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

02 Este documento sintetiza os resultados da auditoria realizada pelo Tribunal, 
relativamente ao exercício de 2017, às 41 agências e outros organismos da UE 
(designados em conjunto por "agências") abrangidos pelo seu mandato. Pode 
encontrar-se uma panorâmica abrangente das agências criadas pela União Europeia, 
bem como os resultados pormenorizados das auditorias anuais do Tribunal a essas 
agências no seu novo Relatório Anual sobre as agências da UE relativo ao exercício 
de 20172.  

03 Em termos globais, a auditoria das agências relativa ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2017 confirmou os resultados positivos comunicados em anos 
anteriores. Por intermédio das declarações de fiabilidade apresentadas para cada 
agência, o Tribunal emitiu: 

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

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

o opiniões de auditoria sem reservas (favoráveis) sobre a legalidade e a 
regularidade dos pagamentos subjacentes às contas de todas as agências, exceto 
uma opinião de auditoria adversa relativamente ao EASO.  

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

relatórios anuais sobre a execução do orçamento da UE, nos relatórios especiais, nos exames 
panorâmicos e nos pareceres sobre legislação nova ou alterada da UE, ou sobre outras decisões com 
implicações na gestão financeira (www.eca.europa.eu). 

2 Este Relatório Anual sobre as agências da UE substitui os anteriores Relatórios Anuais Específicos 
sobre essas mesmas agências. 
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04 No entanto, continua a existir margem para melhorias, como indicado nos 
parágrafos de ênfase e de outras questões e nas observações que não colocam em 
questão as opiniões de auditoria do Tribunal. 



7 

 

 

A equipa de auditoria 

 

Quarta fila (da esquerda para a direita): Peter Eklund (auditor), Ausra Maziukaite (assistente), Satu 
Levela (auditora), Tomas Mackevicius (assessor), Eddy Struyvelt (responsável de tarefa) 

Terceira fila (da esquerda para a direita): Mindaugas Pakstys (chefe de gabinete), Sevdalina Todorova 
(auditora), Niamh Carey (secretária), Christine Becker (auditora), Helder Vasco Travado (auditor), Flavia 

Di Marco (auditora), Arunas Juozulynas (responsável de tarefa) 

Segunda fila (da esquerda para a direita): Ornella Menetto (assistente), Nora Veres (assistente), 
Rimantas Sadzius (Membro do TCE), Svetoslava Tashkova (auditora) 

Primeira fila (da esquerda para a direita): Rebecca Aquilina (estagiária), Julio Cesar Santin Santos 
(auditor), Hans Christian Monz (responsável de tarefa), Friedemann Zippel (responsável principal), 
Andreja Pavlakovic Milosavljevic (responsável de tarefa), Andrea Ferraris (responsável de tarefa) 

Ausentes da foto: Bob De Blick (auditor) e Roberto Sanz Moratal (auditor). 
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O que o Tribunal auditou 
05 As agências da UE são entidades jurídicas distintas criadas por um ato de direito 
derivado para realizar tarefas técnicas, científicas ou de gestão específicas, que ajudam 
as instituições da UE a conceber e executar políticas. Têm muita visibilidade nos 
Estados-Membros e uma influência significativa na elaboração de políticas, na tomada 
de decisões e na execução de programas em domínios de importância vital para o 
quotidiano dos cidadãos europeus, como a saúde, a segurança, a proteção, a liberdade 
e a justiça. As agências específicas são referidas nesta síntese através dos respetivos 
acrónimos/siglas, cuja lista figura no final do documento acompanhada da designação 
completa. 

06 Consoante a sua constituição e funções, há três tipos de agências da UE: agências 
descentralizadas, agências de execução da Comissão e outros organismos. 
Descrevem-se em seguida as principais características de cada uma. O número de 
agências aumentou ao longo dos anos e atingiu 41 em 2017, tal como indicado na 
figura 1. 
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Figura 1 — Aumento do número de agências 

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

Fonte: TCE. 

07 As agências de execução da Comissão estão localizadas nas instalações desta 
instituição em Bruxelas e no Luxemburgo. As agências descentralizadas e os outros 
organismos estão localizados em toda a UE, em 23 Estados-Membros diferentes, como 
indicado na lista de acrónimos/siglas e na figura 2. 
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Agências de execução
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Mesmos valores que no ano anterior

Cedefop
Eurofound

*A EURATOM
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EIOPA
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Figura 2 — Localização das agências nos Estados-Membros 

 

* Na sequência da decisão do Reino Unido de sair da UE, o Conselho decidiu, durante a reunião do 
Conselho "Assuntos Gerais" (art. 50º), em 20 de novembro de 2017, transferir a EMA e a EBA em 2019 
para Amesterdão e Paris, respetivamente. 

Fonte: TCE. 

As agências descentralizadas dão resposta a necessidades 
políticas específicas 

08 As 32 agências descentralizadas3 desempenham uma função importante na 
elaboração e execução das políticas da UE, especialmente em tarefas de natureza 
técnica, científica, operacional e/ou reguladora. O seu objetivo é dar resposta a 
necessidades políticas específicas e reforçar a cooperação europeia, reunindo os 
conhecimentos especializados e técnicos disponíveis ao nível da UE e das autoridades 
nacionais. Foram criadas por regulamentos do Conselho ou do Parlamento Europeu e 
do Conselho por um período indeterminado. 

                                                      
3 Cedefop, Eurofound, AEA, ETF, EMA, OEDT, CdT, ICVV, IPIUE, EU-OSHA, FRA, AESA, EFSA, EMSA, 

Eurojust, ECDC, ENISA, AFE, Frontex, GSA, CEPOL, AECP, ECHA, EIGE, ACER, Gabinete do ORECE, 
Europol, EASO, EBA, EIOPA, ESMA e eu-LISA. 
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As agências de execução da Comissão realizam os programas da 
UE 

09 As seis agências de execução da Comissão4 são responsáveis por tarefas 
executivas e operacionais relativas a um ou mais programas da UE e são instituídas por 
períodos fixos.  

Os outros organismos têm mandatos específicos 

10 Os três outros organismos são o EIT, a Euratom e o CUR. Sediado em Budapeste, 
o EIT é um organismo independente e descentralizado da UE que reúne recursos 
científicos, empresariais e académicos para reforçar a capacidade de inovação da UE 
através da concessão de subvenções. Foi criado por um período indeterminado. A 
Euratom, situada no Luxemburgo, foi criada por um período indeterminado para 
apoiar a realização dos objetivos do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica. O CUR, em Bruxelas, é a principal autoridade do Mecanismo Único de 
Resolução na União Bancária Europeia. A sua missão é assegurar uma resolução de 
forma ordenada de bancos em situação de insolvência com o menor impacto possível 
na economia real e nas finanças públicas dos Estados-Membros da UE e de outros 
países.  

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

11 O orçamento total para 2017 do conjunto das agências (excluindo o CUR) 
elevou-se a 3,5 mil milhões de euros (2016: 3,4 mil milhões de euros), o equivalente a 
cerca de 2,7% do orçamento geral da UE para 2017 (2016: 2,4%), como indicado na 
figura 3. Além disso, o orçamento do CUR para 2017 elevou-se a 6,6 mil milhões de 
euros (2016: 11,8 mil milhões de euros). É composto por contribuições das instituições 
de crédito para o Fundo Único de Resolução. 

12 Os orçamentos das agências descentralizadas e dos outros organismos abrangem 
as despesas de pessoal, as despesas administrativas e as despesas operacionais, ao 
passo que os das agências de execução (cerca de 241 milhões de euros no total), que 
realizam programas financiados pelo orçamento da Comissão, cobrem apenas as 
despesas de pessoal e as despesas administrativas. As despesas operacionais da 
                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea e EASME. 
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Comissão efetuadas pelas seis agências de execução em 2017 ascenderam a cerca 
de 6,8 mil milhões de euros, ou seja, mais do dobro do orçamento total do conjunto 
das outras agências com exclusão do CUR. 

Figura 3 — Fontes de financiamento das agências em 2017 

 
Fonte: Orçamento geral da UE para 2017 e orçamentos das agências para 2017, dados compilados pelo 
TCE. 

13 A maior parte das agências, incluindo todas as agências de execução, é financiada 
quase inteiramente pelo orçamento geral da UE. As outras são total ou parcialmente 
financiadas por taxas e encargos e por contribuições diretas dos países participantes. 
No total, o orçamento geral da UE financiou cerca de 2,5 mil milhões de euros, sendo 
aproximadamente mil milhões de euros financiados por taxas e encargos e por 
contribuições diretas dos países participantes. A figura 4 ordena as agências em 
função do volume da contribuição proveniente do orçamento da UE que receberam.  
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Figura 4 — Agências ordenadas em função do volume da contribuição do 
orçamento da UE 

 

Fonte: Agências, dados compilados pelo TCE. 
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14 Os 2,5 mil milhões de euros de contribuições do orçamento geral da UE são 
financiados ao abrigo de diferentes rubricas do QFP5, tal como ilustrado na figura 5. As 
agências cujo orçamento registou o maior aumento em 2017 foram a GSA e o EIT, que 
são financiados ao abrigo da rubrica 1a do QFP (Competitividade para o crescimento e 
o emprego) e a Frontex, a EMA e o EASO, financiadas ao abrigo da rubrica 3 do QFP 
(Segurança e cidadania). 

Figura 5 — Financiamento das agências por rubrica do QFP no orçamento 
geral da UE 

 

O quadro exclui o CUR, o CdT, o IPIUE e o ICVV. 

Fonte: Quadro financeiro plurianual da UE para o período de 2014-2020 e orçamentos das agências 
para 2017, dados compilados pelo TCE. 

                                                      
5 Quadro financeiro plurianual da UE para o período de 2014-2020. 

QFP 2 QFP 4 QFP 5

QFP 1a

Crescimento sustentável: recursos naturais Europa global Administração

Competitividade para o
crescimento e o emprego

Segurança e cidadania

QFP 3

1 568 milhões de euros 846 milhões de euros
ACER

ORECE
Cedefop
EACEA
AESA

EASME
EBA

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA

AFE
ERCEA
ESMA

EU-OSHA
Eurofound

GSA
INEA
REA

CEPOL
Chafea
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
OEDT

eu-LISA
Eurojust
Europol

FRA
Frontex

87 milhões de euros
AEA

AECP

20 milhões de euros
ETF

0,1 milhões de euros
Euratom

Total: 2 521,1 milhões de euros 
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15 No que diz respeito ao pessoal, no final de 2017, as agências empregavam 
aproximadamente 11 000 agentes6 (2016: 10 300), cerca de um sexto do total do 
pessoal empregado pelas instituições e organismos da UE. A distribuição do total dos 
efetivos por agência é apresentada na figura 6. 

                                                      
6 O pessoal inclui funcionários, agentes temporários e contratuais, bem como peritos nacionais 

destacados. 
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Figura 6 — Número de efetivos por agência no final de 2017 

 

Fonte: Agências, dados compilados pelo TCE. 
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O que o Tribunal constatou 

Opiniões favoráveis sobre a fiabilidade das contas de todas as 
agências 

16 O Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem reservas ("favoráveis") sobre as 
contas das 41 agências. Na opinião do Tribunal, essas contas refletem fielmente, em 
todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação financeira em 31 de 
dezembro de 2017, bem como os resultados das suas operações e fluxos de caixa 
relativos ao exercício encerrado nessa data, em conformidade com as disposições dos 
regulamentos financeiros aplicáveis e com as regras contabilísticas adotadas pelo 
contabilista da Comissão7.  

Os parágrafos de ênfase são fundamentais para a compreensão 
das contas 

17 Em relação ao EASO, o Tribunal chamou a atenção para o facto de que a situação 
crítica a nível de recursos humanos se deteriorou de forma exponencial. Este não tem 
atualmente as capacidades administrativas necessárias para preencher o elevado 
número de vagas. De um modo geral, a situação dos recursos humanos coloca um risco 
significativo para a continuação das operações do Gabinete de Apoio à presente 
escala. 

18 No caso do Conselho Único de Resolução, o Tribunal sublinhou que as 
contribuições do Fundo Único de Resolução são calculadas com base nas informações 
prestadas pelas instituições de crédito ao CUR, através das respetivas autoridades 
nacionais de resolução. No entanto, o Regulamento relativo ao Mecanismo Único de 
Resolução não estabelece um quadro de controlo abrangente e coerente para 
assegurar a fiabilidade das informações. Além disso, o Tribunal constatou que a 
metodologia de cálculo das contribuições definida no quadro jurídico é muito 
complexa, resultando num risco para a exatidão. Por motivos de confidencialidade, o 
CUR não pode divulgar os dados das instituições de crédito utilizados no cálculo das 
contribuições do Fundo, o que reduz a transparência. 

                                                      
7 Estas baseiam-se nas normas de contabilidade internacionalmente aceites para o setor público. 
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19 Em relação à ECHA, o Tribunal salientou que a Agência é parcialmente 
autofinanciada e recebe uma taxa de todas as empresas que solicitam o registo de 
substâncias químicas como exigido pelo Regulamento REACH8. A Agência calcula e 
fatura as taxas com base nas informações fornecidas pelas empresas quando da 
apresentação do pedido de registo. Verificações ex post realizadas pela Agência 
detetaram a necessidade de proceder a consideráveis correções das taxas, 
desconhecendo-se no final de 2017 o montante total dessas correções. 

20 Em relação à GSA, o Tribunal registou o facto de o resultado do procedimento de 
contratação pública para adjudicação de um dos principais contratos da agência 
(contrato-quadro no valor de 1,5 mil milhões de euros) ter sido contestado por um dos 
proponentes.  

21 Quanto às duas agências sediadas em Londres, EMA e EBA, o Tribunal apontou o 
facto de que deixarão o Reino Unido em 2019 e de as contas e respetivas notas das 
duas agências terem sido elaboradas utilizando as informações disponíveis à data da 
assinatura. O Tribunal referiu ainda as implicações resultantes dos atuais contratos de 
arrendamento em Londres e a possível diminuição das receitas decorrente da saída do 
Reino Unido da UE. 

22 Relativamente à Chafea, o Tribunal assinalou insuficiências no ambiente 
contabilístico. 

Opiniões favoráveis sobre a legalidade e a regularidade das 
receitas subjacentes às contas das agências 

23 Em relação a todas as agências, o Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem 
reservas ("favoráveis") sobre a legalidade e a regularidade das receitas subjacentes às 
contas anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Na opinião 
do Tribunal, as receitas são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e 
regulares. 

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

autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) (JO L 396 de 30.12.2006, p. 1). 
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 Opiniões favoráveis sobre a legalidade e a regularidade dos 
pagamentos subjacentes às contas das agências, exceto do 
EASO 

24 Em relação a 40 agências, o Tribunal emitiu opiniões de auditoria sem reservas 
("favoráveis") sobre a legalidade e a regularidade dos pagamentos subjacentes às 
contas anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Na opinião 
do Tribunal, os pagamentos são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais 
e regulares. 

25 O Tribunal emitiu uma opinião adversa em relação ao EASO devido a casos 
significativos e sistemáticos de pagamentos em incumprimento do regulamento 
financeiro do Gabinete de Apoio e de outras regras e disposições aplicáveis, 
relacionados sobretudo com os pagamentos subjacentes a procedimentos de 
contratação pública e de recrutamento. A natureza sistemática dos incumprimentos 
demonstra que o sistema de controlo interno é inadequado. O erro combinado 
originado pelos pagamentos não conformes ascende, pelo menos, a 7,7 milhões de 
euros, ou seja, 10,3% do total de pagamentos efetuados pelo Gabinete de Apoio 
em 2017. 

Os pontos relativos a outras questões incidem sobre aspetos de 
importância específica 

26 Em relação ao EIT, o Tribunal constatou que as taxas iniciais de reembolso das 
subvenções às "Comunidades de Conhecimento e Inovação" (CCI) foram aumentadas 
perto do final do período de elegibilidade, o que contraria o objetivo de incentivar as 
CCI a tornarem-se menos dependentes do financiamento do Instituto. Além disso, 
foram acrescentadas retroativamente algumas atividades novas aos planos de 
atividades anuais de duas CCI, o que, em relação a uma delas, alterou 
substancialmente a decisão de concessão inicial. As alterações substanciais podem 
afetar a igualdade de tratamento das CCI, além de não estarem em conformidade com 
o Regulamento Financeiro. 

27 No caso da Frontex, o Tribunal tem comunicado repetidamente desde 2014 que 
os documentos comprovativos das despesas declaradas pelos países cooperantes são 
muitas vezes insuficientes, o que foi igualmente confirmado pelos resultados da 
auditoria deste ano. 
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28 Em relação à EBA, à EIOPA e à ESMA, o Tribunal chamou a atenção para o facto 
de os seus orçamentos serem financiados em parte por fundos da União Europeia e 
em parte através de contribuições diretas das autoridades supervisoras e/ou de 
entidades supervisionadas dos Estados-Membros da UE. É possível uma futura 
diminuição das receitas destas Autoridades decorrente da decisão do Reino Unido de 
sair da UE. 

29 Quanto à GSA, o Tribunal refere que a Agência opera o Centro Galileo de 
Acompanhamento de Segurança (CGAS) e as estações terrestres do sistema Galileo no 
Reino Unido, que poderão ter de ser relocalizados. 

30 Relativamente ao CdT, o Tribunal refere o facto de várias agências utilizarem cada 
vez mais soluções de tradução internas ou alternativas, o que implica que a capacidade 
do CdT não é utilizada em todo o seu potencial. Além disso, existe uma duplicação de 
esforços a nível europeu em matéria de desenvolvimento de sistemas de tradução e de 
custos de exploração. 

31 Em dezembro de 2016, o Gabinete do ORECE solicitou ao Centro de Tradução a 
tradução de quatro convites à manifestação de interesse com vista à elaboração de 
listas de reserva de funcionários, apesar de todos os lugares do quadro de pessoal 
autorizados pelas autoridades orçamentais estarem preenchidos. Na opinião do 
Tribunal, não havia justificação para o pedido de tradução feito em dezembro de 2016. 
O respetivo pagamento, feito em março de 2017, representou 2,5% do orçamento 
de 2017 do Gabinete do ORECE. 
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Figura 7 — Opiniões de auditoria anuais relativas aos exercícios 
de 2014-2017 sobre as contas e as operações das agências 

 

Fonte: TCE. 

As observações do Tribunal sugerem mais melhorias  

32 O Tribunal formulou um total de 145 observações relativas a 37 agências para 
salientar questões importantes e indicar margem para melhorias. Essas observações 
são sintetizadas em seguida. A maioria refere-se à boa gestão financeira. 
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informáticos 
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34 Realizaram-se progressos satisfatórios em 2017 no que diz respeito às 
ferramentas informáticas em matéria de gestão de recursos humanos, 
quando 20 agências assinaram acordos com a Comissão para a utilização da sua 
ferramenta SYSPER II, o que permitirá uma maior uniformidade do ambiente 
informático neste domínio. Está previsto que a maioria das agências utilize a 
ferramenta da Comissão a partir de 1 de janeiro de 2019. 

Figura 8 — Introdução da ferramenta comum SYSPER II no domínio dos 
recursos humanos nas agências 

 

Fonte: TCE, com base nas informações das agências. 

35 A introdução da contratação pública eletrónica pelas agências está em curso. 
Todas as agências publicam os seus concursos por via eletrónica através do TED 
(Tenders Electronic Daily), o jornal europeu para os concursos públicos. A Comissão 
lançou igualmente ferramentas de faturação eletrónica em 2010, de publicação 
eletrónica de documentos relativos aos anúncios de concurso no Jornal Oficial da UE 
(concursos eletrónicos) em 2011 e de apresentação eletrónica de propostas em 2015. 
No final de 2017, a maioria das agências tinha introduzido a faturação eletrónica e os 
concursos eletrónicos em determinados procedimentos, mas não a apresentação 
eletrónica de propostas. 
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Figura 9 — Introdução das ferramentas de contratação eletrónica nas 
agências 

 

Fonte: TCE, com base nas informações das agências. 

A consultoria informática e a gestão dos projetos estão a melhorar na 
EMA e na eu-LISA 

36 No decurso da auditoria do ano passado, o Tribunal analisou a gestão dos 
serviços de consultoria por parte da EMA. Em 2017, a Agência introduziu várias 
medidas para melhorar esta situação. Contudo, a redução da dependência crítica da 
Agência em relação às empresas de consultoria será demorada e só com o decorrer do 
tempo se tornará visível o impacto das medidas tomadas. 

37 Dada a natureza das suas operações, a eu-LISA utiliza serviços de consultoria 
sobretudo no que se refere a projetos informáticos. Para o desenvolvimento e a 
execução de projetos informáticos, a Agência aplica um modelo de externalização em 
que aproximadamente 90% dos trabalhos são realizados por três contratantes. Embora 
os projetos informáticos sejam propriedade da Agência e estejam sob o seu controlo, 
um modelo em que as atividades de evolução e desenvolvimento de sistemas 
informáticos tão sensíveis são externalizadas até este ponto cria um risco de confiança 
excessiva e de dependência em relação aos contratantes. 
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contratação pública no EASO 

38 No caso deste Gabinete de Apoio, o Tribunal salientou que existem importantes 
riscos inerentes à natureza das suas atividades e aos desafios causados pela crise 
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Executados Pendentes

41

TED

15

26

Concursos eletrónicos

12

29

Faturação eletrónica

25

16

Apresentação eletrónica de propostas



24 

 

 

do quadro jurídico, designadamente em relação aos procedimentos de recrutamento e 
de contratação pública. Esses incumprimentos afetam os princípios da concorrência, 
da transparência, da igualdade de tratamento e da não discriminação. 

Subsistem insuficiências na gestão dos contratos públicos 

39 O objetivo subjacente à contratação pública é garantir a concorrência entre os 
operadores económicos e obter a aquisição economicamente mais vantajosa de uma 
forma transparente, objetiva e coerente, com base no quadro jurídico aplicável. Em 
relação a 14 agências (Gabinete do ORECE, CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, EBA, AEA, 
EFSA, EIGE, IPIUE, AFE, AESA, FRA e CUR), o Tribunal constatou a existência de 
insuficiências na contratação pública, principalmente relacionadas com serviços, que 
colocam em risco a otimização dos recursos. 

A maior parte das agências analisou as implicações do Brexit 

40 Em 29 de março de 2017, o Reino Unido notificou o Conselho Europeu da sua 
decisão de sair da União Europeia (Brexit). Ao contrário da maior parte das outras 
agências, cinco (ACER, Gabinete do ORECE, CEPOL, ENISA e EU-OSHA) não realizaram 
uma análise exaustiva do impacto provável do Brexit na sua organização, operações e 
contas. 

Os anúncios de vaga de lugar poderiam ser publicados no sítio Internet 
do EPSO 

41 A maioria das agências (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, AESA, EBA, ECHA, AEA, 
EIGE, EIOPA, EIT, EMA, OEDT, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, 
Frontex, GSA e CUR) publica anúncios de vaga de lugar no seu próprio sítio Internet e 
nas redes sociais, mas frequentemente não o faz no sítio Internet do Serviço Europeu 
de Seleção do Pessoal (EPSO). Essa publicação aumentaria a transparência e a 
publicidade. A principal razão apresentada pelas agências é que o EPSO apenas aceita 
a publicação dos anúncios de vaga de lugar se for feita em todas as línguas oficiais da 
UE, o que acarreta elevados custos de tradução. 
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Menos observações sobre a legalidade e a regularidade dos pagamentos 

42 O número de observações sobre a legalidade e a regularidade dos pagamentos 
diminuiu para oito (2016: 11), o que ilustra os esforços continuados das agências no 
sentido de respeitarem o quadro jurídico, em especial as disposições do Regulamento 
Financeiro e do Estatuto do Pessoal. Embora cinco observações se refiram novamente 
a insuficiências ao nível dos procedimentos de contratação (EASO, AESA, EIGE e 
Frontex), três estavam relacionadas com procedimentos de recrutamento (EASO, 
Cedefop e Frontex). 

A gestão orçamental revela melhorias  

43 Nos termos do Regulamento Financeiro, as dotações orçamentais concedidas 
para um determinado exercício podem transitar para o exercício seguinte mediante 
determinadas condições. Embora o Regulamento Financeiro não estabeleça limites 
para essas transições, níveis excessivos podem indicar a existência de atrasos na 
execução dos programas de trabalho ou dos planos de contratação e podem também 
ser contrários ao princípio orçamental da anualidade. Em 2017, o Tribunal 
comunicou 3 casos (2016: 28) de transições elevadas nas agências. Esta redução 
em 2017 resultou do facto de as agências terem explicado e justificado melhor e de 
forma mais transparente as transições que efetuaram, mas também da alteração da 
metodologia de elaboração de relatórios do Tribunal. A partir de 2017, o Tribunal 
comunica apenas as transições se não as considerar suficientemente justificadas. 

44 Além disso, o Tribunal assinalou a anulação de dotações transitadas de anos 
anteriores para duas agências (Frontex e IPIUE), o que revela uma sobrestimativa das 
necessidades orçamentais, nomeadamente por parte das administrações públicas dos 
Estados-Membros e outros países cooperantes. 

Os ambientes contabilísticos podem registar mais melhorias 

45 Durante as auditorias anuais realizadas este ano, o Tribunal analisou também os 
ambientes contabilísticos das agências, que são um elemento importante para a 
elaboração de contas fiáveis. Em conformidade com o Regulamento Financeiro, cada 
agência tem o seu próprio contabilista, o que conduziu a uma situação em que 
37 contabilistas, no total, são responsáveis por 2% do orçamento europeu. Para 
aumentar a eficiência, em 2012 o contabilista da Comissão convidou as agências a 
delegarem nele, numa base contratual, as suas funções contabilísticas. Até ao final 
de 2017, apenas quatro agências tinham aderido ao acordo. 
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46 A posição hierárquica de um contabilista dentro de uma agência pode afetar a 
sua independência. Em especial, os contabilistas devem ser independentes de quem 
tenha (sub)delegação para conceder as autorizações e autorizar os pagamentos. O 
Tribunal detetou a necessidade de reforçar a independência do contabilista, tornando-
o diretamente responsável perante o Diretor (para questões administrativas) e o 
Conselho (para questões funcionais) das agências. Esta observação foi formulada para 
um total de 13 agências (CdT, EACEA, AESA, EASME, AEA, EFSA, EIOPA, EMA, OEDT, 
AFE, EU-OSHA, Eurofound e FRA). 

47 O Regulamento Financeiro exige que os contabilistas confirmem a fiabilidade do 
funcionamento dos sistemas contabilísticos das agências (validação). Embora a maioria 
das agências disponham de validações atualizadas dos seus sistemas contabilísticos, o 
Tribunal constatou que alterações de monta introduzidas nos sistemas contabilísticos 
de sete agências (ACER, Gabinete do ORECE, CEPOL, EASME, EIT, EMA e GSA) 
necessitavam de ser validadas oportunamente. 

Figura 10 — Independência dos contabilistas das agências e atraso na 
revalidação dos sistemas contabilísticos 

 
Fonte: TCE, com base nas informações das agências. 

O Tribunal detetou insuficiências do controlo interno em algumas 
agências 

48 Foram detetadas algumas insuficiências na aplicação da norma de controlo 
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o que constitui um risco considerável para a continuidade das atividades, por exemplo 
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em caso de catástrofes de grandes proporções, uma vez que os dados poderão ser 
perdidos irremediavelmente. 

O Tribunal comunica casos de suspeita de fraude ao OLAF 

49 Em 2017, o Tribunal detetou e comunicou ao OLAF três casos de suspeitas de 
fraude nas cerca de 1 000 operações e 150 procedimentos de contratação que auditou 
no âmbito das suas declarações de fiabilidade sobre as agências. As situações de 
suspeita de fraude diziam respeito a irregularidades na contratação. Cabe ao OLAF 
efetuar inquéritos e dar seguimento aos casos, se necessário em cooperação com as 
autoridades judiciais nacionais. 

O Tribunal fornece informações sobre o Serviço de Auditoria Interna 
(SAI) da Comissão e os relatórios de avaliação externa 

50 O Tribunal referiu também, para informação, os relatórios de auditoria do SAI e 
os relatórios de avaliação externa elaborados em nome da Comissão. Em 2017, o SAI 
produziu 26 relatórios e nove agências foram objeto de avaliação externa. O Tribunal 
não verificou os processos relacionados com a auditoria ou avaliação. 

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

51 Quando aplicável, o Tribunal apresentou um relatório sobre a situação das 
medidas de seguimento adotadas pelas agências em resposta às observações dos anos 
anteriores. A figura 11 mostra que, relativamente às 170 observações a que não tinha 
sido dada resposta no final de 2016, tinham sido concluídas ou estavam em curso 
medidas corretivas na maioria dos casos. Das 13 observações pendentes, as medidas 
corretivas necessárias relativamente a 3 delas não dependiam da agência. 
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Figura11 — Esforços das agências para dar seguimento às observações 
dos anos anteriores 

 

Fonte: TCE. 
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Resultados de auditoria de outros 
relatórios relacionados com as 
agências publicados pelo Tribunal 
em 2017 

Exame rápido de casos, pelo Tribunal, sobre a aplicação da 
redução de 5% do número de lugares 

52 Em 2017, o Tribunal publicou um exame rápido de casos9 sobre a forma como as 
instituições e agências da União Europeia puseram em prática o compromisso de 
redução de 5% do respetivo número de lugares no período de 2013-2017 (para as 
agências: 2014-2018). Para as agências, o Tribunal concluiu que a redução de 5% tinha 
sido executada, embora com alguns atrasos. Apesar de as agências descentralizadas 
com tarefas tradicionais terem conseguido reduzir o número de efetivos em 8,9%, o 
pessoal aumentou 19,9% e 42,9% para as novas tarefas e responsabilidades de 
algumas agências descentralizadas e de execução, respetivamente. A figura 12 mostra 
o impacto da variação percentual dos lugares nos quadros de pessoal de todas as 
instituições, organismos e agências. 

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

sobre a aplicação da redução de 5% do número de lugares), publicado em 21 de dezembro de 2017. 
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Figura 12 — Análise das variações do número de lugares nos quadros do 
pessoal entre 2012 e 2017 (em percentagem) 

 
Fonte: TCE. 

Relatório Especial do Tribunal sobre o Conselho Único de 
Resolução (CUR) 

53 O Conselho Único de Resolução (CUR), sediado em Bruxelas, foi criado em agosto 
de 2014 no âmbito da resposta política à crise financeira. A sua missão consiste na 
resolução dos bancos abrangidos pelo seu mandato caso se encontrem em situação de 
insolvência. Em janeiro de 2017, o seu mandato abrangia 139 bancos (2018: 127), 
incluindo 130 grupos bancários10. 

54 No âmbito desta auditoria especial11, o Tribunal examinou se o CUR está 
equipado para proceder a resoluções bancárias de forma eficaz e analisou a qualidade 

                                                      
10 Em 1 de janeiro de 2018, este número tinha baixado para 127 bancos e 119 grupos bancários. 

11 Relatório Especial nº 23/2017, "Conselho Único de Resolução: começou a complexa construção da 
União Bancária, mas há ainda muito a fazer", publicado em 19 de dezembro de 2017. 
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do planeamento, pelo CUR, da resolução para os diferentes bancos. Verificou ainda se 
o CUR foi adequadamente instituído para cumprir o seu quadro regulamentar aplicável 
ao planeamento da resolução e se dispõe dos recursos humanos adequados para 
executar as suas tarefas. 

55 O Tribunal detetou lacunas em todos estes domínios, embora a criação do CUR 
como uma estrutura completamente nova tenha constituído um grande desafio e 
quaisquer insuficiências devam ser consideradas neste contexto. O Tribunal formulou 
várias recomendações relacionadas com a preparação dos planos de resolução e a 
finalização das suas regras e orientações, bem como sobre a melhoria dos níveis de 
pessoal e os procedimentos de recursos humanos. 

Relatório Anual Específico do Tribunal sobre os passivos 
contingentes resultantes do desempenho das funções do CUR 

56 O Regulamento relativo ao Mecanismo Único de Resolução estabelece12 que o 
Tribunal deve elaborar um relatório sobre eventuais passivos contingentes resultantes 
do desempenho por parte do CUR, do Conselho e da Comissão das suas funções ao 
abrigo do referido regulamento. Em 31 de dezembro de 2016, o passivo contingente 
do CUR elevava-se a 842 milhões de euros de contribuições ex ante, que aumentaram 
para 1 420 milhões de euros em 30 de setembro de 2017. O CUR não deu início a 
qualquer processo de resolução bancária em 2016, pelo que não houve necessidade de 
divulgar passivos contingentes relacionados com decisões de resolução no exercício 
de 2016. No entanto, devido à decisão de resolução do Banco Popular Español S. A. em 
junho de 2017, 90 processos judiciais foram interpostos no Tribunal Geral do Tribunal 
de Justiça da União Europeia (TJUE) contra o CUR e 46 recursos foram apresentados à 
câmara de recurso do CUR até ao final de outubro de 2017, quando foi publicado o 
relatório do Tribunal de 2016 sobre os passivos contingentes resultantes do 
desempenho das funções do CUR. A Comissão e o Conselho foram notificados de 
26 processos judiciais interpostos no Tribunal Geral do TJUE relacionados com a 
referida decisão de resolução. O passivo contingente que daí decorra será submetido a 
auditoria e comunicado no relatório relativo a 2017. 

                                                      
12 Artigo 92º, nº 4, do Regulamento relativo ao Mecanismo Único de Resolução. 
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Outros relatórios especiais do Tribunal também referentes a 
uma ou mais agências  

57 Para além dos relatórios de auditoria especificamente dedicados às agências, no 
decurso de 2017 o Tribunal publicou igualmente vários relatórios especiais de 
auditoria sobre a aplicação das políticas da UE que fazem referência a algumas 
agências (ver figura 13). 

Figura 13 — Outros relatórios especiais do Tribunal referentes às 
agências 

 
Fonte: TCE. 
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Lista de acrónimos/siglas utilizados 
para as agências e outros organismos 
da UE 

Acrónimos/siglas Designação completa Localização  
ACER Agência de Cooperação dos 

Reguladores da Energia 
Liubliana, Eslovénia 

AEA Agência Europeia do Ambiente Copenhaga, Dinamarca 
AECP Agência Europeia de Controlo das 

Pescas 
Vigo, Espanha 

AESA Agência Europeia para a Segurança 
da Aviação 

Colónia, Alemanha 

AFE Agência Ferroviária da União 
Europeia 

Valenciennes, França 

CdT Centro de Tradução dos 
Organismos da União Europeia 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

Cedefop Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação 
Profissional 

Salónica, Grécia 

CEPOL Agência da União Europeia para a 
Formação Policial 

Budapeste, Hungria 

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

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

CUR Conselho Único de Resolução Bruxelas, Bélgica 
EACEA Agência de Execução relativa à 

Educação, ao Audiovisual e à 
Cultura 

Bruxelas, Bélgica 

EASME Agência de Execução para as 
Pequenas e Médias Empresas 

Bruxelas, Bélgica 

EASO Gabinete Europeu de Apoio em 
matéria de Asilo 

Valeta, Malta 

EBA Autoridade Bancária Europeia Londres, Reino Unido 
ECDC Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo das Doenças 
Estocolmo, Suécia 

ECHA Agência Europeia dos Produtos 
Químicos 

Helsínquia, Finlândia 

EFSA Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos 

Parma, Itália 
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EIGE Instituto Europeu para a Igualdade 
de Género 

Vílnius, Lituânia 

EIOPA Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de 
Reforma 

Frankfurt, Alemanha 

EIT Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia 

Budapeste, Hungria 

EMA Agência Europeia de 
Medicamentos 

Londres, Reino Unido 

EMSA Agência Europeia da Segurança 
Marítima 

Lisboa, Portugal 

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

Heraklion, Grécia 

ERCEA Agência de Execução do Conselho 
Europeu de Investigação 

Bruxelas, Bélgica 

ESMA Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados 

Paris, França 

ETF Fundação Europeia para a 
Formação 

Turim, Itália 

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

Taline, Estónia 

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

Bilbau, Espanha 

Euratom  Agência de Aprovisionamento da 
Euratom 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

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

Dublim, Irlanda 

Eurojust Autoridade Europeia de 
Cooperação Judiciária 

Haia, Países Baixos 

Europol Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial 

Haia, Países Baixos 

FRA Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia 

Viena, Áustria 

Frontex Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira  

Varsóvia, Polónia 
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Gabinete do ORECE Gabinete do Organismo de 
Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas 

Riga, Letónia 

GSA Agência do GNSS europeu Praga, República Checa 
ICVV Instituto Comunitário das 

Variedades Vegetais 
Angers, França 

INEA Agência de Execução para a 
Inovação e as Redes 

Bruxelas, Bélgica 

IPIUE Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia 

Alicante, Espanha 

OEDT Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência  

Lisboa, Portugal 

REA Agência de Execução para a 
Investigação 

Bruxelas, Bélgica 
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