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Os auditores da UE examinam as medidas contra a 
radicalização 
O Tribunal de Contas Europeu vai auditar as medidas da UE contra a radicalização ainda este 
ano. A auditoria incide sobre o apoio da Comissão aos Estados-Membros no combate à 
radicalização desde 2013, quando os combatentes terroristas estrangeiros se tornaram na 
principal prioridade da UE na luta contra o terrorismo. Irá examinar as medidas para prevenir a 
radicalização e as medidas destinadas às pessoas que se radicalizaram (como a desradicalização 
e a desvinculação). 

A auditoria irá avaliar se a Comissão contribui de forma eficaz para ajudar os Estados-Membros a 
dar resposta à radicalização que pode levar ao terrorismo. Os Estados-Membros assumem a 
principal responsabilidade pela luta contra o terrorismo, tendo a UE a função de os apoiar. 
Pretende-se acrescentar valor melhorando o intercâmbio de informações, facilitando a 
cooperação e prestando financiamento. 

"Iremos examinar se a Comissão orienta devidamente os fundos da UE para os domínios em que 
estes podem efetivamente representar um valor acrescentado europeu", afirmou Alex 
Brenninkmeijer, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. 

Os auditores irão visitar as instituições da UE em Bruxelas (a Comissão Europeia e o Conselho), a 
Europol em Haia e dois Estados-Membros - Bélgica e França. Além disso, serão consultados os 
pontos focais de luta contra o terrorismo em todos os Estados-Membros. 

 

Nota aos diretores das publicações 

A principal prioridade da UE na luta contra o terrorismo é a questão dos combatentes terroristas 
estrangeiros que deixam as suas residências na UE e viajam para outros países (por exemplo, as 
zonas de conflitos na Síria e no Iraque) para lutarem ou serem treinados como terroristas. 
Quando regressam à UE, podem cometer atos terroristas. 

Aproximadamente 5 000 europeus viajaram para a Síria e o Iraque por motivos ligados ao 
terrorismo e estima-se que tenham regressado cerca de um terço. Combatentes terroristas 
estrangeiros que regressaram da Síria ou do Iraque estiveram implicados nos ataques terroristas 
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de 13 de novembro de 2015, em Paris, que causaram 130 mortos, e nos ataques de 22 de março 
de 2016, em Bruxelas, que causaram 32 mortos. Estes ataques salientaram a natureza 
transfronteiriça do risco em matéria de segurança que a Europa enfrenta face ao terrorismo 
islâmico. 

 


