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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca uma vez mais o papel da Agência dos Direitos Fundamentais («FRA» ou 
«Agência»), pelo contributo que dá para garantir a proteção dos direitos fundamentais 
das pessoas que vivem na União; salienta, em particular, a importância dos estudos e 
pareceres da Agência para o desenvolvimento da legislação da União;

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas («o Tribunal») ter 
declarado que as operações subjacentes às contas anuais da FRA relativas ao exercício 
de 2018 são legais e regulares em todos os aspetos materialmente relevantes e que a 
sua situação financeira em 31 de dezembro de 2018 está fielmente apresentada; regista 
o orçamento estável de 23 milhões de EUR e o ligeiro aumento de 108 para 110 
efetivos em 2018;

3. Regista a reestruturação interna que a Agência efetuou em 2018 com o objetivo de 
aumentar o apoio aos serviços e reforçar os resultados da Agência; 

4. Lamenta que a taxa de autorizações transitadas para despesas operacionais tenha sido, 
uma vez mais, muito elevada (70 % ou 4,9 milhões de EUR), ou seja, a mesma 
percentagem que em 2017; reconhece que estes atrasos refletem a natureza das 
atividades da Agência, nomeadamente o financiamento de estudos que se estendem por 
vários meses, muitas vezes para além do fim do ano; congratula-se pelo facto de a 
Agência ter introduzido procedimentos de planeamento para monitorizar os atrasos 
entre a assinatura dos contratos, a execução e os pagamentos, mas partilha da opinião 
do Tribunal de que a Agência deve melhorar o seu planeamento financeiro, 
designadamente a possível introdução de dotações diferenciadas;

5. Observa que o Tribunal identificou uma tendência horizontal a todas as agências para o 
recurso a pessoal externo para serviços de consultoria informática; solicita que seja 
analisada a dependência do recrutamento externo neste importante setor; regista, no 
entanto, os esforços feitos pela Agência para equilibrar a repartição geográfica no seu 
recrutamento de candidatos qualificados, tendo em conta as dificuldades encontradas 
em recrutar os candidatos certos para determinados perfis profissionais; 

6. Congratula-se com os progressos realizados pela Agência em relação às 
recomendações do Tribunal; insta a FRA a intensificar os seus esforços no que se 
refere às recomendações pendentes, a saber, a introdução dos concursos eletrónicos e 
da apresentação eletrónica de propostas, a redução do número de dotações transitadas e 
os contratos públicos para estudos; 

7. Declara, no que se refere aos contratos públicos para estudos, que as restrições 
orçamentais não devem levar a procedimentos infrutíferos em matéria de adjudicação 
de contratos públicos; considera que o compromisso assumido pela Agência de 
ponderar a realização de estudos de mercado antes de lançar concursos públicos, rever 
os requisitos técnicos, se necessário, e reavaliar, se possível, a prioridade dos estudos a 
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realizar representa um passo na direção certa para aumentar o êxito dos processos de 
adjudicação de contratos no futuro.


