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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a nomeação de Helga Berger para o cargo de membro do Tribunal de Contas
(C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 286.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C9-0129/2020),

– Tendo em conta o artigo 129.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0126/2020),

A. Considerando que a Comissão do Controlo Orçamental avaliou as qualificações da 
candidata proposta, nomeadamente quanto às condições estabelecidas no artigo 286.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;  

B. Considerando que, na sua reunião de 25 de junho de 2020, a Comissão do Controlo 
Orçamental procedeu à audição da candidata proposta pelo Conselho para o cargo de 
membro do Tribunal de Contas;

1. Dá parecer favorável à proposta do Conselho de nomeação de Helga Berger para o 
cargo de membro do Tribunal de Contas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e, para 
conhecimento, ao Tribunal de Contas, bem como às restantes instituições da União 
Europeia e às instituições de controlo dos Estados-Membros.
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ANEXO 1: CURRICULUM VITÆ DE HELGA BERGER

Principais competências

- Muitos anos de experiência no domínio da auditoria
- Vasta experiência de gestão na administração pública e nas finanças públicas
- Experiência profissional como juiz
- Experiência profissional no domínio da política e das comunicações
- Membro de conselhos de fiscalização e de comissões
- Decidida, assertiva, flexível, firme
- Os meus domínios prioritários são a independência, a transparência, a eficiência, a eficácia e a 
otimização dos recursos

Experiência Profissional

Ministério Federal das Finanças da Áustria:

- Diretora-Geral do Orçamento e das Finanças Públicas Janeiro de 2016 - até à data
A Direção, cujo objetivo é a consolidação sustentável das finanças públicas, tem a 
responsabilidade geral pelo orçamento federal austríaco.

Tribunal de Contas austríaco, Áustria:

- Diretora-Geral da Gestão e da Administração Outubro de 2010 – dezembro de 
2015

- Diretora-Geral da Divisão de Auditoria 5 (Estado Federal, províncias,
municípios) Julho de 2010 – setembro de 2010

- Diretora-Geral Adjunta da Divisão de Auditoria 5 (Estado Federal, províncias,
municípios) Março de 2008 – junho de 2010

- Chefe da Unidade Comunicação/Relações com os Parlamentos,
Porta-voz do Tribunal de Contas austríaco responsável pela imprensa

Outubro de 2006 – junho de 2010
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Ministério Federal da Justiça, Áustria:

Nomeação como juiz do Tribunal Regional de Viena Julho de 2006
Candidata ao magistrado judicial Abril de 2003 – junho de 2006

Ministério Federal da Função Pública e do Desporto, Áustria: 

Chefe de Gabinete do Vice-Chanceler austríaco
Atribuição específica: reforma administrativa, funcionários públicos

Setembro de 2000 – março de 2003

Governo Regional do Land da Caríntia, Áustria:

Chefe de Gabinete Adjunto do Governador Abril de 1999 – julho de 2000

Parlamento Europeu:

Assistente de um Deputado ao PE Novembro de 1996 – abril de 1999

Habilitações / Certificados

Universidade de Graz
Mestrado em Direito 1991 - 1996

Universidade de Graz
Formação no domínio das atividades comerciais internacionais e de exportação

1995 - 1996

Programa Alpbach
Curso de verão sobre Integração Europeia Verão de 1997

Universidade de San Diego
Formação em microeconomia Julho de 1998
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Cargos não executivos

ATUAIS

Presidente do Conselho de Fiscalização
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Tesouro austríaco)

Conselho de Fiscalização
AWS - Austrian Wirtschaftsservice GmbH (Banco de fomento austríaco)

Conselho de Fiscalização
Justizbetreuungsagentur (organismo de direito público de apoio ao Ministério da Justiça 
austríaco)

Comissária de Estado
Oberösterreichische Landesbank (Landesbank da Alta Áustria) 

Comissária de Estado Adjunta
Pensionsversicherungsanstalt (companhia de seguro de pensões)

ANTERIORES

Presidente dos conselhos de ética
Tribunal de Contas austríaco

Presidente
Comissão independente de arbitragem, agência nacional antidopagem

Conselho de Fiscalização
BIG Bundesimmobiliengesellschaft (Organismo responsável pela gestão do património 
imobiliário do Estado)
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ANEXO 2: RESPOSTAS DE HELGA BERGER AO QUESTIONÁRIO 

Experiência profissional anterior

1. Indique a sua experiência profissional no domínio das finanças públicas, quer no 
domínio do planeamento orçamental, da execução e da gestão do orçamento, quer no 
controlo ou na auditoria orçamental. 
Posso invocar o vasto leque de experiência profissional que adquiri nos domínios do 
planeamento, da gestão e do controlo das finanças públicas: 

(1) Planeamento orçamental: Enquanto Diretora-Geral do Orçamento no Ministério 
Federal das Finanças da Áustria, sou, nomeadamente, responsável pelo planeamento e 
pela execução do orçamento federal austríaco, que ascende a cerca de 80 mil milhões 
de euros. Nesta qualidade, sou também responsável pela organização das relações 
financeiras federais com os Länder e com os municípios, pela representação dos 
interesses financeiros austríacos a nível da UE, bem como pelos fluxos de tesouraria 
entre o orçamento da UE e o orçamento federal austríaco.

(2) Gestão orçamental: Enquanto Diretora-Geral da Gestão e da Administração no 
Tribunal de Contas austríaco, fui responsável pela gestão do orçamento do Tribunal de 
Contas austríaco, bem como pela execução do orçamento da INTOSAI. No âmbito das 
funções que exerço atualmente, para além de ter a responsabilidade geral pelo 
orçamento, sou especificamente responsável pela execução dos quatro capítulos 
orçamentais seguintes:  pensões – funcionários federais, compensação financeira, 
gestão de tesouraria, financiamento e contratos de câmbios de divisas. 

(3) Controlo orçamental: No âmbito da atividade que desenvolvi ao longo de 10 anos no 
Tribunal de Contas austríaco, trabalhei em vários domínios e, enquanto auditora, 
contribuí significativamente para o controlo das finanças públicas.

Ao longo de toda esta experiência profissional de mais de 20 anos que adquiri nos 
domínios do planeamento, da execução e do controlo das finanças públicas, foi sempre 
minha preocupação desempenhar as minhas funções ao mais alto nível em termos de 
qualidade e objetividade. Considero o facto de ter sido indigitada por unanimidade para 
membro austríaco do Tribunal de Contas Europeu por todas os partidos representados no 
Conselho Nacional austríaco como o reconhecimento da forma como concebo a missão em 
causa, bem como das minhas qualificações neste domínio.

Tomo a liberdade de me alongar em pontos que mencionei anteriormente:

(1) Desde 2016, ano em que assumi o cargo de Diretora-Geral do Orçamento no 
Ministério Federal das Finanças, tenho contribuído de forma decisiva para o 
planeamento e a conceção da política orçamental austríaca. Tanto o planeamento 
orçamental a médio prazo como a programação orçamental anual do orçamento federal 
austríaco são efetuados sob a minha responsabilidade. O objetivo orçamental de garantir 
uma gestão financeira sustentável requer uma orçamentação cuidadosa, sendo ao mesmo 
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tempo necessário zelar por que o governo possa cumprir as prioridades substantivas que se 
propôs.  O planeamento dos orçamentos assenta em análises pormenorizadas e cálculos de 
cenários baseados em previsões económicas independentes, em trabalhos pormenorizados 
sobre as diferentes necessidades adicionais dos demais ministérios, exigindo igualmente a 
elaboração de contrapropostas pormenorizadas, de molde a permitir que os objetivos 
orçamentais sejam alcançados. Com base nos requisitos europeus estabelecidos pelo Pacto 
de Estabilidade e Crescimento, e em conformidade com o travão ao endividamento 
nacional, lográmos, nos últimos anos, dar início a uma inversão da tendência orçamental 
e realizar uma consolidação tangível, sem contração adicional de dívidas. A Áustria tira 
agora partido desta circunstância no mercado financeiro internacional, facto que lhe 
permite, na atual situação caracterizada pela pandemia da COVID-19, criar pacotes de 
assistência abrangentes.

Na maior parte das vezes, a execução do orçamento obriga o Ministério Federal das 
Finanças a seguir uma abordagem restritiva. Para o exercício desta missão, é essencial que 
a secção do orçamento sob a minha responsabilidade proceda de forma altamente 
responsável, pois eventuais exigências orçamentais decorrentes de novos projetos 
requerem que seja efetuada, com base em factos objetivos, uma ponderação entre o seu 
valor acrescentado e as suas implicações orçamentais. Só é possível manter a trajetória 
orçamental e assegurar a utilização mais eficiente e eficaz dos fundos públicos com base 
numa argumentação fundada. Nos últimos anos, fomos bem-sucedidos neste contexto, tal 
como demonstram os valores do orçamento austríaco. 

Entre os domínios de atividade que estão sob a minha responsabilidade contam-se também 
as negociações anuais relativas ao orçamento da UE e os aspetos financeiros das 
negociações em curso sobre o Quadro Financeiro Plurianual. As minhas atribuições 
abrangem igualmente dossiês como os recursos próprios da UE, a reforma do Regulamento 
Financeiro da UE e a quitação anual do orçamento com base nos relatórios do Tribunal de 
Contas Europeu. 

A execução da reforma do direito orçamental foi outro aspeto marcante do trabalho que 
realizei na Direção-Geral do Orçamento. Com esta reforma, a Áustria assentou um alicerce 
importante para uma governação orçamental moderna. A transparência orçamental 
aumentou consideravelmente, a introdução, no orçamento, da contabilidade de exercício 
(accrual budgeting) conduziu a um aumento significativo da qualidade dos relatórios 
financeiros, o planeamento a médio prazo aumentou significativamente a segurança do 
planeamento, tendo a flexibilidade dos instrumentos orçamentais sido também melhorada. 
A reforma do orçamento instituiu ainda a obrigação de, no contexto de iniciativas 
regulamentares e de outras iniciativas, proceder a uma avaliação de impacto centrada nos 
resultados, que permite apreciar de forma sistemática a sua incidência em vários domínios 
concretos (a igualdade de género, o domínio financeiro, económico, ambiental e social, 
entre outros) e que é considerada um modelo internacional de governação orientada para os 
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resultados. Entretanto, a reforma foi objeto de uma avaliação aprofundada. A execução dos 
resultados desta avaliação está atualmente a ser efetuada sob a minha responsabilidade. 

(2) Na qualidade de Diretora-Geral da Administração no Tribunal de Contas austríaco, 
assumi a responsabilidade pelo planeamento orçamental, bem como pela elaboração e 
execução do orçamento, sob o ponto de vista contrário, ou seja, enquanto organismo de 
direção orçamental. A gestão do orçamento de um Tribunal de Contas requer, por um 
lado, uma utilização particularmente responsável e moderada dos fundos públicos, uma vez 
que cabe a esta instituição dar o exemplo. Por outro lado, é indispensável ter conhecimento 
dos recursos orçamentais de que a instituição necessita para executar, de forma prospetiva, 
as tarefas de controlo previstas. Para além do orçamento, as minhas responsabilidades 
abrangiam as tarefas administrativas habituais (pessoal, infraestruturas, informática, 
planeamento e desenvolvimento, comunicação, serviço de ligação e Secretariado-Geral da 
INTOSAI). 

Numa época caracterizada por uma escassez de recursos cada vez mais acentuada, fomos 
ainda confrontados com a necessidade de reduzir o orçamento e de garantir, ao mesmo 
tempo, o bom funcionamento do serviço. Tal só foi possível graças à otimização dos 
nossos processos a que procedemos e ao aumento do potencial de poupança daí resultante. 
Ao mesmo tempo, conseguimos, no âmbito das negociações, chamar a atenção para a 
necessidade de dispor de recursos orçamentais e humanos adequados. Enquanto 
Diretora-Geral, desempenhei um papel decisivo neste contexto.

O Tribunal de Contas austríaco age na qualidade de Secretariado-Geral da INTOSAI. 
Enquanto delegada do Secretário-Geral incumbida dos assuntos financeiros, fui 
responsável pela execução do orçamento da INTOSAI – constituído, nomeadamente, 
pelas quotas dos membros – e defendi os interesses orçamentais da organização.

Recai sobre a Direção-Geral em que exerço atualmente funções, a gestão de 4 dos 35 
capítulos do orçamento federal (pensões – funcionários federais, compensação 
financeira, gestão de tesouraria, financiamento e contratos de câmbio de divisas). Somos 
responsáveis pelo seu planeamento, pela sua gestão orientada pelos resultados, bem como 
pela sua execução e pelas demonstrações financeiras neste domínio. Funcionar como 
organismo de direção orçamental para estas secções é adequado e permite mudar de 
ângulo de visão, abrindo, assim, novas perspetivas em matéria de execução. 

Além disso, adquiri também experiência na gestão das finanças públicas no âmbito das 
funções que desempenhei em conselhos de administração e de fiscalização.  

 O desempenho do cargo de presidente do conselho de fiscalização da Österreichischen 
Bundesfinanzierungsagentur (Tesouro austríaco, responsável pela contração de dívida, pela 
gestão da dívida e pela gestão de tesouraria do governo federal) e da sociedade AWS 

http://www.intosai.org
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(banco de fomento nacional) contribuiu igualmente para que adquirisse uma perspetiva 
diferente.

A vasta experiência que adquiri nos mais variados domínios de responsabilidade constitui 
uma base essencial que me permite compreender os desafios com que outros intervenientes 
se veem confrontados, e, muitas vezes, contribui para que, em conjunto, encontremos 
soluções construtivas.

(3) No âmbito dos meus quase 10 anos de atividade profissional no Tribunal de Contas 
austríaco, tive a oportunidade de adquirir um conhecimento profundo como auditora, 
tanto a nível nacional como internacional. Esta vasta experiência no domínio da auditoria 
serviu igualmente de inspiração para o meu trabalho quotidiano no Ministério Federal das 
Finanças, permitindo assim otimizar a utilização dos fundos públicos. 

No âmbito desta atividade de auditoria, assumi igualmente a responsabilidade por 
auditorias enquanto entidade adjudicante e, nessa qualidade, orientei auditorias, tanto em 
termos do seu conteúdo, como do procedimento de verificação seguido, assim como a 
utilização dos recursos. Tive, em especial, o cuidado de assegurar que as equipas de 
auditores estavam especificamente preparadas para as auditorias que realizavam, que as 
orientações estabelecidas no planeamento eram concretizadas e que as auditorias 
respeitavam o calendário e os recursos previstos. No exercício das minhas atribuições, 
estive sempre particularmente preocupada com a qualidade do conteúdo das conclusões e 
recomendações da auditoria. Os relatórios de auditoria dos projetos realizados sob a minha 
responsabilidade comprovam esta abordagem. 

Também desempenhei um papel fundamental no âmbito do processo de garantia da 
qualidade dos cerca de cem relatórios anuais publicados pelo Tribunal de Contas. Esta 
tarefa constituiu uma oportunidade para desenvolver e aprofundar os conhecimentos sobre 
os diferentes domínios da administração pública e do controlo público, mas também para 
ficar a conhecer diferentes abordagens em matéria de auditoria e os seus resultados. No 
entanto, acarretou ao mesmo tempo a obrigação de me inteirar do conteúdo das conclusões 
e recomendações publicadas em matéria de auditoria e, sempre que necessário, de explicar 
e interpretar essas conclusões. Desta forma adquiri, no espaço de poucos anos, 
conhecimentos aprofundados sobre as atividades de controlo de todas as cinco secções do 
Tribunal de Contas, aumentando assim os meus conhecimentos em toda a área da gestão 
pública. Além disso, fui também responsável pela preparação do conteúdo de relatórios de 
debate público e parlamentar. 

Participei de forma decisiva no processo estratégico lançado em 2005 e no 
reposicionamento do Tribunal de Contas austríaco, elaborando, nomeadamente, um 
modelo de orientação, uma estratégia e um novo procedimento de programação. As minhas 
atribuições enquanto Diretora-Geral abrangeram importantes projetos de reforma do 
Tribunal de Contas, como os instrumentos para medir o impacto no Tribunal (processos 
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de verificação do seguimento dado e de acompanhamento) e a governação orientada para 
os resultados. No domínio das tecnologias da informação, realizámos com sucesso 
numerosos projetos destinados a melhorar o desempenho dos serviços de auditoria e 
assegurámos a execução em linha de tarefas específicas previstas na lei relativa aos 
partidos políticos austríaca e nas leis relativas à transparência dos meios de comunicação 
social. Além disso, fui responsável pelas três publicações do Tribunal de Contas sobre 
questões de reforma administrativa. 

2. Quais foram os feitos mais notáveis da sua carreira profissional? 
Os fundos públicos são fruto do trabalho dos contribuintes, sendo minha ambição que estes 
fundos sejam geridos pela administração pública com o maior sentido de responsabilidade. 
À luz desta ambição, empenhei-me sempre em prol de reformas destinadas a melhorar a 
utilização dos fundos, zelei pela eficácia e pela eficiência da utilização dos recursos 
orçamentais e contribuí para a consolidação das finanças públicas na Áustria através de uma 
execução orçamental rigorosa. 

Em consonância com esta abordagem, incluiria nas minhas principais realizações até à data 
os contributos que prestei para as reformas administrativas:

 coordenação e conclusão bem-sucedidas de projetos de reforma administrativa quando 
ocupava o cargo de Chefe de Gabinete do Vice-Chanceler e Ministro do Desempenho 
Público e do Desporto da Áustria (comissão da reforma administrativa, lei sobre a 
reforma administrativa, de 2001, reformas estruturais nos ministérios, introdução de 
um sistema de controlo do desempenho dos recursos humanos a nível nacional e nova 
gestão de lugares)

 posicionamento do Tribunal de Contas austríaco enquanto um dos principais motores 
de reforma na Áustria, tendo sido responsável por três publicações do Tribunal de 
Contas sobre questões de reforma administrativa, redigido diversos artigos, 
nomeadamente para a comissão da reforma administrativa e para a comissão para a 
desregulamentação, pelo que contribuí para moldar a imagem pública do Tribunal de 
Contas enquanto força motriz de reforma

 exercício de perequação financeira a nível federal para 2016, que constituiu o ponto de 
partida para uma alteração fundamental no sistema de distribuição de tarefas; a 
perequação financeira tornou-se mais transparente, tendo sido racionalizada e 
simplificada

 avaliação global da reforma orçamental, com a participação da OCDE, do FMI e das 
universidades austríacas, no intuito de melhorar as disposições aplicáveis

 criação de uma unidade de análise das despesas e sensibilização para este assunto no 
seio do Ministério Federal das Finanças, colocando claramente a ênfase na eficácia e 
eficiência da utilização dos recursos orçamentais.

Incluo também nas realizações mais importantes o êxito do processo de consolidação 
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orçamental e os dados orçamentais favoráveis dos últimos anos, bem como o forte 
estabelecimento da Áustria no mercado financeiro internacional. Conseguimos começar a 
inverter a tendência orçamental e efetuar uma consolidação clara, sem contração de 
novas dívidas. O respeito da trajetória orçamental só é possível através de um trabalho em 
pormenor e fundamentado. Os meus preciosos colaboradores prestaram um contributo 
fundamental, ao levarem por diante o desenvolvimento estratégico do trabalho na Direção. 
Considero que os bons resultados orçamentais, mas também, em particular, o 
desenvolvimento estratégico na minha Direção, constituem êxitos fundamentais das 
atividades que exerci até à data.

A evolução profissional do pessoal, bem como a integração bem-sucedida e a evolução 
profissional do pessoal jovem nas minhas respetivas áreas de responsabilidade são, no 
meu entender, de importância crucial, por isso, estes desenvolvimentos fazem, quanto a 
mim, igualmente parte dos feitos mais notáveis da minha carreira. 

O fator que presidiu a todos os sucessos que alcancei até agora na minha carreira é, no 
meu entender, o facto de ser independente e não me deixar influenciar. Em virtude da 
importância que atribuo a estes valores, considero a conclusão bem-sucedida da minha 
formação de juiz como um dos meus êxitos mais notáveis. 

Por último, considero o facto de, em março de 2012, ter sido atribuído ao Tribunal de 
Contas austríaco o primeiro lugar no índice de confiança austríaco como uma 
impressionante confirmação do reconhecimento do trabalho que desenvolveu como 
instituição independente e, por conseguinte, do sucesso do meu trabalho, nomeadamente 
no domínio da comunicação e da orientação estratégica do Tribunal de Contas austríaco.

3. Que experiência profissional adquiriu ao nível de organizações ou instituições 
internacionais de índole multicultural e multilingue, sediadas fora do seu país de 
origem?
O âmbito das funções que desempenhei até agora abrangia, na maior parte das vezes, 
responsabilidades internacionais, que me permitiram adquirir experiência profissional 
adequada no seio de instituições internacionais e multilingues, bem como com instituições 
desta natureza. 

No início da minha atividade profissional, adquiri experiência no Parlamento Europeu. A 
atividade aí desenvolvida permitiu-me ficar a conhecer o modo de funcionamento do 
Parlamento. Na qualidade de colaboradora de um deputado ao Parlamento Europeu, segui 
os trabalhos da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos, da 
Segurança Interna e das Liberdades Fundamentais e Institucionais. Nessa altura, assisti à 
demissão da Comissão Santer, aos trabalhos sobre o Tratado de Amesterdão e aos 
preparativos para a introdução da moeda única. Estas experiências e os conhecimentos de 
fundo, que apenas podem ser adquiridos no âmbito de uma atividade exercida numa 
instituição ao longo de vários anos, revelaram-se essenciais ao longo da minha vida 
profissional subsequente e ajudaram-me a adquirir a compreensão necessária do 
funcionamento das instituições europeias. 
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No Ministério Federal das Finanças, tal como já expus anteriormente, fazem parte das 
minhas responsabilidades a representação dos interesses financeiros austríacos a nível da 
UE e a responsabilidade pelos fluxos financeiros entre o orçamento da UE e o orçamento 
federal austríaco. Neste contexto, sou, em particular, responsável pelas negociações sobre 
o orçamento anual europeu, nomeadamente à luz do processo de conciliação e do 
Conselho ECOFIN BUDGET. Além disso, participo também, através da Comissão dos 
Orçamentos e das instruções nacionais requeridas a este respeito, na execução infra-anual 
do orçamento da UE (em especial os orçamentos retificativos) e no processo de quitação 
anual. Estas agendas colocaram grandes desafios, em particular durante a anterior 
Presidência da UE. Neste momento, os aspetos financeiros das negociações em curso 
sobre o Quadro Financeiro Plurianual estão, como é óbvio, também sob a minha 
responsabilidade. 

No âmbito da atividade que desenvolvi no Tribunal de Contas austríaco, adquiri uma 
vasta experiência internacional numa série de domínios internacionais: 

Por um lado, o Tribunal de Contas austríaco é o Secretariado-Geral da INTOSAI. O 
Secretariado-Geral do Tribunal de Contas austríaco assume funções enquanto 
administração central da INTOSAI, assiste a Mesa e o Congresso, promove a 
comunicação entre os membros e organiza seminários e projetos especiais. A unidade 
responsável por estas tarefas fazia parte dos serviços que se encontravam sob a minha 
responsabilidade. Nesta qualidade estive – para além das questões orçamentais acima 
referidas – também envolvida, em particular, na preparação de congressos e reuniões da 
Mesa, de diversos seminários e participei, em particular, no trabalho da Task Force da 
Comunicação e da Iniciativa de Independência. 

Por outro lado, a minha responsabilidade no Tribunal de Contas austríaco abrangia o 
serviço de ligação com os Tribunais de Contas dos Estados-Membros da UE e o 
Tribunal de Contas Europeu. No âmbito da preparação para o comité de contacto anual, 
que reúne os Presidentes das instituições de fiscalização da UE e do Tribunal de Contas 
Europeu, participei nas reuniões a nível de agentes de ligação. Nestas reuniões, que se 
destinam ao intercâmbio de experiências e ao debate das questões da atualidade 
relacionadas com o controlo financeiro público da utilização dos fundos da UE, levantei 
nomeadamente o assunto - que, na altura, era pertinente para a Áustria - de insistir na 
necessidade de o Tribunal de Contas Europeu realizar auditorias de resultados. Este aspeto 
era, no entender da Áustria, de grande relevância, nomeadamente, porque as referidas 
auditorias têm como objetivo a utilização eficaz dos fundos da UE. 

Além disso, tive também oportunidade de adquirir uma experiência aprofundada no 
âmbito do projeto de avaliação pelos pares na Noruega, realizado em conjunto com o 
Tribunal de Contas Europeu, tendo assumido a presidência pela Áustria. Este projeto 
centrava-se no aumento da eficácia e da eficiência do controlo financeiro público e, 
sobretudo, nas atividades de relações públicas.

4. Recebeu quitação das funções de gestão que desempenhava anteriormente, caso esse 
procedimento se lhe aplique?

http://www.intosai.org
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O direito orçamental austríaco não prevê um processo de quitação comparável àquele que 
se aplica ao orçamento da UE. O Tribunal de Contas austríaco apresenta as contas federais 
ao Conselho Nacional austríaco, onde são debatidas e adotadas. A quitação global indireta 
assim concedida também se aplica aos capítulos orçamentais pelos quais sou responsável. 

Nas empresas em cujos conselhos de fiscalização exerço funções, foi-me concedida a 
quitação ou está em vias de o ser.

5. Quais dos seus anteriores cargos profissionais resultaram de uma nomeação política? 

Até à data, não ocupei nenhum cargo resultante de uma nomeação política. 

6. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua 
vida profissional?
(1) O reposicionamento e a orientação estratégica do Tribunal de Contas austríaco, bem 
como a execução das reformas correspondentes
(2) A inversão da política orçamental austríaca rumo a um orçamento equilibrado
(3) O estabelecimento, de forma rápida e não burocrática, de um fundo de gestão crise da 
COVID-19 que visa assegurar o financiamento necessário de medidas destinadas a 
atenuar os efeitos nefastos da crise da COVID-19.

Independência

7. O Tratado estabelece que os membros do Tribunal de Contas exercem as suas 
funções «com total independência». Como pensa cumprir esta obrigação no 
desempenho das funções em que poderá vir a ser investido? 

Para além da melhor utilização possível dos fundos públicos, considero que a 
independência, a transparência, a objetividade, a integridade e a elevada qualidade são 
valores fundamentais. A escolha de seguir uma formação de juiz e de ingressar nos 
quadros do Tribunal de Contas foram fundamentalmente ditados pelo meu desejo de 
trabalhar para instituições estatais fortes e independentes, que desempenham as suas 
funções na perspetiva da mais elevada qualidade, de forma objetiva, baseada em factos e 
de acordo com um elevado nível de integridade e independência. 

Como tal, é evidente que, no desempenho das minhas funções, atribuo a máxima 
importância a estes valores, que também influíram no meu trabalho enquanto Presidente 
do Conselho de Ética do Tribunal de Contas. Esta plataforma foi criada no intuito de 
sensibilizar para os princípios e as disposições do Código de Conduta, bem como para 
prestar assistência e aconselhamento ao pessoal do Tribunal de Contas austríaco, com base 
nas declarações de Lima e do México. 

Para mim, é da maior importância viver segundo estes valores no desempenho 
quotidiano das minhas funções. Tal exige, por um lado, uma boa preparação em termos 
de conteúdo e de argumentos e, por outro, representatividade e uma capacidade de 
persuasão. No âmbito das funções que desempenhei até á data, estes dois pilares 
constituíram sempre o fundamento do meu trabalho. É verdade que esta abordagem exige 
que sejam envidados mais esforços, mas, a médio e longo prazo, é fonte de aceitação, bem 
como de capacidade de persuasão e de motivação. Tento também transmitir estes valores, 
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dando o exemplo.

Por conseguinte, é para mim evidente que - em caso de ser investida como membro do 
Tribunal de Contas Europeu - o meu trabalho futuro assente nestes valores, sobretudo na 
independência total. Isto significa que desempenharei as minhas funções sem recorrer a 
argumentos infundados, baseando-me única e exclusivamente na maior objetividade, em 
números e em factos de fontes fidedignas, tendo sempre o cuidado necessário de evitar 
qualquer sombra de conflito de interesses e tendo ainda em consideração que, enquanto 
membro do Tribunal de Contas Europeu, me cabe a mim dar o exemplo a este respeito. 

8. Assumiu ou foram assumidas pelos seus familiares próximos (pais, irmãos ou irmãs, 
cônjuge ou filhos) posições comerciais ou financeiras ou quaisquer outros 
compromissos que possam ser incompatíveis com as suas futuras funções? 
Não.

9. Está disposta a revelar todos os seus interesses financeiros, ou quaisquer outros 
compromissos, ao Presidente do Tribunal de Contas, e a divulgá-los publicamente? 
Como é evidente, estou disposta a prestar todas as informações necessárias.

10. É atualmente parte em alguma ação judicial? Em caso afirmativo, especifique. 
Não estou envolvida em nenhum processo judicial em curso.

11. Desempenha qualquer atividade ou papel executivo na política? Em caso afirmativo, 
a que nível? Ocupou algum cargo político durante os últimos 18 meses? Em caso 
afirmativo, especifique.
Não desempenho, nem desempenhei, qualquer atividade ou papel executivo na política. 

As funções de supervisão e gestão que exerço atualmente não são cargos políticos, mas 
emanam das minhas atribuições enquanto funcionária do Ministério Federal das Finanças. 
Como é óbvio, renunciarei ao exercício destas funções, caso venha a ser nomeada membro 
do Tribunal de Contas Europeu. 

12. Está disposta a demitir-se de um cargo para que tenha sido eleita ou a abandonar 
uma função ativa de responsabilidade num partido político se for nomeada membro 
do Tribunal de Contas?
Nunca fui membro de um partido político, nem exerço quaisquer funções – de natureza 
representativa ou outra –, num partido político.

13. Como abordaria uma grave irregularidade ou um caso de fraude e/ou corrupção em 
que estivessem implicadas pessoas do seu Estado-Membro de origem?

Nesse caso, reagiria exatamente da mesma forma como se de qualquer outro caso ocorrido 
noutro Estado-Membro se tratasse. Em caso de suspeita, tomaria de forma proativa e 
profissional as medidas previstas, no respeito das disposições legais e das regras internas 
do Tribunal de Contas Europeu. 

Considero óbvio ter o cuidado de exercer todas as minhas atividades de forma a evitar 
sempre qualquer sombra de conflito de interesse. O combate à fraude, à corrupção e às 
irregularidades é essencial para criar confiança nas instituições. Uma ação firme e 
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determinada em caso de suspeita é, pois, de suma importância, quando se segue uma 
abordagem de tolerância zero e deve ser tomada sem demora, por todos os órgãos 
competentes em conjunto.

Desempenho das funções

14. Quais deverão ser as principais características de uma boa gestão financeira em 
qualquer serviço público? Como poderia o Tribunal de Contas contribuir para fazer 
cumprir o princípio da boa gestão financeira?
O mundo político e administrativo deve, a justo título, debruçar-se cada vez mais sobre 
a questão do desempenho e do impacto. Questões como a eficiência, a eficácia e o 
impacto estão no cerne dos debates sobre a boa gestão financeira. Os cidadãos pedem, por 
boas razões, que lhes sejam prestadas contas quanto à questão da utilização mais eficiente 
de cada euro pago pelo contribuinte, bem como do impacto resultante desta utilização. As 
questões de governação orçamental já não abrangem apenas a atribuição de fundos, mas 
sobretudo também o impacto pretendido com esta atribuição. Em minha opinião, a fim de 
otimizar a utilização dos fundos públicos, estes aspetos devem ser reforçados e 
desenvolvidos. A tónica deve deixar de estar colocada na orientação para os fundos 
atribuídos, para passar a incidir na orientação para os resultados.

Em muitos domínios, já se procedeu a uma tal mudança de paradigma, centrando a 
atenção na boa gestão financeira. Assim, desde a reforma orçamental que realizou em 
2013, a administração austríaca tem estado na vanguarda da governação orientada para os 
resultados. A administração pública austríaca deu um salto qualitativo importante em 
termos do seu desenvolvimento, ao introduzir a avaliação de impacto orientada para os 
resultados no âmbito dos projetos legislativos e de outros projetos, bem como ao 
estabelecer, nos documentos orçamentais, objetivos vinculativos em matéria de resultados, 
a par de medidas e indicadores concretos.

Em consonância com esta evolução, também no domínio da auditoria das finanças 
públicas se coloca a questão de saber não só se os fundos públicos são utilizados de forma 
legalmente correta e regular, mas também, e sobretudo, se esta utilização é económica, 
eficiente e eficaz. A auditoria das finanças públicas deve responder a esta questão, 
colocando a ênfase na auditoria de resultados: não deve apenas restringir-se à 
verificação da legalidade e da regularidade da aplicação dos fundos públicos, mas dar 
também, e acima de tudo, resposta à questão da utilização correta, eficiente e eficaz que 
permite a consecução dos objetivos políticos e que contribui, conforme dela se espera, 
para melhorar a gestão financeira através de recomendações adequadas. As auditorias de 
resultados devem facultar aos decisores políticos uma base sólida para a elaboração de 
políticas destinadas a melhorar a governação. 

A fim de verificar se as políticas e os programas resultaram na consecução dos objetivos 
pretendidos e se os fundos foram utilizados da melhor forma, é necessária ter uma 
perspetiva mais ampla, o que pode também constituir um desafio para o trabalho 
habitualmente desenvolvido pelas instituições de auditoria. Não obstante, esta abordagem 
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cria, sem dúvida, um claro valor acrescentado no que respeita à capacidade das 
instituições públicas para tomarem medidas viradas para o futuro e para a 
realização de reformas.  A auditoria das finanças públicas, ao oferecer a perspetiva de 
um observador externo, é capaz de dar indicações que permitem evitar derrapagens, 
examinar de forma crítica as estruturas e os processos existentes e, sobretudo, dar 
impulsos para que os decisores políticos lancem reformas. Este contributo para uma 
utilização mais eficiente dos fundos públicos representa também uma mais valia para a 
instituição de auditoria e para o seu pessoal, que tira maior satisfação do seu trabalho. A 
atividade de auditoria deve, também ela, guiar-se pela eficiência e pelos resultados, para 
bem dos recursos utilizados.

15. Nos termos do Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu no 
exercício da respetiva função de controlo da execução do orçamento. Como 
tencionaria melhorar a cooperação entre o Tribunal de Contas e o Parlamento 
Europeu (em especial, a Comissão do Controlo Orçamental), a fim de reforçar tanto 
a supervisão pública como a relação custo-benefício da despesa geral?
A supervisão pública é, a par da soberania orçamental, uma pedra angular do sistema 
democrático. O desempenho desta função de forma tão eficaz quanto possível requer que 
as demais instituições, também incumbidas desta responsabilidade, contribuam 
devidamente para tal.

Cabe ao Tribunal de Contas Europeu fornecer, tanto para o processo de quitação como 
através dos seus relatórios especiais, uma base exaustiva, válida e objetiva que permita 
a realização de um trabalho parlamentar da mais elevada qualidade, assegurando 
assim a transparência necessária à realização do controlo parlamentar. Os deputados ao 
Parlamento Europeu e os cidadãos devem poder fiar-se na qualidade dos resultados e das 
avaliações, os relatórios devem estar disponíveis em tempo útil e antes de as decisões 
serem tomadas, sendo necessário elaborar recomendações concretas para os domínios de 
ação. 

Mas, sobretudo, os temas de auditoria devem abordar as questões atuais e de relevância 
para o futuro e abranger as principais áreas de risco. Em todo o caso, convém proceder, 
com o Parlamento Europeu e com a Comissão do Controlo Orçamental, a um intercâmbio 
estruturado sobre as questões em causa.

No Tribunal de Contas austríaco, fui, durante dez anos, responsável pelo serviço de 
ligação parlamentar incumbido das relações com o Parlamento Federal austríaco e com os 
parlamentos regionais. Da experiência adquirida no desempenho desta atividade, aprendi 
que o êxito da auditoria financeira depende sobretudo da facilidade de leitura dos 
relatórios apresentados, bem como da exequibilidade das recomendações e dos 
processos de acompanhamento. Seguir esta abordagem na apresentação de relatórios e 
conclusões no âmbito dos debates na Comissão do Controlo Orçamental, mas também nas 
comissões especializadas pertinentes, pode constituir outro impulso positivo. 

Se estas condições estiverem reunidas, o Parlamento disporá de uma base sólida para o 
exercício das suas atribuições em matéria de supervisão, no interesse da 
responsabilidade democrática e da legitimidade e sustentabilidade da UE em geral. 
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16. Qual é, em seu entender, o valor acrescentado da auditoria de resultados e de que 
forma devem as respetivas conclusões ser incorporadas nos procedimentos de 
gestão?

O facto de a tónica estar agora colocada na boa gestão financeira da administração pública 
criou expectativas relativamente à auditoria das finanças públicas. Os fundos públicos são 
fruto do trabalho dos contribuintes; somos, pois, responsáveis perante estes. Por 
conseguinte, os fundos públicos devem ser utilizados de forma altamente responsável, 
eficiente e eficaz, bem como de uma forma que permita alcançar os objetivos das políticas 
e programas e assegurar a melhor relação qualidade/preço. 

Estes aspetos absolutamente fundamentais são normalmente abordados nas auditorias 
de resultados. Tal como já referi, espera-se da auditoria das finanças públicas que adapte 
o seu trabalho de auditoria, por forma a ter em conta esta evolução, seguindo esta 
abordagem. O Tribunal de Contas austríaco realiza principalmente auditorias de 
resultados e desde 2013, altura em que foi levada a cabo a reforma orçamental, a 
administração austríaca tem estado na vanguarda da gestão dos fundos públicos orientada 
para os resultados. Tanto no Tribunal de Contas austríaco como no Ministério Federal das 
Finanças, pude constatar o valor acrescentado inerente à auditoria de resultados e os 
benefícios da governação baseada nos resultados. Considero que os princípios da eficácia, 
da transparência, da eficiência e da apresentação mais fiel da situação financeira, tal como 
consagrados na Constituição austríaca, apontam o caminho a seguir. 

Pode legitimamente esperar-se que as autoridades de auditoria realizem auditorias 
centradas na eficiência e na eficácia da utilização dos recursos orçamentais, que 
apresentem declarações a respeito da consecução dos objetivos políticos, bem como 
recomendações para melhorar a utilização dos fundos públicos. Os relatórios de auditoria 
pública sobre os resultados fornecem uma base exaustiva que permite aos decisores 
políticos, aos gestores e ao pessoal das instituições públicas melhorar o trabalho das 
instituições, para assim otimizar a utilização dos fundos públicos. Estes relatórios criam 
transparência e, por conseguinte, aumentam a sensibilização necessária e a probabilidade 
de serem executados. Em última análise, reforçam a confiança dos cidadãos. Este valor 
acrescentado das auditorias de resultados e dos relatórios especiais que destas resultam 
deve, por conseguinte, ser mais explorado. Se for nomeada membro do Tribunal de 
Contas Europeu, terei todo o gosto em partilhar a minha experiência em matéria de 
auditorias de resultados e de governação orientada para os resultados, no interesse dos 
objetivos da União Europeia.

17. Como poderá ser melhorada a cooperação entre o Tribunal de Contas, as instituições 
de fiscalização nacionais e o Parlamento Europeu (Comissão do Controlo 
Orçamental), no que diz respeito à auditoria do orçamento da União?
O artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece, com 
razão, que o Tribunal de Contas e as instituições de fiscalização nacionais dos 
Estados-Membros devem cooperar num espírito de confiança, mantendo embora a 
respetiva independência. 
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Uma condição prévia para a cooperação num espírito de confiança, no respeito da 
independência, é a compreensão das diferentes posições. Tal é particularmente importante, 
tanto mais que a diversidade – que é um dos traços específicos que caracteriza a União 
Europeia – também é visível ao nível das instituições de fiscalização. As diversas 
instituições de fiscalização nacionais têm, por motivos que se prendem com a sua história, 
estatutos jurídicos e atribuições muito diferentes, que abrangem, em graus diversos, 
auditorias financeiras, de conformidade e de desempenho; cada qual tem os seus pontos 
fortes. O mesmo se aplica, muitas vezes, à execução dos programas e das políticas da UE 
a nível nacional. 

Por conseguinte, no âmbito da cooperação e da realização de auditorias, apesar de difícil, 
é tanto mais eficaz colocar a ênfase na aprendizagem com os melhores e proceder, a 
nível europeu e nacional, ao debate das conclusões assim alcançadas e à aplicação das 
recomendações. 

Esta abordagem de cooperação afigura-se também essencial, tendo em conta o facto de 
grande parte do orçamento da UE ser executada em regime de gestão partilhada, pelo que 
uma utilização ótima dos fundos só pode ser assegurada através do trabalho conjunto 
de ambos os parceiros responsáveis pela fiscalização pública.  

Tal como expliquei anteriormente, a minha responsabilidade no Tribunal de Contas 
austríaco também abrangeu o serviço de ligação com os Tribunais de Contas dos 
Estados-Membros da UE e o Tribunal de Contas Europeu. Neste âmbito, levantei, 
nomeadamente, o assunto de insistir na necessidade de o Tribunal de Contas Europeu 
realizar auditorias de resultados. 

Os desenvolvimentos que, entretanto, se verificaram com base na nova estratégia do 
Tribunal de Contas Europeu, centrados nas auditorias de resultados, numa melhor 
harmonização dos programas de auditoria e na execução ótima das auditorias conjuntas, 
constituem certamente outras importantes etapas rumo a uma cooperação reforçada. É 
minha intenção continuar nesta via. 

A cooperação do Tribunal de Contas Europeu com os parlamentos nacionais e as 
instituições nacionais é também crucial. Dada a importância orçamental da gestão 
partilhada, é fundamental centrar-se na melhoria da utilização dos fundos da UE em 
cooperação com os Estados-Membros. Assim, o Tribunal de Contas Europeu e o 
Parlamento Europeu, juntamente com os parlamentos nacionais e as instituições nacionais 
de fiscalização, deveriam também colocar a ênfase neste domínio de ação.

18. Como desenvolveria a apresentação de relatórios por parte do Tribunal de Contas 
Europeu, a fim de dar ao Parlamento Europeu todas as informações necessárias 
sobre a exatidão dos dados fornecidos pelos Estados-Membros à Comissão 
Europeia?
Como já expliquei na pergunta anterior, a cooperação, num espírito de confiança, entre 
o Tribunal de Contas Europeu e as instituições de fiscalização nacionais, no pleno respeito 
da independência, constitui um elemento fundamental para o êxito do controlo das 
finanças públicas em qualquer atividade de auditoria. Os objetivos estabelecidos a nível 
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europeu e a redução da taxa de erro só podem ser alcançados em conjunto. 

Esta abordagem de cooperação é também essencial para fornecer ao Parlamento Europeu 
as conclusões de auditoria pertinentes que digam especificamente respeito aos 
Estados-Membros. As instituições de fiscalização nacionais caracterizam-se pela sua 
compreensão das especificidades regionais e por conhecimentos pormenorizados e 
relevantes, o Tribunal de Contas Europeu pela sua visão global e pela abordagem 
«europeia» articulada. Em todo o caso, o intercâmbio de resultados de auditoria e de 
dados de controlo no respeito das disposições legais impõe-se, pois, tanto do ponto de 
vista da utilização eficiente dos recursos utilizados na fiscalização, como do ponto de vista 
da eficácia do controlo. 

No entanto, tal exige, ao mesmo tempo, que as auditorias sejam efetuadas de acordo com 
regras uniformes e que os auditores procedam a um intercâmbio de experiências. Os 
seminários conjuntos, os programas de formação e os intercâmbios entre os auditores 
contribuirão, em qualquer caso, para a compreensão mútua e a sensibilização para as 
particularidades de cada um. O programa MBA sobre auditoria pública, lançado pelo 
Tribunal de Contas austríaco em conjunto com a Universidade de Economia de Viena é, 
em minha opinião, um bom exemplo neste sentido. 

Um aspeto da maior relevância é também a forma como são preparados os relatórios, 
sobretudo quando os assuntos tratados são complexos. Além disso, quando se trata de 
temas específicos, é fundamental pôr em evidência os elementos principais com base em 
constatações globais e válidas, colocar a ênfase nas informações necessárias ao trabalho 
parlamentar, em combinação com recomendações adequadas, contribuindo assim para 
melhorar o desempenho público e/ou as melhores práticas. 

Outras questões

19. Irá retirar a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua 
nomeação como membro do Tribunal de Contas seja desfavorável?

Sim, retirarei. 

Apresentei a minha candidatura a este cargo, porque desejo contribuir para a melhor 
utilização possível dos fundos públicos, bem como para o bom funcionamento das 
instituições, no interesse dos objetivos europeus. Pretendo aumentar a confiança no 
trabalho desenvolvido a nível europeu, melhorar a utilização dos recursos e maximizar a 
realização dos objetivos políticos, no interesse do contribuinte europeu. 

Tal requer que esteja em condições de exercer as minhas funções em boa e leal 
cooperação com as instituições envolvidas. O próprio Tratado espera também que os 
membros do Tribunal de Contas Europeu sejam independentes, qualificados e 
desempenhem as suas funções no interesse da UE. 

Se, na audição, não conseguir convencer o Parlamento das minhas aptidões profissionais 
e pessoais, do facto de me identificar com os objetivos prosseguidos por uma instituição 
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de auditoria independente e com as expectativas legítimas que recaem sobre os seus 
membros, não haveria base adequada para desempenhar as minhas funções da forma 
como pretendo fazê-lo. Por conseguinte, retiraria a minha candidatura.
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Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris 
Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, José 
Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García 
Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Ryszard 
Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina 
Penkova, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara 
Wolters, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Gilles Boyer, Jeroen Lenaers, Mikuláš Peksa, Antonio Maria Rinaldi, 
Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel

Suplentes (art. 209.º, n.º 7) presentes no 
momento da votação final

Bogdan Rzońca

Data de entrega 29.6.2020


