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JUSITIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão das Petições tomou nota da previsão de receitas e despesas do Provedor de 
Justiça Europeu relativa às suas necessidades orçamentais para o exercício de 2011, que este 
último apresentou à autoridade orçamental nos termos do artigo 31.º do Regulamento 
Financeiro.

A missão do Provedor de Justiça Europeu é procurar soluções justas para as queixas contra 
instituições da União Europeia. De igual modo, incentiva a transparência e promove uma 
cultura administrativa de serviço. O Provedor de Justiça trabalha de forma estreita com outras 
instituições e organismos da UE com a Rede Europeia de Provedores de Justiça Nacionais e 
Regionais.

O orçamento do Provedor de Justiça é constituído por três partes principais: despesas relativas 
ao pessoal, despesas com edifícios, mobiliário, equipamento, etc., e despesas resultantes do 
exercício das funções gerais da instituição.

A fim de poder desempenhar todas as suas tarefas, o Provedor de Justiça Europeu pede, nas 
suas previsões orçamentais para 2011, um montante total de 9.395.100, o que representa um 
aumento de 0,67% (62.825 €) em comparação com o seu orçamento de 2010. Nos anos 
precedentes, esse aumento foi acentuadamente maior, a saber, + 5,95% em 2009 e + 7,14% 
em 2010. 

Tendo em conta a actual crise financeira e económica, e a fim de mostrar a solidariedade com 
os seus colegas nacionais e regionais que  atravessam tempos difíceis em matéria de 
orçamento, o Provedor de Justiça tentou limitar ao máximo os aumentos orçamentais. 

Por outro lado, o Provedor de Justiça passou a ter algumas novas responsabilidades. Nos 
termos do Tratado de Lisboa, o seu mandato foi alargado das "instituições e órgãos 
comunitários" para as "instituições, órgãos ou organismos da União", o que, 
indubitavelmente terá efeitos sobre o seu volume de trabalho futuro. 

As previsões para 2011 não têm especificamente em conta estas novas tarefas e o Procurador 
de Justiça indica que não pode dar garantias relativamente à sustentabilidade do actual nível 
de contenção orçamental. Indica também que solicitará recursos adicionais, caso a tal venha a 
ser obrigado pelo acréscimo que o volume de trabalho "Lisboa" representa. Nesta fase, 
continua a ser uma situação hipotética e não é perceptível de imediato que impacto poderá vir 
a ter na prática.

Tal como nas precedentes previsões de receitas e despesas, os serviços do Provedor de Justiça 
escrutinaram todas as rubricas orçamentais para localizar e gerar poupanças e/ou reafectar 
recursos. Este exercício resultou numa poupança total de 273.500 € para 2011. O montante 
poupado cobre mais de 80% do aumento total em outras rubricas orçamentais resultante, entre 
outros, do aumento dos custos de tradução devido a uma nova política de preços do Centro 
Comum de Tradução (CCT) relativamente aos órgãos da União Europeia e ao aumento das 
despesas com TI para melhorar um antiquado sistema de videoconferência utilizado para a 
comunicação entre os gabinetes do Provedor de Justiça em Estrasburgo e Bruxelas.
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O Provedor de Justiça declara que os resultados alcançados em 2009 foram muito positivos. 
Os inquéritos foram realizados mais rapidamente, sem efeitos negativos sobre a qualidade. 
Isto explica-se, em parte, pelo pessoal adicional de que o Provedor de Justiça pôde dispor 
desde o orçamento de 2009 e, em parte, pela utilização de métodos de inquérito inovadores. 
Em 2009, em média, os processos foram encerrados após um período de inquérito de 9 meses 
e quase 60% dos inquéritos resultaram em soluções satisfatórias para os autores das queixas.

No que diz respeito aos recursos humanos, o quadro de pessoal do Provedor de Justiça inclui 
63 lugares no orçamento de 2010: 16 funcionários e 47 agentes temporários (35 lugares AD e 
28 lugares AST). Para o orçamento de 2011, o Provedor de Justiça pede 1 lugar AST 
adicional, assim como 12 revalorizações (6 AST e 6 AD), nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do 
Estatuto dos Funcionários. Além disso, pede a transformação de 1 lugar AD 14 temporário em 
permanente. 

Relativamente à política de formação da sua instituição, o Provedor de Justiça propõe, para 
2011, um aumento das dotações, de 37.000 € para 45.000 €. Se estas dotações forem 
disponibilizadas, a instituição poderá expandir a sua nova política de formação, já prevista nas 
suas estimativas para 2010 e a lançar no segundo semestre deste ano.

A relatora apoia os pedidos do Provedor de Justiça e considera que o montante total de 
recursos orçamentais, tal como pedido na previsão de receitas e despesas, lhe permitirá 
satisfazer as funções confiadas pelo seu Estatuto e desempenhar eficazmente as suas funções.
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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que as dotações requeridas pelo Provedor de Justiça Europeu lhe permitirão 
cumprir as funções estabelecidas no seu Estatuto e permitirão à sua instituição 
desempenhar eficientemente as tarefas que lhe são confiadas; 

2. Nota que, em comparação com 2009 (+5,95%) e 2010 (+7,14%), que o aumento de 
recursos pedido pelo Provedor de Justiça se limita a uns modestos 0,67% (+62.825 €) para 
2011.  

3. Congratula o Provedor de Justiça pela contenção demonstrada e pela solidariedade 
manifestada relativamente aos seus colegas nacionais e regionais que, com a actual crise 
financeira e económica, estão confrontados com situações difíceis ao nível dos seus 
orçamentos;

4. Nota que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa alargou o mandato do Provedor de 
Justiça que, das "instituições e órgãos comunitários", passou para as "instituições, órgãos e 
organismos" da União Europeia, o que implica novas responsabilidades, nomeadamente 
em relação ao Conselho Europeu e ao segundo pilar da Política Externa e de Segurança 
Comum;  

5. Está consciente de que, tendo em conta as responsabilidades adicionais conferidas ao 
Provedor de Justiça pelo Tratado de Lisboa, o actual crescimento limitado do seu 
orçamento poderá não ser sustentável; incentiva o Provedor de Justiça a continuar a 
apresentar previsões realistas e baseadas nos custos, que tenham plenamente em conta a 
necessidade de gerir os escassos recursos de forma optimizada;

6. Toma conhecimento com agrado de que 2009 foi um ano muito positivo, em que os 
inquéritos foram realizados mais rapidamente, sem comprometer a qualidade; nota que tal 
foi o resultado, tanto de dispor de recursos humanos adicionais, como da introdução de 
métodos de inquérito inovadores; incentiva o Provedor de Justiça a prosseguir o trabalho 
no sentido de perenizar estes excelentes resultados; 

7. Nota que, tal como em anos anteriores, o Provedor de Justiça examinou todas as rubricas 
orçamentais para gerar poupanças e reafectar fundos; congratula-se com o facto de este 
exercício ter resultado numa poupança total de 273.500 €, que cobrem mais de 80% do 
aumento total do orçamento para 2011 (336.325 €) e explica o seu muito limitado 
aumento (62.825 €); 

8. Apoia o pedido do Provedor de Justiça de 1 lugar AST adicional, 12 revalorizações (6 AD 
e 6 AST) e 1 transformação (de AD 14) de lugar temporário em lugar permanente; apoia a 
proposta do Provedor de Justiça de aumentar as dotações para a formação profissional e 
para realizar uma avaliação qualitativa da gestão em 2011.
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