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Os auditores da UE vão examinar a gestão dos riscos de 
inundações 
O Tribunal de Contas Europeu começou a examinar se a prevenção, proteção e preparação 
contra inundações na UE se baseiam numa análise sólida e são suscetíveis de ser eficazes.  

Os trabalhos de auditoria tiveram início este mês, estando a publicação do relatório prevista para 
finais de 2018. 

Nota aos diretores das publicações  

A Diretiva da UE relativa às inundações, de 2007, exige que os Estados-Membros avaliem os 
riscos de inundações de todos os cursos de água e zonas costeiras; elaborem cartas da amplitude 
da inundação, incluindo os bens e as pessoas em risco nas zonas em causa; elaborem planos de 
gestão dos riscos de inundações; adotem medidas adequadas e coordenadas com vista à redução 
dos riscos de inundações; coordenem as suas práticas de gestão dos riscos de inundações nas 
bacias hidrográficas partilhadas e se abstenham de tomar medidas que aumentem o risco de 
inundações nos países vizinhos. O planeamento deve ter em conta a evolução a longo prazo, 
incluindo as alterações climáticas, bem como as práticas de utilização sustentável do solo e de 
retenção da água, de modo a reforçar a resistência às inundações de forma exaustiva e 
sustentável. 

A Agência Europeia do Ambiente (AEA) refere no seu Relatório nº 1/2016, intitulado "Flood risks 
and environmental vulnerability" (Riscos de inundações e vulnerabilidade ambiental) que se 
prevê que o aumento do número de ocorrências de precipitação extrema e a subida do nível do 
mar durante os próximos anos incrementem os riscos de inundações fluviais, pluviais e costeiras 
na Europa. Segundo uma importante empresa de resseguro, os fenómenos hidrológicos 
representam um terço das perdas económicas provocadas por situações climáticas extremas no 
período decorrido entre 1999 e 2015 em 33 países europeus, tendo ascendido a um montante 
estimado de 105 mil milhões de euros.  

A UE financia projetos relacionados com inundações através de vários instrumentos de 
financiamento. Por exemplo, no âmbito do objetivo "Adaptação às alterações climáticas e 
prevenção de riscos" do período de 2014-2020, os Estados-Membros e as regiões podem afetar 
fundos da UE provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
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Coesão a projetos relacionados com inundações. 

 

 


