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Auditores da UE vão investigar medidas contra a poluição 
atmosférica 
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) vai realizar uma auditoria das medidas contra a poluição 
atmosférica à escala da UE, cujos primeiros pormenores serão revelados hoje. A poluição 
atmosférica é o maior risco ambiental individual para a saúde na Europa. Estima-se que seja a 
causa de 450 0001

A Diretiva da UE relativa ao estabelecimento de valores-limites nacionais de emissão define 
valores-limite de emissão para cada Estado-Membro e para a UE no seu conjunto. Os 
Estados-Membros são responsáveis pela gestão e pelo acompanhamento da qualidade do 
respetivo ar e pela publicação de informações pertinentes. No entanto, os dados indicam que 
muitas cidades europeias continuam a confrontar-se com a poluição atmosférica. 

 mortes prematuras por ano, devidas a doenças respiratórias e outras. 
Também tem impactos económicos e ambientais consideráveis, desde o acréscimo dos custos 
médicos e a redução da produtividade até aos danos causados à vegetação e aos ecossistemas. 
A União Europeia gasta mais de 2 mil milhões de euros para combater a poluição atmosférica. 

Numa apresentação em Varsóvia, o Presidente do TCE, Klaus-Heiner Lehne, afirmou que "A 
função do Tribunal é examinar as despesas em domínios que afetam a vida quotidiana dos 
cidadãos da UE, os seus problemas e necessidades. É por esse motivo que pretendemos examinar 
a qualidade do ar e as medidas de saúde ambiental". 

Klaus-Heiner Lehne e Janusz Wojciechowski, o Membro do TCE responsável pela auditoria, 
estiveram em Varsóvia para participar numa reunião com a autoridade de controlo polaca. Janusz 
Wojciechowski informou que "vamos verificar a eficácia das medidas da UE e nacionais para 
reduzir a poluição atmosférica. Analisaremos igualmente o quadro jurídico europeu aplicável na 
matéria e avaliaremos se os fundos da UE estão a ser gastos de forma racional". 

Além disso, os auditores da UE trabalharão com quinze instituições de auditoria de países 
europeus e não europeus num relatório conjunto destinado a apresentar uma perspetiva fiável e 
exata da situação em diferentes países, bem como uma síntese de boas práticas e soluções 

                                                           

1 http://www.eea.europa.eu/themes/air 
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eficazes. 

Ainda não estão disponíveis números detalhados sobre o financiamento da UE concedido para 
reduzir a poluição atmosférica mas, até ao momento, os auditores identificaram mais de 2 mil 
milhões de euros de despesas no âmbito da rubrica geral relativa à "qualidade atmosférica". Este 
montante não tem em conta o apoio suplementar concedido através de setores tais como os 
transportes e a indústria. 

Nota aos diretores das publicações 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) é o auditor externo da União Europeia, com sede no 
Luxemburgo. Contribui para melhorar a gestão financeira da UE, fomenta a prestação de contas e 
a transparência e atua como guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos da 
UE. O Tribunal verifica se o orçamento da União foi corretamente executado e se os respetivos 
fundos são obtidos e gastos de forma legal, e em conformidade com os princípios da boa gestão 
financeira.  

A primeira avaliação da aplicação da legislação ambiental da Comissão Europeia, publicada em 
6 de fevereiro de 2017, constatou que 23 dos 28 Estados-Membros da UE infringiam as normas 
de qualidade relativas à poluição atmosférica. 

 


