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As estações de tratamento da bacia do rio Danúbio são muitas vezes 
sobredimensionadas e insustentáveis, afirmam os auditores da UE 

Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) formula importantes recomendações para a 
melhoria da eficiência, da eficácia e da sustentabilidade das estações de tratamento de águas residuais urbanas 
na bacia do rio Danúbio. Apesar de o apoio financeiro da UE ter desempenhado um papel fundamental nos 
progressos registados pela República Checa, Hungria, Roménia e Eslováquia no cumprimento de importantes 
objetivos no que se refere à política da água da UE, todos os países registaram atrasos no cumprimento das 
regras e na absorção dos fundos disponíveis da UE. De um modo geral, as estações trataram as águas residuais 
de forma adequada mas a gestão das lamas de depuração e dos extravasamentos de águas pluviais foi, por 
vezes, insuficiente. Um terço das estações está sobredimensionado e é potencialmente insustentável. 

“O Danúbio é a artéria vital da Europa em matéria de comércio, viagens e ecossistemas, mas é vulnerável a 
diversas formas de poluição, incluindo a orgânica, em virtude do tratamento ineficaz das águas residuais,” 
declarou George Pufan, o Membro do TCE responsável pelo relatório. 

Os auditores da UE constataram que a despesa da UE durante o período de programação de 2007-2013 desempenhou um 
papel determinante no desenvolvimento da recolha e do tratamento de águas residuais nos quatro países. No entanto, os 
progressos registados não foram suficientes para cumprir os prazos da UE em matéria de tratamento de águas residuais. 
Os auditores observaram igualmente que os países foram lentos a absorver os fundos da UE, arriscando-se a perder o 
financiamento da UE ou a criar a necessidade de financiamento adicional por parte dos cofres nacionais. 

Constataram também que cerca de um terço das estações está sobredimensionado – mesmo tendo em conta as futuras 
ligações planeadas de utilizadores particulares ao sistema de esgotos – e que o potencial desempenho das estações em 
caso de extravasamento de águas pluviais não pode ser avaliado por falta de informação quantificada. Os auditores 
avaliaram ainda o cumprimento da regulamentação da UE e nacional e constataram que as estações de tratamento de 
águas residuais trataram as lamas de forma adequada, com exceção da Roménia, tendo, de um modo geral, cumprido 
com os requisitos relativos a efluentes previstos nas licenças de descarga e na Diretiva. Além disso, o facto de os requisitos 
nacionais em matéria de efluentes serem por vezes mais restritivos do que os da Diretiva revela a necessidade de se 
proceder a uma revisão das diretivas. 

Os auditores concluíram que a sustentabilidade financeira das infraestruturas cofinanciadas pela UE era, em muitos casos, 
questionável. Em 90% das situações, as tarifas relativas a águas residuais cobradas aos utilizadores eram demasiado 
baixas. Além de não permitirem a recuperação plena dos custos com as estações, estavam abaixo do nível de 
acessibilidade de 4% do rendimento do agregado familiar. Além disso, os auditores constataram a falta de informações no 
que se refere à constituição, por parte dos proprietários das infraestruturas, de reservas financeiras suficientes para 
garantir uma manutenção adequada e a eventual renovação das estações. 

A bacia do rio Danúbio constitui a maior bacia hidrográfica da Europa,e percorre 19 países, sendo 
vulnerável à poluição das águas proveniente de diversas fontes. A UE contribuiu com 7,9 mil milhões de 
euros para projetos de tratamento de águas residuais em quatro Estados-Membros, durante os períodos 
de programação de 2000-2006 e 2007-2013. 
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Nota aos diretores das publicações 

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

O presente Relatório Especial (Nº 2/2015), intitulado "Financiamento de estações de tratamento de 
águas residuais urbanas na bacia do rio Danúbio: são necessários mais esforços para auxiliar os 
Estados-Membros a concretizarem os objetivos da política da UE em matéria de águas residuais", 
avaliou a eficácia da despesa realizada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo 
Fundo de Coesão no que respeita ao tratamento de águas residuais, para ajudar os Estados-Membros 
a concretizarem os objetivos da política da UE nesta matéria. 

As águas residuais e as lamas de depuração das aglomerações urbanas podem afetar a qualidade da 
água e dos solos. Por esse motivo, a UE adotou uma série de diretivas e cofinanciou a construção de 
sistemas de recolha e estações de tratamento de águas residuais. 

Os auditores verificaram a aplicação da Diretiva relativa ao Tratamento das Águas Residuais Urbanas 
em quatro Estados-Membros da bacia do rio Danúbio: República Checa, Hungria, Roménia e 
Eslováquia. Examinaram igualmente uma amostra de estações de tratamento, tendo em vista avaliar 
a forma como trataram as águas residuais e geriram as lamas de depuração, bem como determinar a 
probabilidade de alcançarem a sua sustentabilidade financeira. 

Os auditores recomendam que: 

• a Comissão melhore os requisitos relativos à prestação de informações e que, nos Estados-Membros, sejam 
aplicadas disposições legais para garantir a ligação imediata dos utilizadores domésticos à rede pública de 
esgotos; 

• a Comissão e os Estados-Membros definam critérios para todos os tipos de utilização de lamas e tomem as 
medidas necessárias para garantir um acompanhamento sólido dos poluentes; 

• a Comissão incentive os Estados-Membros a aplicarem uma política de preços de águas residuais 
responsável, com tarifas não inferiores ao nível de acessibilidade de 4%, e a tomarem medidas que garantam 
a disponibilização de fundos suficientes para permitir a manutenção e a renovação necessárias das estações; 

• a Comissão tenha em conta um dimensionamento adequado das estações e, juntamente com os 
Estados-Membros, resolva as questões relativas aos extravasamentos de águas pluviais, uma vez que os 
mesmos podem ter um impacto negativo na qualidade da água. Os operadores das estações devem 
igualmente aproveitar as oportunidades existentes para reduzir os custos operacionais; 

• a Comissão avalie a adequação dos limites de concentração da Diretiva, tendo em conta as melhorias 
tecnológicas alcançadas desde a adoção da Diretiva relativa ao Tratamento de Águas Residuais Urbanas 
em 1991. 

Para mais informações sobre as observações e recomendações formuladas, queira consultar o texto integral do 
relatório em www.eca.europa.eu 


