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Os auditores publicam um documento informativo sobre a 
desertificação na UE 

O Tribunal de Contas Europeu publicou hoje um documento informativo sobre a desertificação na UE, 
fenómeno que leva a que as terras se tornem cada vez mais secas e degradadas. Os documentos 
informativos são concebidos como uma fonte de informação para os interessados nas políticas e/ou nos 
programas. Este documento é publicado de molde a coincidir com o Dia Mundial das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação, que se celebra no domingo, dia 17 de junho.  

Os auditores estão atualmente a examinar se a resposta ao risco de desertificação na UE está a ser eficaz e 
eficiente. Partindo do material reunido durante a preparação da auditoria, o documento informativo 
apresenta as principais causas e efeitos da desertificação, juntamente com as projeções atuais relativas ao 
modo como poderá desenvolver-se na União Europeia ao longo das próximas décadas. O documento 
contém informações sobre as medidas de prevenção e de reparação que podem ser tomadas. Explica 
também o modo como certos aspetos da desertificação são tratados no âmbito de vários documentos 
estratégicos e domínios de intervenção da UE e indica os programas de financiamento da UE que dão apoio 
a ações de combate à desertificação. 

O relatório de auditoria deverá ser publicado até ao final de 2018. Está igualmente prevista para publicação 
ainda este ano uma auditoria sobre a gestão dos riscos de inundações na UE. 

Nota aos diretores das publicações 

A desertificação é definida pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNUCD), 
como "degradação dos solos em zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas resultante de vários fatores, 
incluindo as variações climáticas e as atividades humanas". A desertificação é um resultado, mas também 
uma causa, das alterações climáticas. É igualmente consequência de práticas de gestão insustentável das 
terras. A desertificação amplia as alterações climáticas, uma vez que as terras desertificadas perdem a sua 
capacidade de armazenar carbono e, portanto, podem absorver um menor volume de gases com efeito de 
estufa. 

Até ao momento, treze Estados-Membros da UE declararam à CNUCD estarem afetados pela 
desertificação. Os auditores visitaram cinco deles: Roménia, Chipre, Itália, Espanha e Portugal. 
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O Dia Mundial de Luta contra a Desertificação será celebrado em 17 de junho e dará destaque à gestão 
sustentável dos solos como forma de relançar as economias, criar emprego e revitalizar as comunidades. O 
Dia Mundial foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas há 23 anos com o objetivo de chamar a 
atenção para as ações mundiais e nacionais que incidam sobre a desertificação, a degradação dos solos e a 
seca. 

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. 

 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx

