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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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A Comissão e os Estados-Membros devem garantir uma 
melhor utilização do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional para suster a perda de biodiversidade – afirmam 
os auditores da UE 
Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) revela que a absorção, 
pelos Estados-Membros da UE, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para 
financiamento de projetos destinados a suster a perda de biodiversidade foi inferior à registada 
em outros domínios de despesa do FEDER. Para que o FEDER continue a ser considerado útil na 
execução da estratégia da UE destinada a suster a perda de biodiversidade até 2020, a 
Comissão deve prestar mais apoio aos Estados-Membros na execução de planos específicos de 
proteção e de gestão de habitats e espécies. O acompanhamento da execução e do impacto 
dos projetos relativos a biodiversidade deve igualmente ser melhorado. 

De acordo com Phil Wynn Owen, o Membro do TCE responsável pelo relatório, "O Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) pode ser utilizado pelos Estados-Membros para 
financiamento de projetos que promovam a biodiversidade e a proteção da natureza, mas a sua 
utilização para esses fins tem sido limitada. Muitas das atividades financiadas no âmbito de 
projetos relativos a biodiversidade durante o período de 2007-2013 apoiaram a elaboração de 
planos de proteção e de gestão. Estes planos necessitam agora de ser executados para que seja 
possível alcançar resultados tangíveis. Também devem ser envidados esforços no sentido de um 
melhor acompanhamento da contribuição de projetos cofinanciados pelo FEDER para a promoção 
da biodiversidade, e a Comissão deve garantir a manutenção de um registo rigoroso das despesas 
diretas e indiretas da UE com biodiversidade". 

O TCE constatou que os projetos cofinanciados pelo FEDER estavam, de um modo geral, em 
conformidade com as prioridades nacionais e da UE em matéria de biodiversidade. Dois terços 
dos 32 projetos auditados envolveram medidas de proteção que deveriam ter um impacto direto 
na biodiversidade. No entanto, na maioria dos casos, os Estados-Membros não aplicaram 
indicadores de resultados nem sistemas de acompanhamento para avaliar o desenvolvimento 
dos habitats e das espécies. A sua inexistência prejudica qualquer avaliação da eficácia destes 
projetos. 
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A proteção da biodiversidade constitui uma prioridade fundamental para a UE. Em junho de 
2011, face à incapacidade cumprir a meta anteriormente definida de suster a perda de 
biodiversidade na Europa até 2010, o Conselho aprovou a "Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2020". Durante o período de programação de 2007-2013, os Estados-Membros afetaram, ao 
abrigo do FEDER, 2,8 mil milhões de euros à promoção direta da biodiversidade e à proteção da 
natureza.  

Nota aos diretores das publicações: 

O Tribunal de Contas Europeu publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando os resultados de 
auditorias selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. 

Este Relatório Especial (RE nº 12/2014), intitulado "O FEDER é eficaz no financiamento de projetos que 
promovem diretamente a biodiversidade no âmbito da Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020?", 
examinou se os Estados-Membros aproveitaram o financiamento disponível do FEDER para promoverem 
diretamente a biodiversidade e avaliou se os projetos cofinanciados pelo FEDER para promoção direta da 
biodiversidade são eficazes a suster a perda de biodiversidade. 

O TCE constatou que a absorção de financiamento, pelos Estados-Membros, para projetos relativos a 
biodiversidade foi inferior à registada em outros domínios de despesa do FEDER. Os projetos selecionados 
estavam em conformidade com as prioridades nacionais e da UE em matéria de biodiversidade. Foram 
executadas medidas efetivas de proteção em dois terços dos projetos auditados e um terço dos projetos 
auditados centrou-se na preparação dessas medidas. A sustentabilidade dos projetos baseia-se num 
compromisso local e conta com futuro financiamento público, a nível nacional e/ou local. 

Os auditores da UE formulam as recomendações que se apresentam em seguida. 

A Comissão deve: 

a) apoiar os Estados-Membros na definição de prioridades de recuperação da biodiversidade nos programas 
operacionais; 

b) avaliar a complementaridade entre as ações destinadas a promover a biodiversidade identificadas pelos 
Estados-Membros nos programas operacionais e os projetos financiados por outros fundos da UE; 

c) acompanhar a execução efetiva dos programas operacionais para uma identificação precoce e pró-ativa das 
dificuldades. 

Os Estados-Membros devem colaborar com a Comissão na realização destes objetivos. 

A Comissão deve igualmente: 

d) apoiar os Estados-Membros no acompanhamento de projetos preparatórios, visando uma política de 
proteção ativa, especialmente no que se refere à eficácia da execução de planos específicos de proteção e de 
gestão de habitats e espécies; 

e) exigir que os programas operacionais prevejam procedimentos de avaliação das alterações ambientais nos 
habitats e nas espécies, após as intervenções; 
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f) aconselhar os Estados-Membros na aplicação da regulamentação do FEDER em interação com outros fundos 
da UE. 

Além disso, a Comissão deve garantir a manutenção de um registo rigoroso das despesas diretas e indiretas da 
UE com biodiversidade (incluindo a Natura 2000) e os Estados-Membros devem facilitar essa tarefa, fornecendo 
os dados necessários. 

Uma breve entrevista em vídeo com o Membro do TCE responsável pelo relatório encontra-se disponível em: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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