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Em junho de 2005, a Comissão Barroso adotou um roteiro para um quadro integrado de 
controlo interno, com o objetivo de honrar o seu compromisso no sentido de alcançar de uma 
declaração de fiabilidade positiva (DAS) antes do final do seu mandato. A execução do plano 
de ação teve início em 2006. 

O presente documento de trabalho pretende, em primeiro lugar, avaliar os progressos 
efetuados e os resultados obtidos pela Comissão na aplicação do roteiro. Em segundo lugar, 
visa apresentar problemas e colocar questões relativamente ao futuro do quadro integrado de 
controlo interno. 

1. Roteiro para um quadro integrado de controlo interno: origem, conteúdo e 
realização

1.1. Origem

Em 2005, A Comissão decidiu tomar medidas com vista à obtenção de uma declaração de 
fiabilidade positiva (DAS). Em novembro de 2010, o Tribunal de Contas Europeu indicou, 
pela décima vez, que não existia uma fiabilidade razoável quanto aos pagamentos em relação 
a todas as partes do orçamento geral da União Europeia. Além disso, durante o processo de 
quitação de 2003, o Parlamento e o Conselho convidaram a Comissão a tomar medidas para 
remediar esta situação. Por fim, o quadro financeiro 2007-2013 proporcionou oportunidades 
de alteração das bases jurídicas, proporcionado, assim, a possibilidade de acionar outros 
estímulos visando a para a obtenção de uma DAS positiva. 

Para conseguir uma DAS positiva, a Comissão concentrou os seus esforços na melhoria do 
quadro integrado de controlo interno. Porquê?
Em primeiro lugar, os sistemas de supervisão e de controlo interno não ofereciam ao Tribunal 
de Contas garantias suficientes para obter uma declaração de fiabilidade positiva em matéria 
de legalidade e regularidade das operações subjacentes.

Em segundo lugar, o relatório especial do Tribunal de Contas de 2004 assinalava deficiências 
no quadro de auditoria interna utilizado na UE e recomendou a melhoria do modelo de 
auditoria. 

Em terceiro lugar, a Comissão recebeu um mandato político claro para reformar o modelo de 
auditoria interna. De acordo com o relatório sobre a quitação pela execução do orçamento 
geral da União Europeia de 2003, elaborado por Terence Wynn, o Parlamento convidou a 
Comissão a elaborar um plano de ação para a implementação de um quadro do controlo 
interno comunitário. 

Na sua recomendação ao Parlamento sobre a quitação de 2003, o Conselho convidou, 
igualmente, a Comissão a envidar esforços no sentido de desenvolver uma auditoria mais 
clara e abrangente, bem como uma estratégia de controlo. 

1.2. Conteúdo

O roteiro foi concebido tendo em vista a redução da lacuna detetada entre o quadro de 
auditoria existente e o modelo de auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas. O modelo de 
auditoria única proposto pelo Tribunal baseia-se numa cadeia integrada de intervenientes que 
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trabalham de forma coerente e com base em princípios comuns, sendo responsáveis pelos 
próprios controlos em cada fase do processo. 

A implementação desse modelo exige não só que a Comissão tome as medidas necessárias no 
âmbito das suas competências, mas também que os Estados-Membros participem plenamente 
na reforma, já que utilizam 80 % dos fundos no quadro da gestão partilhada. 

De acordo com a avaliação de lacunas, a Comissão decidiu realizar 16 ações concretas, 
divididas em quatro temas. 

O primeiro tema diz respeito à simplificação e aos princípios comuns de controlo (ações 1 a 
4). A ação 1 prende-se com a simplificação e procura prevenir ilegalidades e irregularidades 
que possam surgir das dificuldades sentidas na aplicação dos critérios de elegibilidade. As 
ações 2 e 3 visam estabelecer os princípios comuns e harmonizar a apresentação de estratégias 
de controlo utilizadas pela Comissão e os Estados-Membros. O objetivo consiste em fornecer 
provas mais claras e circunstanciadas de que existem sistemas de supervisão e de controlo que 
permitem uma gestão eficaz do risco de erros. A última ação no âmbito deste tema visa iniciar 
um diálogo com o Parlamento e o Conselho sobre os riscos a tolerar nas transações 
subjacentes, a fim de fornecer ao Tribunal um esclarecimento sobre as expectativas da 
autoridade de quitação. 

O segundo tema relaciona-se com as declarações em matéria de gestão e garantia de 
auditoria (ações 5 a 8). O objetivo consiste em prestar uma garantia razoável quanto à 
legalidade e à regularidade das transações subjacentes em todas as fases de execução do 
orçamento da UE, o que implica uma maior responsabilidade de cada interveniente, 
permitindo à Comissão prestar provas, no âmbito das suas competências, de que os fundos da 
UE estão a ser geridos de forma eficaz. A fim de atingir o seu objetivo, o Parlamento 
defendeu que os Estados-Membros devem elaborar declarações ex ante e declarações ex post
de fiabilidade ao nível político mais elevado. Contudo, a sua proposta deparou-se com alguma
oposição no Conselho «Assuntos Económicos e Financeiros» (ECOFIN). No sentido de 
atenuar as diferenças de opinião, a Comissão propôs a designação de um organismo nacional 
coordenador por domínio de intervenção que pode apresentar relatórios de síntese sobre 
declarações em matéria de gestão (ação 5). Além disso, a Comissão pretende examinar a 
utilidade das declarações em matéria de gestão para além das formas de gestão partilhada e 
centralizada indireta (ação 6). Por fim, a Comissão manifestou a sua intenção de promover, de 
forma mais ampla, o papel das auditorias independentes e das instituições superiores de 
auditoria nacionais, no intuito de fornecer uma garantia adicional às transações subjacentes 
(ações 7 e 8). 

O terceiro tema relaciona-se com a maximização do nível de controlo, que pode ser 
alcançada sem aumentar o nível de recursos afetados (ação 9 e 11). Para tal, o plano de ação 
exige, em primeiro lugar, uma melhor coordenação entre os organismos de controlo para 
minimizar a duplicação do trabalho. Mais concretamente, esta ação implica a partilha de 
resultados pelos auditores em relação ao seu trabalho e ao respetivo acompanhamento, a 
definição de uma estratégia de auditoria comum e uma melhor coordenação no planeamento 
de auditorias (ação 9). Em segundo lugar, o plano de ação tem como base a abordagem 
custo-benefício na gestão do risco de erros nas transações subjacentes. O objetivo consiste em 
alcançar um equilíbrio adequado entre os custos e os benefícios dos controlos (ações 10 e 11).
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O quarto, e último, tema do plano de ação aborda a natureza heterogénea de cada política da 
UE, contendo, assim, ações destinadas a colmatar lacunas por setores específicos (ações 
12-16). Em primeiro lugar, depois de detetadas as lacunas em cada domínio de intervenção, os 
serviços da Comissão tomaram medidas destinadas a colmatá-las através dos planos de gestão 
anuais e comunicam os progressos verificados nos relatórios anuais (ação 12). Em segundo 
lugar, algumas das ações foram concebidas para proporcionar uma maior orientação ao 
controlo dos fundos estruturais, que correm um maior risco de erros (ações 13 a 15). Tais 
iniciativas incluem a proposta da Comissão de analisar em maior profundidade as deficiências 
detetadas no sistema de supervisão, a fim de reforçar as orientações existentes e promover 
contratos de confiança, nos quais os Estados-Membros se comprometam a oferecer garantia 
de auditoria numa base anual (ações 13 a 15). A última ação procura estabelecer orientações 
comuns por família de domínios de intervenção (ação 16). 

1.3. Progressos efetuados na execução do plano de ação 

Os progressos efetuados devem ser medidos tendo em conta dois critérios: a execução do 
plano de ação e o respetivo impacto na redução de erros nas transações subjacentes.

 Progressos efetuados na execução do plano de ação

Na sua última avaliação1, a Comissão previu que o plano de ação estivesse totalmente 
terminado até ao início de 2009. Contudo, a execução do plano de ação, cuja conclusão estava 
inicialmente prevista até finais de 2007, prolongou-se para além dessa data. Não obstante, a 
declaração da Comissão carece de alguma clarificação. 

Em primeiro lugar, embora 13 das 16 ações originais tenham sido completadas, três não 
puderam ser implementadas ou foram desenvolvidas de outras formas. O objetivo da primeira 
dessas três ações, integrar os princípios comuns de controlo interno na proposta de revisão do 
Regulamento Financeiro (ação 2), foi alcançando ao abrigo do artigo 28.º, alínea a), que 
estabelece o princípio do controlo interno eficaz e eficiente na execução do orçamento, já que 
a Comissão não chegou a qualquer acordo político a fim de incluir disposições específicas em 
matéria de controlo interno. A segunda dessas ações, iniciar um diálogo interinstitucional 
sobre os riscos a tolerar nas transações subjacentes (ação 4), foi completada através da 
definição do conceito de «risco de erro residual» pela Comissão, que se centrou nas correções 
financeiras e recuperações em caso de serem detetados erros, uma vez que o conceito de 
«risco de erro tolerável» não pôde ser incluído no Regulamento Financeiro. A terceira dessas 
ações, examinar a utilidade das declarações em matéria de gestão para além das formas de 
gestão partilhada e centralizada indireta (ação 6), foi anulada com o objetivo de ser 
implementada de forma diferente. 

Em segundo lugar, algumas das ações que se consideram completadas ficaram aquém das 
expectativas. Por exemplo, a simplificação da legislação de 2007-2013 não se revelou tão 
extensa como previsto, o que se deveu ao facto de o plano de ação ter sido elaborado pouco 
tempo antes da adoção da legislação, acabando por não proporcionar alterações significativas.
Outro exemplo é o risco de erro tolerável nas transações subjacentes. Apesar de ainda 
subsistir o debate sobre esta questão, não foi encontrada uma solução satisfatória.
                                               
1 Ver a Comunicação da Comissão intitulada «Relatório de impacto sobre o plano de ação da Comissão para 

um quadro integrado de controlo interno», COM (2009)0043. 
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 O impacto do plano de ação na redução de erros nas transações subjacentes

O impacto do plano de ação não pode ser considerado plenamente satisfatório. Até à data, a 
Comissão não recebeu uma DAS positiva do Tribunal de Contas, tendo recebido, pelo 
contrário, DAS negativas durante 18 anos consecutivos. 

Mais concretamente, no seu relatório sobre a declaração de fiabilidade de 2011, o Tribunal 
concluiu que os pagamentos estavam materialmente afetados por erros. Além disso, 
considerou, em geral, que os sistemas de supervisão e de controlo eram apenas parcialmente 
eficazes. O Tribunal apenas considerou existir uma gestão adequada de fundos e um controlo 
interno eficaz nas áreas relativas às despesas administrativas, às relações externas, às ajudas e 
à política de alargamento. 

Além disso, não foram verificadas melhorias substanciais em comparação com a declaração 
de fiabilidade de 2010. A taxa de erro global nas transações subjacentes aumentou de 3,7 % 
para 3,9 %. Apesar de esta taxa ter decrescido na política regional, aumentou na política 
agrícola e de desenvolvimento rural. 

Por conseguinte, os progressos efetuados no início do período de programação poderão não ir 
mais além, embora a Comissão tenha ressalvado constantemente que os resultados não seriam 
imediatos.

2. Audição realizada em 22 de abril de 2013: principais desafios

2.1.  Seguimento da quitação de 2011

Coloca-se agora uma questão relativamente ao plano de ação para um quadro integrado de 
controlo interno: por que é que a Comissão não obteve uma DAS positiva? 

Terá o plano de ação falhado? Terá a sua elaboração ou execução sido inadequada? 

Como irá proceder agora a Comissão?

Porém, o debate sobre um quadro integrado de controlo interno também ocorre no âmbito do 
seguimento da resolução de quitação para o exercício financeiro de 2011, aprovado em sessão 
plenária em abril de 2013, o que proporciona novas orientações à Comissão.

As primeiras três ações prioritárias que a Comissão deve realizar, segundo a mais recente 
resolução de quitação, pretendem abrir caminho para que sejam alcançados novos progressos 
no que toca à questão da DAS positiva.

Na Comunicação da Comissão sobre a defesa do orçamento da UE, a primeira ação prioritária 
proporcionará à Comissão a oportunidade de demonstrar a eficiência do seu sistema de 
proteção do orçamento da UE. 

Em segundo lugar, o intercâmbio de melhores práticas pelos serviços da Comissão 
responsáveis pela gestão financeira, tal como solicitado pelo Parlamento, deverá ter um 
impacto positivo na taxa de erros. Em relação à terceira prioridade, que consiste em avaliar o 
desempenho financeiro, o Parlamento incentiva vivamente a Comissão a alterar o seu 



PE508.025v01-00 6/8 DT\931421PT.doc

PT

desempenho. 

2.2. Imperativo da simplificação

No que respeita ao imperativo da simplificação (ver ações 1 a 3 supra), não existem dúvidas 
de que esse princípio deve ser aplicado ao próximo período de programação (2014-2020). A 
simplificação é, evidentemente, uma responsabilidade partilhada por todas as instituições que 
participam no processo de tomada de decisão, pelo que o Parlamento deve ter em conta este 
imperativo categórico. 

2.3. Declarações em matéria de gestão e garantia de auditoria
O novo Regulamento Financeiro introduz instrumentos específicos para as declarações em 
matéria de gestão e garantia de auditoria, sob a forma de declarações anuais em vários níveis. 

As autoridades de gestão dos Estados-Membros devem apresentar as suas contas à Comissão 
anualmente, junto com uma declaração em matéria de gestão, um resumo anual dos seus 
relatórios de auditoria e um parecer de um organismo de auditoria independente, em 
conformidade com o disposto no artigo 59.º do novo regulamento financeiro [Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012]. 

Além disso, os Estados-Membros devem fornecer declarações a título voluntário, assinadas ao 
nível adequado, com base nas presentes informações.

A qualidade dessas declarações será de extrema importância, já que os exercícios de quitação 
demonstraram que o primeiro problema detetado com o atual sistema de resumos anuais está 
relacionado com os valores produzidos pelos Estados-Membros. 

O Parlamento já manifestou, em várias ocasiões, o seu desagrado em relação ao facto de os 
resumos anuais incorporados na legislação, em resultado do acordo interinstitucional relativo 
ao quadro financeiro 2007-2013, não constituírem uma fonte fidedigna de informação para 
avaliar o desempenho dos beneficiários e o cumprimento das disposições por parte dos 
mesmos. Na resolução que acompanha a sua decisão de quitação para o exercício financeiro 
de 2011, o Parlamento solicita à Comissão que proceda a uma análise dos pontos fortes e 
fracos dos sistemas de controlo nacionais, com base nos resumos anuais recebidos, e insta a 
Comissão a tomar imediatamente medidas no sentido de assegurar que os próximos resumos 
anuais sejam úteis para a avaliação do desempenho dos beneficiários.

O Parlamento exorta, igualmente, a Comissão a estabelecer, a curto prazo, em cooperação 
com os Estados-Membros, um modelo de declarações nacionais em matéria de gestão, para 
que estas sejam pertinentes e comparáveis, e a ajudar os Estados-Membros a fornecerem as 
declarações a título voluntário referidas no artigo 59.º, n.º 5, do novo regulamento financeiro 
[Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012], através da promoção das melhores práticas.

2.4. Risco de erro tolerável, cumprimento e abordagens de desempenho

O conceito de risco de erro tolerável foi introduzido, pela primeira vez, a nível da UE pelo 
Tribunal de Contas no seu parecer sobre o modelo de «auditoria única» (Parecer n.º 2/2004). 
O Tribunal considerou que «qualquer sistema de controlo é um compromisso entre, por um 
lado, o custo da realização dos controlos segundo o nível de intensidade definido e, por outro, 
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os benefícios que tal procedimento confere. No contexto comunitário, os benefícios 
correspondem a reduzir o risco de desperdício de fundos e limitar o risco de erro a um nível 
aceitável.» 

A Comissão incluiu as sugestões do Tribunal no seu plano de ação para um quadro integrado 
de controlo interno e assinalou, na sua Comunicação intitulada «Para um entendimento 
comum do conceito de risco de erro admissível» (COM(2008)0866), que os custos inerentes 
aos controlos adicionais devem ser tidos em conta aquando da definição de novas estratégias 
de controlo. 

O parâmetro de referência uniforme de 2 %, ou o limiar de materialidade, não toma em 
consideração os diferentes perfis de risco das políticas. Além disso, a autoridade orçamental 
poderia, de acordo com a Comissão, definir diferentes limiares de materialidade com base em 
imperativos políticos, nos benefícios de uma política, no risco inerente, na possibilidade de 
uma maior simplificação e no custo adicional associado às taxas de redução de erros através 
de mais controlos. 

Até à data, o Parlamento considerou que o risco de erro tolerável não deveria consistir num 
instrumento técnico isolado e limitado, mas num elemento integrado na gestão global do 
orçamento que permitisse uma execução mais racional e flexível do orçamento, 
proporcionando aos responsáveis por essa execução uma margem maior, tendo em conta 
principalmente os custos inerentes ao controlo, incorridos pela Comissão ou pelos 
Estados-Membros.

Essa atitude de prevenção está em consonância com a ideia constantemente defendida pelo 
Parlamento de que a taxa de erro deve decrescer de forma sistemática. 

Na mais recente resolução de quitação, o Parlamento manifestou sua consternação face ao 
aumento da taxa de erro mais provável, que inverte a tendência positiva verificada nos anos 
anteriores. Por conseguinte, instou a Comissão a tomar as medidas necessárias de molde a 
lograr uma tendência de decréscimo sistemático. O Parlamento considera que a consecução 
desse objetivo é essencial para se otimizar a eficácia das despesas da UE no futuro e evoluir 
no sentido de obter uma DAS positiva.

A posição favorável do Parlamento a uma taxa de erro mais baixa possível complementa-se, 
até certo ponto, com os novos esforços para aumentar as avaliações de desempenho. 

Na sua atividade de quitação, o Parlamento tem em conta a análise do Tribunal sobre a 
obtenção de resultados do orçamento. 

Nos termos do artigo 318.º do TFUE, a Comissão deve apresentar um relatório de avaliação 
das finanças da União baseado nos resultados obtidos. De acordo com o Tratado, esse 
relatório, juntamente com os relatórios especiais do Tribunal, constitui um importante 
contributo para a avaliação do Parlamento no momento de decidir sobre a quitação. Por 
conseguinte, a abordagem com vista ao cumprimento é complementada por uma abordagem 
orientada para os resultados.

Por outras palavras, a abordagem tradicional relativa à DAS, com base em auditorias de 
conformidade e na determinação dos custos relativos das políticas da UE, está a ser 
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complementada por uma abordagem com base nos resultados obtidos.

Ambas as abordagens, a redução dos custos das políticas da UE e a maximização dos 
respetivos benefícios, devem ser adotadas. No seu mais recente relatório de quitação, o 
Parlamento teve em conta as recomendações do Tribunal sobre a medição dos resultados das 
políticas através de metas e indicadores claros de valor acrescentado europeu e insistiu em 
que os indicadores de impacto fossem complementados por prazos e metas quantificadas. O 
Parlamento reiterou, igualmente, a necessidade de assegurar a coerência dos objetivos, dos 
indicadores e das metas definidos no plano de gestão dos serviços da Comissão e 
comunicados nos relatórios de atividade anuais.

2.5. Abordagens de cumprimento e desempenho: os dois lados da mesma moeda

Os custos e os resultados encontram-se intrinsecamente ligados no critério político de decisão 
de quitação do Parlamento. Tal avaliação deve ter como base um modelo mais formal. A atual 
prática de auditoria do desempenho pode, por conseguinte, representar um ponto de viragem 
na história da quitação e da questão da DAS. Resta saber se seria possível formalizar a 
abordagem de avaliação do desempenho através de um modelo comparável ao utilizado na 
DAS.

Só será possível efetuar progressos neste âmbito com a plena cooperação de todos os 
intervenientes, ou seja, o Tribunal de Contas e a autoridade orçamental, os governos e as 
administrações nacionais, as instituições superiores de auditoria e os parlamentos nacionais.

Para mais informações, consultar: Sistemas de controlo – Comissão Europeia

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Parlamento Europeu

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


