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Os sistemas utilizados para mapear os terrenos agrícolas devem ser 
melhorados, afirmam os auditores da UE 

De acordo com um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, os sistemas utilizados a nível da UE para mapear os 
terrenos agrícolas que podem receber subsídios estão a ajudar a reduzir o número de erros nos pagamentos efetuados 
aos agricultores, mas há ainda margem para melhorias. Os sistemas de identificação das parcelas agrícolas são 
mecanismos de controlo de importância fulcral no âmbito da Política Agrícola Comum. 

Os auditores analisaram se os sistemas de identificação das parcelas agrícolas (SIPA) foram satisfatoriamente geridos pelos 
Estados-Membros e devidamente acompanhados pela Comissão Europeia. Visitaram cinco Estados-Membros: Áustria, 
Alemanha (Sarre e Renânia do Norte-Vestefália), Irlanda, Polónia e Reino Unido (Escócia). 

Os auditores concluíram que, embora os SIPA sejam úteis para determinar a elegibilidade das terras agrícolas, a sua gestão 
pode ser melhorada. "As insuficiências nos sistemas afetam a capacidade dos Estados-Membros de controlar a elegibilidade 
das terras", afirmou Nikolaos Milionis, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. "A existência 
de dados fiáveis é essencial para garantir a legalidade e regularidade dos pagamentos".  

Apesar de a maioria das fotografias aéreas ou obtidas por satélite estar atualizada, a sua interpretação nem sempre foi 
fiável ou conclusiva. Apenas alguns SIPA continham informações suplementares relativas aos direitos de propriedade e 
arrendamento, a fim de assegurar que cada parcela tinha sido declarada pelo agricultor correto. Além disso, os 
Estados-Membros não analisaram a relação custo-eficácia dos seus sistemas para uma melhor conceção dos controlos. 

Embora os Estados-Membros tenham realizado progressos na adaptação dos respetivos SIPA aos requisitos da Política 
Agrícola Comum (PAC) de 2014-2020, os sistemas ainda não foram totalmente adaptados no que respeita à ecologização. 
Além disso, alguns esforços de simplificação das regras aplicáveis aos SIPA desenvolvidos pela Comissão produziram 
resultados variados, afirmam os auditores. 

Graças a melhores orientações, auditorias regulares e acompanhamento dos planos de ação e das correções financeiras dos 
Estados-Membros, a Comissão desempenhou melhor a sua função de acompanhamento. No entanto, a fiabilidade do 
exercício anual de avaliação da qualidade realizado pelos Estados-Membros sobre a eficácia dos seus SIPA foi 
comprometida por deficiências na metodologia aplicada e por um insuficiente controlo e acompanhamento pela Comissão. 
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Os auditores recomendam aos Estados-Membros: 

• aumentar a fiabilidade dos dados melhorando o processo de atualização e, sempre que possível, verificando se as 
terras estão à disposição do agricultor; 

• com o apoio da Comissão, criar um quadro para avaliar os custos de manutenção e atualizar os respetivos SIPA, a 
fim de medir o desempenho e a relação custo-eficácia das melhorias; 

• assegurar-se de que os respetivos SIPA identificam, registam e acompanham de forma fiável as superfícies de 
interesse ecológico, prados permanentes e novas categorias de terras. 

A Comissão deve:  

• reanalisar o atual quadro jurídico, a fim de simplificar e racionalizar algumas regras para o próximo período da PAC; 

• efetuar uma análise custo-benefício a fim de determinar se é possível melhorar a avaliação da qualidade para 
conseguir obter uma melhor cobertura das parcelas; 

• melhorar o seu acompanhamento dos resultados da avaliação da qualidade, analisando as incoerências na sua 
comunicação, dando-lhes seguimento, fornecendo um retorno de informações e assegurando que são tomadas medidas 
corretivas. 

 

Nota aos diretores das publicações 

O sistema de identificação das parcelas agrícolas (SIPA) é um sistema informático baseado em fotografias aéreas ou obtidas 
por satélite que regista todas as parcelas agrícolas nos Estados-Membros. Trata-se de um mecanismo de controlo de 
importância fulcral no âmbito da Política Agrícola Comum destinado a verificar a elegibilidade dos subsídios baseados na 
superfície, que em 2015 ascenderam a aproximadamente 45,5 mil milhões de euros. A declaração de fiabilidade do Tribunal 
de Contas Europeu calculou que o nível de erro em relação ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia foi de 2,9% em 2014. 
Perto de metade destes erros deveu-se a questões relacionadas com a superfície. O SIPA tem também um papel cada vez 
mais importante na verificação do cumprimento de diversas obrigações ambientais. Nos 28 Estados-Membros, existem 
atualmente 44 SIPA nacionais ou regionais em funcionamento, que englobam mais de 135 milhões de parcelas de 
referência. 

O Relatório Especial nº 25/2016 "O sistema de identificação das parcelas agrícolas: um instrumento útil para determinar a 
elegibilidade das terras agrícolas, mas a sua gestão ainda pode ser melhorada" está disponível em 23 línguas da UE. 

 


