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Os auditores examinam o programa de modernização da 
gestão do tráfego aéreo europeu 
O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria relativa à implantação do SESAR, o 
programa tecnológico de modernização da gestão do tráfego aéreo na UE. A auditoria irá 
examinar se a implantação está a ser bem gerida e se contribuirá para a iniciativa Céu Único 
Europeu (Single European Sky - SES).  

O objetivo da iniciativa SES é melhorar o desempenho da gestão do tráfego aéreo europeu 
através da transferência da responsabilidade, numa série de domínios, do nível 
intergovernamental para o quadro da UE. A iniciativa estabeleceu gradualmente um conjunto de 
regras comuns à escala da UE, ligadas ao programa SESAR e apoiadas por incentivos financeiros. 

"O transporte aéreo é um elemento crucial do mercado único da UE. No entanto, o tráfego aéreo 
da Europa tem sido gerido num ambiente tecnológico fragmentado, o que resultou num aumento 
dos custos e atrasos, bem como num impacto negativo no ambiente", afirmou George Pufan, o 
Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. 

Os auditores irão analisar a necessidade e a conceção da intervenção da UE na fase de 
implantação do SESAR, a gestão do financiamento da UE concedido e em que medida estão 
realmente a ser obtidos ganhos de desempenho. Visitarão projetos financiados pela UE na 
Alemanha, Grécia, França, Lituânia e Polónia. 

A publicação do relatório especial está prevista para a primavera de 2019. 

Nota aos diretores das publicações 

Em novembro de 2017, o Tribunal de Contas Europeu publicou o Relatório Especial nº 18/2017 
("Céu Único Europeu: uma mudança de cultura, mas não um céu único"), que incidiu sobre vários 
instrumentos regulamentares da iniciativa SES, bem como nas fases de definição e 
desenvolvimento do projeto SESAR. Essa auditoria excluiu deliberadamente a última fase, a 
implantação, porque esta apenas se iniciou formalmente em 2014. É agora possível examinar 
esta fase, que beneficiou de um apoio de 2,5 mil milhões de euros do orçamento da UE. 

 


