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As instituições e organismos da UE devem esforçar-se 

mais para reduzir a sua pegada de carbono – afirmam os 

auditores da UE 

Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) convida as instituições 

e organismos da UE a desenvolverem uma política comum de redução das suas emissões 

de gases com efeito de estufa ("pegada de carbono"). O relatório revela que as 

15 instituições e organismos da UE auditados ainda não utilizam plenamente ferramentas 

de gestão ambiental promovidas pela Comissão Europeia. Os progressos na introdução do 

sistema europeu de ecogestão e auditoria (EMAS) são lentos, as informações disponíveis 

sobre a quantidade real de emissões são fragmentadas e apenas um número reduzido de 

instituições e organismos da UE utiliza os contratos públicos ecológicos de forma 

sistemática.  

"É necessário que as instituições e organismos da UE deem o exemplo para apoiar a próxima meta da UE de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030", declarou Ladislav BALKO, o Membro do 

TCE responsável pelo relatório, "É importante prestar muita atenção ao desempenho ambiental nas 
operações diárias, não apenas para garantir a sua própria credibilidade mas também a credibilidade da 
política climática da União Europeia". 

Os auditores da UE verificaram que as instituições e organismos da UE conseguiram inverter a tendência de 

aumento das emissões de gases com efeito de estufa causadas pelo consumo de energia nos seus edifícios. 

No entanto, os dados disponíveis são fragmentados e não permitem identificar tendências claras de 

redução para as outras fontes de emissão, como, por exemplo, as emissões causadas por viagens em 

serviço. Mais de metade das instituições e organismos da UE auditados não definiram metas quantificadas 

de redução das suas emissões. O recurso à compensação a título voluntário para contrabalançar as 

emissões residuais é limitado. 

Embora a Comissão promova os contratos públicos ecológicos e existam modelos de critérios ambientais, 

que podem ser utilizados a título voluntário nos procedimentos aplicáveis, os auditores constataram que 

os critérios mais ambiciosos foram utilizados em menos de 20% dos 160 procedimentos auditados. Mais de 

metade desses procedimentos foram avaliados como "não ecológicos" ou apenas "ligeiramente 

ecológicos".  
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O registo no EMAS para as administrações públicas é possível desde 2001 e, em junho de 2014, tinham-se 

registado sete das 15 instituições e organismos da UE objeto de auditoria e cinco outras preparavam o seu 

registo. Nos casos em que o sistema EMAS foi introduzido, verificou-se que promoveu melhorias no 

desempenho ambiental e economias em termos financeiros. 

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.  

Neste Relatório Especial (nº 14/2014), intitulado "De que forma as instituições e organismos da 

UE calculam, reduzem e compensam as suas emissões de gases com efeito de estufa?", o TCE 

avaliou se as instituições e organismos da UE tinham políticas destinadas a reduzir o impacto 

ambiental das suas atividades administrativas e se essas políticas eram executadas de forma 

eficaz. 

A política ambiental da União Europeia visa um elevado nível de proteção. O artigo 11º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) dispõe que as exigências em matéria 

de proteção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e ações da 

União, em especial com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável.  

A auditoria abrangeu 15 instituições e organismos da UE, isto é todas as instituições e organismos 

da UE com mais de 500 funcionários em 2012 e, além disso, incluiu a Agência Europeia do 

Ambiente, atendendo às suas atribuições específicas, diretamente relacionadas com o tema da 

auditoria. Os auditores conferiram uma atenção especial à Comissão Europeia, não só devido à 

sua dimensão, mas também ao seu papel enquanto instituição da UE dotada do poder de 

iniciativa legislativa.  

Os auditores da UE formulam as seguintes recomendações: 

- a Comissão deve propor uma política comum de redução da pegada de carbono das 

instituições e organismos da UE. Essa política deverá incluir uma meta de redução global 

quantificada das emissões de gases com efeito de estufa até 2030; 

- as instituições e organismos da UE devem introduzir um método harmonizado de cálculo 

e comunicação das suas emissões diretas e indiretas de gases com efeito de estufa. 

Devem igualmente desenvolver um método comum para compensar voluntariamente as 

emissões de gases com efeito de estufa que não consigam evitar; 

- todas as instituições e organismos da UE devem registar-se no sistema europeu de 

ecogestão e auditoria EMAS e aplicá-lo, reduzindo progressivamente quaisquer 

limitações de âmbito de aplicação; 

- as instituições e organismos da UE devem utilizar os contratos públicos ecológicos 

sempre que possível.  

 


