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TCE publica um documento informativo sobre as medidas da UE
para o bem-estar dos animais
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publicou hoje um documento informativo sobre as medidas
tomadas pela UE para cumprir a legislação aplicável ao bem-estar dos animais e para melhorar a
coordenação entre as atividades relativas ao bem-estar dos animais e a Política Agrícola Comum.
Os documentos informativos apresentam o contexto de uma tarefa de auditoria em curso após o
anúncio da auditoria. São concebidos como uma fonte de informação para os interessados na
política e/ou nos programas que estão a ser auditados. Cada documento inclui uma secção em
que se incentiva as partes interessadas a contactar a equipa de auditoria através de um endereço
e-mail específico, de forma a fomentar uma abordagem mais interativa.
O documento hoje publicado baseia-se nos trabalhos realizados no âmbito de uma auditoria, neste
momento em curso, sobre a eficácia das medidas da UE relativas ao bem-estar dos animais. A
auditoria limita-se aos animais de criação, que são objeto da maior parte da legislação da UE
pertinente. Estima-se que existam 4,5 mil milhões de frangos, galinhas poedeiras e perus na UE e
cerca de 330 milhões de vacas, porcos, cabras e ovelhas. Além do tempo de vida na exploração, a
auditoria presta também atenção ao transporte e ao abate dos animais.
Para o período de 2014-2020, os fundos da UE no domínio do desenvolvimento rural afetados aos
"pagamentos relacionados com o bem-estar dos animais" representam cerca de 1,5 mil milhões de
euros. As medidas destinam-se a incentivar níveis reforçados de bem-estar que ultrapassem os
requisitos mínimos nacionais e da UE.
No âmbito da auditoria, serão realizadas visitas a cinco Estados-Membros: Roménia, Polónia,
França, Itália e Alemanha. A auditoria está a ser realizada sob a responsabilidade do Membro do
TCE Janusz Wojciechowski, prevendo-se a publicação do relatório para o final de 2018.

O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do documento informativo do Tribunal de Contas
Europeu.
O texto integral do documento encontra-se em www.eca.europa.eu.
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