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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens da Nota Informativa de Auditoria do Tribunal de 
Contas Europeu. 
O texto integral da nota em inglês encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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Os auditores publicam uma Nota Informativa sobre 
os planos da UE para a banda larga 
O Tribunal de Contas Europeu publicou hoje uma Nota Informativa de Auditoria sobre os planos da 
UE relativos ao fornecimento de serviços de banda larga na Europa. As Notas Informativas de 
Auditoria constituem um novo tipo de publicação dos auditores da UE. Fornecem informações de 
base sobre os trabalhos preparatórios realizados antes do início de uma tarefa de auditoria em 
curso e são publicadas na sequência do anúncio da auditoria. São concebidas como uma fonte de 
informações para os interessados na política e/ou nos programas que estão a ser auditados.  

A primeira Nota Informativa de Auditoria baseia-se nos trabalhos realizados para uma auditoria 
destinada a examinar se a Comissão Europeia e os Estados-Membros estão no bom caminho para 
alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020 em matéria de banda larga.   

A Agenda Digital para a Europa, de 2010, visava assegurar o acesso às redes de banda larga de base a 
todos os cidadãos europeus até 2013, garantir que têm acesso a uma cobertura de banda larga rápida 
até 2020, e que mais de 50% das famílias subscrevem a banda larga ultrarrápida até 2020.  

Estudos realizados pela Comissão Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento indicam que serão 
necessários até 270 mil milhões de euros para realizar os objetivos para 2020 em matéria de banda 
larga. O financiamento concedido pela UE para as infraestruturas de banda larga representa mais de 
14 mil milhões de euros no atual período de programação.  

A auditoria, liderada pelo Membro do TCE Iliana Ivanova, examina se os Estados-Membros 
desenvolveram e aplicaram estratégias adequadas para concretizar os objetivos definidos pela 
Comissão em matéria de banda larga e se estes são suscetíveis de ser realizados. Analisa igualmente a 
utilização de múltiplas fontes de financiamento nacionais e da UE nesta matéria e em que medida a 
Comissão apoiou e acompanhou os Estados-Membros na realização dos referidos objetivos. 

Para efetuar os testes de auditoria, os auditores selecionaram uma amostra de cinco Estados-
Membros: Irlanda, Alemanha, Hungria, Polónia e Itália. Estabeleceram o âmbito e o método de 
auditoria e definiram os domínios de risco para a boa gestão financeira.  

Deverá ser publicado um relatório especial na primavera de 2018. 

http://www.eca.europa.eu/�



