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Tribunal de Contas Europeu vai 
examinar a capacidade de 
resistência das instituições da UE 
durante a pandemia 
A pandemia de COVID-19 teve efeitos profundos no trabalho das instituições da UE. O 
Tribunal de Contas Europeu (TCE) está a realizar uma auditoria sobre a capacidade de 
resistência das instituições da União na sua resposta à crise pandémica e os 
ensinamentos que dela estão a retirar. 

"A pandemia de COVID-19 fez com que as organizações de todo o mundo tivessem de adaptar os 
seus métodos de trabalho para se manterem em operação", afirmou Marek Opioła, Membro do 
Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. "As instituições da UE não são exceção e 
viram-se obrigadas a reagir e a adaptar-se às novas circunstâncias. A forma como responderam e 
os ensinamentos que daí retiraram são o tema da nossa auditoria". 

O TCE está a auditar a capacidade de resistência das principais instituições da UE (Parlamento, 
Conselho, Comissão e Tribunal de Justiça) face à pandemia de COVID-19. A auditoria irá abranger 
a resposta dada em Bruxelas, no Luxemburgo, em Estrasburgo e nos diferentes países em que o 
Centro Comum de Investigação da Comissão está localizado.  

Em especial, o TCE vai examinar se as instituições da UE tinham atualizado os planos de preparação 
e de continuidade das atividades de forma abrangente e regular e se estes planos seguiam normas 
reconhecidas. Irá também analisar a evolução da resposta das instituições durante a crise e de que 
forma estas conseguiram cumprir os seus mandatos, ao mesmo tempo que respondiam aos novos 
desafios resultantes da crise. Por último, examinará os ensinamentos que as instituições estão a 
retirar da situação para se prepararem para o ambiente pós-pandemia.  

Este trabalho é parte de uma série de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas Europeu para 
avaliar o impacto da crise provocada pela COVID-19 na UE. Ao passo que outros trabalhos incidem 
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na resposta das políticas da União, esta auditoria incidirá nas promotoras da resposta, as próprias 
instituições da UE. 

O TCE publicou recentemente duas análises da resposta da União à crise provocada pela COVID-19, 
uma sobre a saúde e outra sobre aspetos económicos, bem como um Relatório Especial sobre os 
direitos dos passageiros dos transportes aéreos durante a pandemia. No seu programa de trabalho 
para 2021 e anos seguintes, anunciou que uma em cada quatro das suas novas auditorias este ano 
estará relacionada com a COVID-19 e o pacote de recuperação. 

Informações de base  

Cada uma das instituições da UE funciona, de modo geral, independentemente. No que diz respeito 
à gestão da força de trabalho, são amplamente autónomas dentro de um quadro regulamentar 
comum. Questões como os planos de continuidade das atividades, as avaliações dos riscos, a 
segurança informática, as condições de trabalho e a gestão dos edifícios regem-se pelas normas 
internas de cada instituição.  

A conclusão da auditoria está prevista para meados de 2022. As antevisões de auditoria baseiam-se 
nos trabalhos preparatórios realizados antes do início da auditoria e não devem ser consideradas 
como observações, conclusões ou recomendações de auditoria. O texto integral do documento 
está disponível em inglês no sítio Web do Tribunal (www.eca.europa.eu). 

Contactos para a imprensa 

Serviço de imprensa do TCE: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 691 551 502 
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