoria destinada a avaliar se os sistemas de controlo estabelecidos pelos Estados-Membros para a gestão dos fundos 
recebidos do MRR estão bem concebidos para proteger os interesses financeiros da UE. 

Aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência pelos 
Estados-Membros 

Auditoria destinada a avaliar a execução dos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) num pequeno número de 
Estados-Membros, com especial incidência nos principais objetivos estratégicos do PRR de cada país. Ao longo do ciclo 
de execução do MRR, o TCE poderá elaborar auditorias deste tipo para abranger progressivamente o conjunto dos 
27 PRR nacionais. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

 

Aumentar a 
competitividade 

económica da UE em 
benefício de todos os 

cidadãos 

 

2022 

 

Alargamento do Horizonte 2020 
Auditoria destinada a analisar as ações do Horizonte 2020 cujo objetivo é "colmatar o fosso de I&I na Europa" entre 
"líderes da inovação" e "inovadores modestos", alargando assim a participação no Horizonte 2020 e contribuindo para a 
construção do Espaço Europeu da Investigação. 

Competitividade das PME  Auditoria destinada a avaliar se a Comissão e os Estados-Membros asseguraram uma utilização orientada para os 
resultados do apoio do FEDER para tornar as PME mais competitivas e aptas para o futuro. 

Segurança das redes 5G Auditoria destinada a avaliar se a UE está a implantar redes 5G seguras de forma atempada e concertada. 

Internacionalização das PME Auditoria destinada a examinar os programas de apoio da UE à internacionalização das PME na União. 

União da Energia 
Auditoria destinada a examinar a supervisão realizada pela Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores 
da Energia (ACER) relativamente à aplicação coerente e eficaz das regras do mercado da eletricidade e à fiscalização do 
abuso de mercado e da transparência (REMIT) no domínio do mercado interno da energia. 

Megadados da DG AGRI Auditoria destinada a avaliar a forma como a Comissão utiliza dados e análises de dados para examinar a Política 
Agrícola Comum e como se tem preparado para utilizar melhor os megadados. 

Direitos de propriedade intelectual Auditoria destinada a avaliar a eficácia da Comissão na elaboração da política de propriedade intelectual da UE e na 
proteção dos direitos de propriedade intelectual no mercado único. 

Administração pública em linha 
Auditoria destinada a avaliar a conceção, a eficácia e o acompanhamento do Plano de Ação de 2016-2020 para a 
Administração Pública em Linha. Devido ao vasto leque de ações incluídas no plano, o Tribunal limita a sua avaliação às 
ações que visam as empresas. 

Digitalização das escolas Auditoria destinada a avaliar a eficácia do apoio da UE à digitalização das escolas. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Aumentar a 
competitividade 

económica da União em 
benefício de todos os 

cidadãos 

 

2023 e anos seguintes 

Tornar-se o segundo maior produtor 
mundial de baterias até 2024 

Auditoria destinada a avaliar se a Comissão e os Estados-Membros têm sido eficazes no desenvolvimento de uma cadeia 
de valor para as baterias na UE que seja competitiva a nível mundial e eficiente em termos de recursos. 

Investimento direto estrangeiro Auditoria destinada a dar uma primeira perspetiva sobre a eficácia da aplicação do Regulamento (UE) 2019/452 relativo 
aos mecanismos de análise do investimento direto estrangeiro. 

Operadores económicos autorizados 
Auditoria destinada a verificar se a Comissão e os Estados-Membros garantem que o programa relativo aos operadores 
económicos autorizados cumpre os seus objetivos de reforçar a segurança da cadeia de abastecimento internacional e 
de facilitar o comércio, assegurando simultaneamente a exaustividade da cobrança das receitas. 

Indústria de microcircuitos Auditoria destinada a avaliar se a Comissão e os Estados-Membros foram eficazes no apoio a uma indústria de 
microcircuitos da UE que seja competitiva a nível mundial. 

Utilização de hidrogénio nos 
transportes 

Auditoria destinada a avaliar a eficácia da estratégia da Comissão na promoção das infraestruturas de hidrogénio da UE 
para os transportes e a eficiência do apoio da UE ao desenvolvimento e fornecimento atempado de infraestruturas de 
hidrogénio para os transportes nos Estados-Membros. 

Reconhecimento das qualificações 
profissionais na UE 

Auditoria destinada a avaliar se continuam a existir obstáculos ao reconhecimento mútuo das qualificações profissionais 
e dos diplomas académicos dos trabalhadores no mercado interno da UE. 

Inteligência artificial Auditoria destinada a analisar se os investimentos da Comissão no domínio da inteligência artificial, principalmente 
através do Horizonte 2020, estão a ser explorados comercialmente na UE e, em particular, na indústria da União. 

Coesão eletrónica e reforço das 
capacidades administrativas 
estratégicas 

Auditoria destinada a avaliar se a Comissão e os Estados-Membros estão a explorar plenamente o potencial da coesão 
eletrónica, a fim de aplicar uma abordagem estratégica ao reforço das capacidades administrativas no domínio da 
coesão. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Capacidade de resistência 
às ameaças à segurança 

da União e respeito pelos 
valores europeus de 

liberdade, democracia e 
Estado de direito 

 

2022 

Estado de direito nos Balcãs 
Ocidentais 

Auditoria destinada a avaliar se o apoio da UE aos Balcãs Ocidentais contribuiu eficazmente para a melhoria do Estado 
de direito na região. 

Proteção das instituições da UE 
contra a pirataria informática 

Auditoria destinada a avaliar se as instituições e agências da UE estão preparadas para dar resposta a incidentes de 
cibersegurança. 

Conflitos de interesses Auditoria destinada a examinar se a Comissão e os Estados-Membros instituíram políticas e procedimentos eficazes para 
dar resposta às questões de conflito de interesses no âmbito dos pagamentos da PAC e da Coesão. 

Medidas no âmbito da PAC e do 
combate à fraude 

Auditoria destinada a avaliar se a Comissão tomou medidas adequadas em matéria de fraude nas despesas da PAC e se 
identificou os riscos associados à apropriação ilegal de terras e respondeu adequadamente a esses riscos. 

Programação da ajuda ao 
desenvolvimento 

Auditoria destinada a avaliar se a UE atribuiu a sua ajuda ao desenvolvimento para o período de 2021-2027 com base 
numa estratégia bem definida e se elaborou programas de apoio de boa qualidade. 

Cooperação transfronteiriça na 
vizinhança 

Auditoria destinada a avaliar se os programas de cooperação transfronteiriça do Instrumento Europeu de Vizinhança 
têm sido eficazes no reforço da cooperação territorial de lado a lado das fronteiras externas da UE. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Capacidade de resistência 
às ameaças à segurança 

da União e respeito pelos 
valores europeus de 

liberdade, democracia e 
Estado de direito 

2023 e anos seguintes 

Ação preparatória em matéria de 
investigação no domínio da defesa 

Auditoria destinada a avaliar se a ação preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa foi eficaz no 
ensaio de mecanismos para financiar e estimular a cooperação entre os intervenientes nos Estados-Membros da UE. 

Iniciativa "Spotlight" Auditoria destinada a avaliar se os contributos da UE para a iniciativa conjunta UE-ONU "Spotlight" constituem uma 
forma eficaz de combater a violência contra as mulheres e as raparigas em todo o mundo. 

Igualdade para as pessoas com 
deficiência Auditoria destinada a avaliar a eficácia do contributo da UE para garantir a igualdade das pessoas com deficiência. 

Serviço Europeu para a Ação Externa Auditoria destinada a avaliar se o Serviço Europeu para a Ação Externa está bem equipado para contribuir eficazmente 
para a coerência da Política Externa e de Segurança Comum (PESC). 

Combater as causas profundas da 
migração em África 

Auditoria destinada a avaliar se os projetos executados através do Fundo Fiduciário da UE para África alcançaram os 
resultados pretendidos, respeitando simultaneamente os direitos humanos fundamentais. 

Mecanismo em Favor dos Refugiados 
na Turquia 

Auditoria destinada a realizar o seguimento das recomendações formuladas no Relatório Especial 27/2018 e avaliar os 
resultados da vertente "desenvolvimento" no âmbito da primeira parcela do Mecanismo em Favor dos Refugiados na 
Turquia. 

Estado de direito na UE Auditoria destinada a examinar se o novo mecanismo de condicionalidade do Estado de direito é um instrumento eficaz 
para proteger os interesses financeiros da UE em caso de violação do Estado de direito no domínio da coesão. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Alterações climáticas, 
ambiente e recursos 

naturais 

2022 

Sustentabilidade dos investimentos 
em diversificação e infraestruturas 
rurais 

Auditoria destinada a examinar se a Comissão e os Estados-Membros tomaram medidas para orientar os investimentos 
relevantes no domínio do desenvolvimento rural, em especial os relacionados com a diversificação e as infraestruturas, 
para projetos com benefícios duradouros. 

Tributação e subvenções em matéria 
de energia 

Análise destinada a examinar a tributação da energia e a política de subvenções em termos do seu contributo para os 
objetivos climáticos da UE. 

Regiões carboníferas em transição 
Auditoria destinada a esclarecer o papel que o financiamento da UE desempenhou na transição socioeconómica nas 
regiões em que a indústria do carvão tem vindo a diminuir e se estes fundos foram geridos pela Comissão e pelas 
principais autoridades nacionais/regionais de forma a obter os melhores resultados. 

Pesca ilegal Auditoria destinada a avaliar se a ação da UE em matéria de pesca ilegal visa os principais riscos e promove a 
sustentabilidade dos mares. 

Integração das questões climáticas Auditoria destinada a avaliar se a Comissão comunica informações pertinentes e fiáveis sobre as despesas relacionadas 
com o clima e sobre os progressos da meta de 20% de integração das questões climáticas relativamente a 2014-2020. 

Proteção do solo e gestão do 
estrume 

Auditoria destinada a avaliar se a Política Agrícola Comum e as disposições aplicáveis da Diretiva Nitratos permitem à UE 
alcançar uma gestão sustentável dos solos e evitar concentrações excessivas de estrume líquido. 

Transportes intermodais de 
mercadorias 

Auditoria destinada a avaliar se os projetos financiados pela UE foram eficazes a estimular o transporte multimodal 
sustentável de mercadorias. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Alterações climáticas, 
ambiente e recursos 

naturais 

 

2022 

Economia circular Auditoria destinada a examinar a eficácia do apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional às fases de 
conceção e produção da economia circular. 

Alterações climáticas e ajuda ao 
desenvolvimento 

Auditoria destinada a avaliar a eficácia da Aliança Mundial contra as Alterações Climáticas +, a principal iniciativa de 
ação externa da UE para combater as alterações climáticas, na ajuda aos países mais vulneráveis para a atenuação dos 
riscos e a adaptação às alterações. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Alterações climáticas, 
ambiente e recursos 

naturais 

 

2023 e anos seguintes 

Objetivos climáticos 
Auditoria destinada a avaliar em que medida os objetivos em matéria de clima e energia para 2020 foram alcançados, 
avaliando se o quadro de governação da UE nesta matéria proporciona uma base sólida para a concretização dos 
objetivos para 2030. 

Energia azul e política marítima 
integrada 

Auditoria destinada a avaliar se a política marítima integrada da UE e as iniciativas financiadas pela União contribuíram 
para um crescimento sustentável no setor das energias marinhas renováveis. 

Cidades inteligentes 
Auditoria destinada a avaliar i) a eficácia dos projetos de investigação financiados pela UE; e ii) o seu impacto para 
tornar as cidades (mais) inteligentes. Analisará igualmente se a conceção do Horizonte Europa (incluindo as missões) 
teve em conta os ensinamentos retirados do passado. 

Transporte de animais Auditoria destinada a examinar o impacto das regras da UE sobre o transporte de animais vivos. 

Piscicultura Auditoria destinada a avaliar o apoio do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) a projetos de 
aquicultura, dando conta dos resultados, dos custos e da sustentabilidade ambiental. 

Resíduos perigosos Análise destinada a apresentar o ponto da situação no que respeita à produção, reutilização, reciclagem e rotulagem de 
resíduos perigosos na UE e à transferência para países terceiros. 

Biocombustíveis Auditoria destinada a avaliar o apoio da UE à implantação de biocombustíveis sustentáveis, determinando se conduziu à 
exploração de fontes sustentáveis e teve efeitos significativos na sua aceitação. 

Emissões de CO2 dos veículos 
automóveis e megadados 

Auditoria destinada a avaliar se a comunicação de informações sobre as emissões dos veículos automóveis é fiável e 
permite a cobrança correta e atempada das coimas correspondentes, bem como analisar o impacto da flexibilidade 
oferecida aos fabricantes e o desfasamento entre as emissões no laboratório e as emissões em condições reais graças 
aos megadados. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

Políticas orçamentais e 
finanças públicas na 

União 

 

2022 

Galáxia orçamental para 2021 e anos 
seguintes 

Auditoria destinada a avaliar a atual conceção da arquitetura financeira da UE, designadamente as alterações 
introduzidas pelo QFP para 2021-2027 e pelo IRUE. 

Verificação do RNB Auditoria destinada a avaliar se a Comissão geriu de forma eficaz e eficiente o ciclo de verificação do Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) de 2016-2019. 

Supervisão bancária na UE Auditoria destinada a fornecer uma garantia sobre a eficácia operacional da gestão da supervisão efetuada pelo Banco 
Central Europeu às instituições de crédito significativas. 

Mercado único para os fundos de 
investimento 

Auditoria destinada a avaliar se o mercado único criado para os fundos de investimento funciona bem e protege os 
investidores e a estabilidade financeira. 

Políticas orçamentais e 
finanças públicas na 

União 

 

2023 e anos seguintes 

Recuperação dos fundos da UE Auditoria destinada a avaliar os procedimentos de controlo, a nível da Comissão e dos Estados-Membros, que 
asseguram que a UE recupera, de forma eficaz e atempada, os fundos despendidos de forma irregular. 

Novo recurso próprio baseado nos 
resíduos de embalagens de plástico 
não reciclados 

Auditoria destinada a avaliar se a Comissão criou um quadro adequado para a gestão do novo recurso próprio baseado 
nos resíduos de embalagens de plástico não reciclados, incluindo no que respeita à recolha e verificação das 
contribuições dos Estados-Membros. 

Concorrência fiscal nociva na UE Auditoria destinada a avaliar a conceção, a aplicação e a eficácia das medidas políticas e regulamentares tomadas pela 
Comissão para combater a fraude, a evasão e a elisão fiscais na UE. 
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Domínio de intervenção e 
de financiamento da UE e 

ano de publicação 
previsto 

Designação da tarefa Tipo de produto de auditoria 
e objetivo da tarefa 

 

Outros domínios 

 

2022 

Consultores externos Auditoria destinada a avaliar se a Comissão otimiza os recursos, ao mesmo tempo que protege os seus interesses, 
quando contrata consultores empregados por contratantes. 

LEADER 
Auditoria destinada a examinar se a abordagem LEADER/de desenvolvimento local de base comunitária produziu 
benefícios para o desenvolvimento local e se a Comissão, os Estados-Membros e os grupos de ação local geriram bem os 
custos e os riscos associados à abordagem. 

Estatísticas fiáveis Auditoria destinada a avaliar a eficácia da Comissão na elaboração de estatísticas da UE de elevada qualidade. 

Lista negra de operadores 
económicos 

Auditoria destinada a avaliar se a Comissão criou um sistema de exclusão que funcione bem, a fim de garantir que os 
fundos da UE não são desembolsados a beneficiários não fiáveis. 

Contratação pública  Análise destinada a examinar tendências a nível da UE e aspetos específicos de cada país com base nos dados do Diário 
Eletrónico de Concursos (TED). 

Outros domínios 

 

2023 e anos seguintes 

Digitalização da gestão dos fundos da 
UE 

Análise destinada a examinar o estado em que se encontra a digitalização da gestão e do controlo dos fundos da UE, os 
riscos e desafios que lhe estão associados e as suas implicações para a auditoria. 

Legisladores e grupos de interesses Auditoria destinada a avaliar se o Registo de Transparência da UE é uma ferramenta eficaz para o escrutínio público das 
atividades dos representantes de grupos de interesses que tentam influenciar a tomada de decisões na União. 

Gestão e controlo na política de 
coesão 

Auditoria destinada a avaliar se os controlos efetuados pelas autoridades de gestão dos Estados-Membros (designados 
por "controlos de gestão de primeiro nível") são plenamente eficazes na prevenção de erros nas despesas da política de 
coesão. 

Setor vitivinícola Auditoria destinada a avaliar em que medida o apoio da Política Agrícola Comum ao setor vitivinícola da UE contribuiu 
para o tornar mais competitivo e resiliente. 
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SOBRE O TRIBUNAL 

 
O Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo da UE. Tem um 
Membro por cada Estado-Membro e é apoiado por cerca de 900 efetivos 
de todas as nacionalidades da UE. Sediado no Luxemburgo, começou as 
suas atividades em 1977 e tornou-se uma instituição da UE em 1993. 
 
Os seus valores: independência, integridade, objetividade, transparência 
e profissionalismo. 
 
 
 

A sua missão: através de um trabalho de auditoria independente, 
profissional e com impacto, o Tribunal avalia a economia, a eficácia, a 
eficiência, a legalidade e a regularidade da intervenção da UE. Deste 
modo, contribui para melhorar a prestação de contas, a transparência e a 
gestão financeira da UE, reforçando assim a confiança dos cidadãos na 
União. O Tribunal procura responder eficazmente aos desafios atuais e 
futuros com que a UE se depara num ambiente em rápida mutação. 
 
A sua visão: o Tribunal pretende estar na vanguarda da profissão de 
auditoria pública e contribuir para uma União Europeia mais sustentável e 
com maior capacidade de resistência, que defenda os valores 
democráticos em que assenta. 
 
Os relatórios de auditoria, documentos de análise e pareceres do Tribunal 
são um elemento essencial da cadeia de prestação de contas da UE, 
sendo utilizados para pedir contas aos responsáveis pela execução das 
políticas e programas da União: a Comissão, as outras instituições e 
organismos da UE, bem como as administrações nacionais. 
 
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. 

Ladislav Balko
Eslováquia

Lazaros S. Lazarou
Chipre

Pietro Russo
Itália

Baudilio Tomé Muguruza
Espanha

Iliana Ivanova
Bulgária

Alex Brenninkmeijer
Países Baixos

Nikolaos Milionis
Grécia

Bettina Jakobsen
Dinamarca

Samo Jereb 
Eslovénia

Jan Gregor
República Checa

Mihails Kozlovs
Letónia

Rimantas Šadžius
Lituânia

Leo Brincat
Malta

João Figueiredo († 29 de junho de 2021)
Portugal

Juhan Parts
Estónia

Ildikó Gáll-Pelcz
Hungria

Eva Lindström
Suécia

Tony Murphy
Irlanda

Hannu Takkula
Finlândia

Annemie Turtelboom
Bélgica

Viorel Ştefan
Roménia

Ivana Maletić
Croácia

François-Roger Cazala
França

Joëlle Elvinger
Luxemburgo

Helga Berger
Áustria

Marek Opioła
Polónia

Klaus-Heiner Lehne
Alemanha
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As realizações do Tribunal 
O Tribunal elabora:  

— um relatório anual sobre o orçamento da UE, que inclui uma Declaração de Fiabilidade; 

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

— um relatório anual sobre o desempenho na execução do orçamento da UE; 

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

— documentos de análise, que são exames descritivos e informativos de domínios de intervenção ou gestão da UE; 

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



TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Informações: eca.europa.eu/pt/Pages/ContactForm.aspx
Sítio Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 
 

Encontram-se mais informações sobre a União Europeia na rede Internet, via servidor Europa (http://europa.eu)

DIREITOS DE AUTOR 

© União Europeia, 2021.
 
A política de reutilização do Tribunal de Contas Europeu (TCE) é aplicada pela Decisão nº 6 2019 do Tribunal de Contas Europeu relativa à política de dados abertos e à reutilização 
de documentos. 

Salvo indicação em contrário (por exemplo, em declarações de direitos de autor individuais), o conteúdo do TCE propriedade da UE está coberto pela licença Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Nos termos da mesma, é permitida a reutilização desde que sejam indicados os créditos adequados e as alterações. Esta reutilização 
não pode distorcer o significado original ou a mensagem dos documentos. O TCE não é responsável por quaisquer consequências da reutilização. 

É necessário clarificar os direitos adicionais se um conteúdo específico representar pessoas singulares identificáveis, por exemplo, imagens do pessoal do TCE, ou incluir obras de 
terceiros. Se for obtida uma autorização, esta deve anular a autorização geral acima referida e indicar claramente quaisquer restrições aplicáveis à sua utilização.

Para utilizar ou reproduzir conteúdos que não sejam propriedade da UE, pode ser necessário pedir autorização diretamente aos titulares dos direitos de autor.

O software ou os documentos abrangidos por direitos de propriedade industrial, nomeadamente patentes, marcas, desenhos e modelos registados, logótipos e nomes, estão 
excluídos da política de reutilização do TCE, não sendo permitido reutilizá los.

O conjunto de sítios Internet institucionais da União Europeia, no domínio europa.eu, disponibiliza ligações a sítios de terceiros. Uma vez que o TCE não controla esses sítios, reco-
menda que se consultem as respetivas políticas em matéria de proteção da privacidade e direitos de autor.
 
Utilização do logótipo do Tribunal de Contas Europeu  
O logótipo do Tribunal de Contas Europeu não pode ser utilizado sem o consentimento prévio do Tribunal de Contas Europeu.

eca.europa.eu/pt/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/?_sm_au_=iVVnvSfH7s7QQHWqVkFHNKt0jRsMJ
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