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Tony Murphy eleito Presidente do 
Tribunal de Contas Europeu  
Os Membros do Tribunal de Contas Europeu (TCE) elegeram hoje Tony Murphy ara o cargo de 
Presidente, com um mandato renovável de três anos. 

Tony Murphy, de nacionalidade irlandesa, assumirá oficialmente as novas funções em 1 de 
outubro de 2022, tornando-se assim o 12º Presidente da instituição. Sucede a Klaus-Heiner Lehne, 
no cargo desde outubro de 2016. 

Para consultar o CV integral de Tony Murphy, clique aqui. 

Os Presidentes são eleitos pelos Membros do TCE de entre si, desempenhando a função de 
"primeiro entre iguais" por um período de três anos, renovável. As suas competências são a 
estratégia institucional do Tribunal, o planeamento e a gestão do desempenho, a comunicação e 
as relações com os meios de comunicação social, as questões jurídicas e a auditoria interna, além 
de representarem a instituição nas relações externas. 

 

Informações de contexto  
O TCE é o auditor externo independente da União Europeia. Os seus relatórios e pareceres são um 
elemento essencial da cadeia de prestação de contas da UE, sendo utilizados para responsabilizar quem 
executa as políticas e programas da União: a Comissão, as outras instituições e organismos da UE, bem 
como os governos dos Estados-Membros. O TCE chama a atenção para riscos, fornece garantias, 
assinala insuficiências e boas práticas e formula orientações destinadas aos decisores políticos e 
legisladores sobre a forma de melhorar a gestão das políticas e programas da União. 
 
Contactos para a imprensa 
Serviço de imprensa do TCE: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 691 553 547 
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