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Recuperação, energia, clima, segurança e 
muitos outros temas na mira do Tribunal de 
Contas Europeu 
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publica hoje o seu programa de trabalho para 2023 e anos 
seguintes, que indica as auditorias a que dará prioridade no futuro próximo. O leque de temas 
abrangidos é vasto, refletindo os principais desafios e preocupações que a União Europeia (UE) 
enfrenta na sua resposta às várias crises. O TCE continuará a verificar se a UE está a utilizar 
bem o dinheiro dos contribuintes para alcançar os resultados pretendidos. 

São 82 os temas ligados a áreas estratégicas prioritárias incluídos no programa de trabalho do 
TCE para 2023 e anos seguintes. Por exemplo, há 12 auditorias sobre os 800 mil milhões de euros 
que compõem o pacote de recuperação dos efeitos da pandemia (o Instrumento de Recuperação 
da União Europeia – IRUE), abrangendo sobretudo o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(MRR). No âmbito da rubrica "Alterações climáticas, ambiente e recursos naturais", estão 
programadas 21 auditorias sobre temas como a segurança energética, a poluição, o transporte 
de animais e a produção alimentar sustentável. O TCE irá também fiscalizar a política externa da 
UE, como a ajuda aos refugiados, a mobilidade militar e a Política Externa e de Segurança 
Comum. 

"Todos os cidadãos da UE e os seus Estados-Membros estão a confrontar-se com os efeitos de várias 
crises: a pandemia, a aceleração das alterações climáticas e, mais recentemente, uma enorme crise 
energética, de segurança e de migração provocada pela guerra de agressão da Rússia contra a 
Ucrânia", afirma Tony Murphy, Presidente do TCE. "Por isso, enquanto auditores independentes da 
União, vamos verificar se os fundos da União foram bem gastos e ajudaram a superar os efeitos 
destas múltiplas crises", acrescenta. 

O TCE analisará igualmente questões fundamentais para a competitividade da economia da UE, 
tais como a produção de baterias, os investimentos na inteligência artificial e a promoção do 
transporte de hidrogénio. Em relação às políticas orçamentais, examinará em especial a 
supervisão bancária da União, a concorrência fiscal na UE e o desempenho do Fundo Europeu 
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para Investimentos Estratégicos. Irá ainda cobrir muitos outros temas pertinentes para a União, 
desde a transparência das atividades de representação de grupos de interesses (lobbying) no 
processo de tomada de decisões pela UE, até ao Estado de Direito, passando pela segurança 
rodoviária ou a digitalização dos cuidados de saúde. Por último, o TCE dedicará três auditorias ao 
combate à fraude, que vão examinar as medidas da UE para dar resposta aos conflitos de 
interesses, a estratégia da União para o combate à fraude e as medidas da UE para lutar contra a 
fraude ao IVA nas importações. 

Informações de contexto 

Através de um trabalho de auditoria independente, profissional e com grande impacto, o 
Tribunal avalia a economia, a eficácia, a eficiência, a legalidade e a regularidade da intervenção 
da UE. Os seus relatórios de auditoria e pareceres são um elemento essencial da cadeia de 
prestação de contas da UE e são utilizados para pedir contas aos responsáveis pela execução das 
políticas e dos programas da União: a Comissão Europeia, outros organismos da União e as 
administrações públicas dos Estados-Membros. Além disso, ajudam 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. 

O programa de trabalho de 2023 e anos seguintes está disponível no sítio Web do TCE 
(eca.europa.eu). 
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