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ANEXO I 

Lista indicativa dos tipos de custos que o Programa irá financiar para as ações realizadas em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 515/97: 

a) Todos os custos de instalação e manutenção da infraestrutura técnica 

permanente, disponibilizando aos Estados-Membros os recursos logísticos, 

equipamentos de burótica e tecnologia de informação para coordenar as 

operações aduaneiras conjuntas e outras atividades operacionais; 

b) O reembolso das despesas de viagem e de estadia, bem como qualquer 

outra indemnização, se for caso disso, dos representantes dos Estados-

Membros e, quando adequado, dos representantes de países terceiros, que 

participam nas missões comunitárias, nas operações aduaneiras conjuntas 

organizadas pela Comissão ou organizadas conjuntamente com a Comissão, 

bem como nas sessões de formação, reuniões ad hoc e reuniões preparatórias e 

de avaliação de inquéritos administrativos ou de ações operacionais realizadas 

pelos Estados-Membros, quando organizadas pela Comissão ou em 

colaboração com a Comissão; 

c) As despesas ligadas à aquisição, ao estudo, ao desenvolvimento e à 

manutenção das infraestruturas informáticas (hardware), dos suportes lógicos 

(software) e das ligações especializadas em rede, e aos respetivos serviços de 

produção, apoio e formação, com vista à realização das ações previstas no 

Regulamento (CE) n.º 515/97, em particular a prevenção e a luta contra a 

fraude; 

d) As despesas ligadas ao fornecimento de informações e as despesas 

ligadas às ações conexas que permitem o acesso à informação, aos dados e às 

fontes de dados, com vista à realização das ações previstas no Regulamento 

(CE) n.º 515/97, em particular a prevenção e a luta contra a fraude; 

e) As despesas ligadas à utilização do sistema de informações aduaneiras 

previstas nos instrumentos adotados nos termos do artigo 87.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia e, em especial, na Decisão 2009/917/JAI 

relativa à utilização da informática no domínio aduaneiro, na medida em que 

esses instrumentos preveem que essas despesas sejam suportadas pelo 

orçamento geral da União Europeia; 

f)  As despesas ligadas à aquisição, ao estudo, ao desenvolvimento e à 

manutenção dos componentes da União da rede comum de comunicações 

utilizada para efeitos da alínea c).  
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ANEXO II 

INDICADORES PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA 

 

O Programa será objeto de um acompanhamento atento com base num conjunto de 

indicadores destinados a avaliar o grau de realização dos objetivos gerais e específicos do 

Programa e numa perspetiva de minimizar os encargos administrativos e financeiros. Para 

esse efeito, serão recolhidos dados respeitantes aos indicadores-chave seguidamente 

enunciados: 

 

Objetivo específico 1: Prevenir e combater a fraude, a corrupção e quaisquer outras 

atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União. 

Indicador 1: Apoio na prevenção e no combate à fraude, corrupção e quaisquer outras 

atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da UE, medido pela: 

1.1: Taxa de satisfação das atividades organizadas e (co)financiadas através do 

programa. 

1.2: Percentagem de Estados-Membros que recebem apoio do programa cada 

ano. 

 

Objetivo específico 2: Apoiar a comunicação de irregularidades, incluindo a fraude, no que 

respeita aos fundos de gestão partilhada e de assistência de pré-adesão do orçamento da 

União. 

Indicador 2: Taxa de satisfação dos utilizadores pela utilização do Sistema de Gestão 

de Irregularidades. 

 

Objetivo específico 3: Fornecer ferramentas para o intercâmbio de informações e apoio às 

atividades operacionais no domínio da assistência administrativa mútua em matéria aduaneira. 

Indicador 3: Volume de informações ligadas à assistência mútua disponibilizadas e 

número de atividades relacionadas com a assistência mútua que beneficiou de apoio. 

 


