
 
O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do compêndio de auditoria 
elaborado pelo Comité de Contacto das Instituições Superiores de Controlo (ISC) da UE e pelo Tribunal de Contas Europeu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

PT 

Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 22 de julho de 2021 

As Instituições Superiores de 
Controlo da UE reagiram 
rapidamente à COVID-19 
A pandemia de COVID-19 é uma das crises sanitárias mais perturbadoras de sempre, com um 
grande impacto na sociedade, nas economias e nas pessoas do mundo inteiro. Entre os seus 
múltiplos impactos, a pandemia também afetou consideravelmente o trabalho das Instituições 
Superiores de Controlo (ISC) da UE, que reagiram rapidamente e afetaram recursos substanciais 
à avaliação e auditoria da resposta à crise. O Compêndio de Auditoria hoje publicado pelo 
Comité de Contacto das ISC da UE apresenta uma panorâmica do trabalho de auditoria 
realizado em relação à COVID-19 e publicado em 2020 pelas ISC da UE. 

O impacto da pandemia na UE e nos Estados-Membros tem sido substancial, perturbador e 
altamente assimétrico. A sua evolução no tempo, extensão e natureza exata, bem como a 
resposta que lhe foi dada, variaram consideravelmente em toda a União, mas também a nível 
regional, e por vezes mesmo local, no que diz respeito à saúde pública, à atividade económica, ao 
trabalho, à educação e às finanças públicas.  

Na maioria das zonas gravemente afetadas pela pandemia, a UE tem apenas um poder de ação 
limitado, o que se deve, em parte, ao facto de a competência em matéria de saúde pública não 
ser exclusiva da União e, também, à pouca preparação ou consenso inicial entre os 
Estados-Membros sobre uma resposta comum. Devido a esta ausência de resposta coordenada, 
os governos nacionais e regionais agiram de forma independente na aplicação de medidas de 
prevenção e contenção, na aquisição de equipamento ou na criação de pacotes de recuperação e 
de regimes de manutenção dos postos de trabalho para atenuação das consequências 
socioeconómicas da pandemia. No entanto, após um arranque difícil, a UE e os Estados-Membros 
parecem ter melhorado a sua cooperação com vista a atenuar os efeitos da crise.  

"A pandemia de COVID-19 provocou uma crise multidimensional que afetou quase todos os 
domínios da esfera pública e privada", afirmou Klaus-Heiner Lehne, Presidente do Tribunal de 
Contas Europeu (TCE). "As suas consequências para a nossa forma de viver e trabalhar no futuro 
serão significativas. Uma vez que os vírus não respeitam fronteiras nacionais, a UE necessita de 
meios para apoiar os Estados-Membros. O futuro dirá se retiramos daqui os devidos 
ensinamentos, incluindo a necessidade de uma melhor cooperação."  

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/pt/Pages/ccdefault.aspx
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As ISC dos Estados-Membros e o TCE realizaram rapidamente muitas atividades de auditoria e 
acompanhamento. Para além das 48 auditorias concluídas em 2020, mais de 200 outras estão 
ainda em curso ou previstas para os próximos meses. 

O compêndio hoje publicado apresenta uma introdução geral à pandemia e um resumo dos seus 
efeitos na UE e nos Estados-Membros, incluindo as respostas que desencadeou. Baseia-se 
também nos resultados de auditorias realizadas pelas ISC da Bélgica, de Chipre, da Alemanha, da 
Letónia, da Lituânia, dos Países Baixos, de Portugal, da Roménia, da Eslováquia e da Suécia e pelo 
TCE. Contém sínteses de 17 relatórios (de um total de 48) publicados em 2020, que abrangem 
cinco domínios prioritários: saúde pública; digitalização; resposta socioeconómica; finanças 
públicas e riscos; e resposta geral a diferentes níveis da administração pública. 

Informações de base 

O Compêndio de Auditoria é um produto da cooperação entre as ISC europeias no âmbito do 
Comité de Contacto da UE. Foi concebido como fonte de informações para todos os interessados 
no impacto da COVID-19 e no trabalho pertinente das ISC. Está atualmente disponível em inglês 
no sítio Web do Comité de Contacto da UE e, posteriormente, será disponibilizado também nas 
outras línguas oficiais da UE.  

Esta é a quarta edição do Compêndio de Auditoria do Comité de Contacto. A primeira edição, 
sobre o emprego dos jovens e a sua integração no mercado de trabalho, foi publicada em junho 
de 2018 e a segunda, sobre a saúde pública na UE, em dezembro de 2019. A terceira foi publicada 
em dezembro de 2020 e versou sobre a cibersegurança na UE e nos seus Estados-Membros. 

O Comité de Contacto é uma assembleia autónoma, independente e sem carácter político dos 
presidentes das ISC da UE e dos seus Estados-Membros. Constitui um fórum de debate e de 
resolução de questões de interesse comum relacionadas com a UE. Através do reforço do diálogo 
e da cooperação entre os seus membros, o Comité de Contacto contribui para uma auditoria 
externa eficaz e independente das políticas e programas da UE. 
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https://www.eca.europa.eu/sites/cc/pt/Pages/Compendiums.aspx
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/NewsItem.aspx?nid=10450
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium%20public%20health/CC_AUDIT_COMPENDIUM_PUBLIC_HEALTH_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium_Cybersecurity/CC_Compendium_Cybersecurity_PT.pdf
mailto:press@eca.europa.eu

