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Os auditores da UE vão examinar a política em matéria 
de banda larga 
 
O Tribunal de Contas Europeu vai 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. 
 
Embora a cobertura de banda larga na UE tenha melhorado desde 2011, segundo a Comissão, a situação é muito diferente 
consoante os Estados-Membros e entre as zonas urbanas e as zonas rurais, tanto em termos de cobertura de banda larga 
fixa como de subscrição. 
 
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 11 mil milhões de euros no atual período de 
programação e complementa os investimentos de operadores privados e o financiamento público dos Estados-Membros", 
afirmou Iliana Ivanova, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. "Pretendemos 
examinar, entre outras coisas, se há o risco de que o financiamento possa não ser adequado para alcançar os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 em matéria de banda larga". 
 
Os auditores vão examinar se os Estados-Membros desenvolveram e aplicaram estratégias adequadas para concretizar os 
objetivos em matéria de banda larga definidos pela Comissão e se estes são suscetíveis de ser realizados. Vão igualmente 
analisar em que medida a Comissão apoiou e acompanhou os Estados-Membros na realização dos referidos objetivos. 
 
Os auditores preveem visitar projetos em cinco Estados-Membros: Irlanda, Alemanha, Hungria, Polónia e Itália. A 
publicação dos resultados da auditoria está prevista para a primavera de 2018.  
 
Nota aos diretores das publicações 
 
O investimento em infraestruturas de banda larga e na viabilidade de acesso à banda larga contribui de maneira positiva 
para o emprego e o crescimento económico, promovendo também a inclusão social. Poderão ser necessários débitos mais 
elevados nos fluxos de entrada e de saída para serviços e aplicações inovadores, como redes elétricas inteligentes, 
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serviços de computação em nuvem em tempo real e serviços intensivos de saúde em linha. Um aumento de 10% nas 
ligações de banda larga num país pode dar origem a um aumento anual de 1% do PIB per capita. 
 
As reformas da regulamentação realizadas em 2002 e 2009 ocasionaram uma maior harmonização das regras da UE para 
dar resposta à convergência das tecnologias, concluir o mercado único e proteger os interesses dos consumidores. Porém, 
os operadores ainda enfrentam diversos desafios decorrentes da evolução dos mercados e da procura dos consumidores. 
 


