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Combate aos incêndios florestais: apoio da UE não é suficientemente bem
gerido nem eficaz em termos de custos, afirmam os auditores da UE
Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) revela que o financiamento da UE
para a prevenção de incêndios florestais e a recuperação de florestas danificadas por catástrofes
naturais e incêndios não foi suficientemente bem gerido. Segundo os auditores da UE, a Comissão e os
Estados-Membros não conseguem demonstrar que os resultados que o financiamento pretende alcançar
foram concretizados de uma forma eficaz em termos de custos.
"É importante que o financiamento da UE seja concedido apenas às medidas que podem oferecer benefícios claros e
visíveis para a UE e para os seus cidadãos", observou Nikolaos Milionis, o Membro do TCE responsável pelo
relatório. "A Comissão e os Estados-Membros não conseguiram estimar de forma adequada o impacto das medidas
de prevenção, uma vez que a respetiva eficácia não foi avaliada. Formulámos recomendações no sentido de melhorar
a situação durante o atual período de financiamento de 2014-2020."
Os auditores da UE constataram que as medidas de prevenção, que representaram mais de 80% dos 1,5 mil milhões
de euros de financiamento disponível para o período de 2007-2013, não foram devidamente orientadas. Verificaram
que, apesar de o apoio do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) ao restabelecimento do
potencial silvícola e à introdução de medidas de prevenção (conhecido por "medida 226") se destinar a florestas em
risco médio ou alto de incêndio, não existia uma definição ou critérios comuns na UE para identificar essas florestas.
Os procedimentos de seleção dos Estados-Membros foram insuficientes em vários aspetos, estando em falta
critérios de seleção explícitos, uma avaliação eficaz das ações propostas ou negligenciando alguns domínios de
risco.
Ainda que muitas das ações examinadas (corta-fogos, desbaste e limpeza) tenham contribuído, em termos gerais,
para os objetivos do apoio, os auditores detetaram casos não relacionados com catástrofes naturais ou incêndios,
mas que tinham outros objetivos económicos ou ambientais. Detetaram igualmente ações que não eram adequadas
aos objetivos do financiamento e não foi possível verificar a elegibilidade de algumas das operações financiadas por
falta de documentação.
Os objetivos ambientais não tiveram a prioridade suficiente durante a seleção das ações e, por vezes, foram
ignorados na fase de execução. Os auditores identificaram ainda casos de estradas florestais utilizadas para a
exploração económica das florestas, cujo benefício específico para a prevenção de incêndios não era visível. A
elevada densidade de estradas construídas também pode ter efeitos ambientais negativos.
A relação custo-eficácia não foi garantida de forma adequada. Os auditores identificaram casos em que o limite
máximo do apoio público foi frequentemente alterado sem justificação, em que os custos normalizados numa região
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eram significativamente superiores aos de outra região para ações idênticas ou em que foi dada prioridade ao
trabalho manual em detrimento da automatização, o que resultou em custos mais elevados.
Nota aos diretores das publicações
Na UE, a superfície total composta por florestas e outros terrenos florestados ascende a cerca de 180 milhões de
hectares, o que constitui aproximadamente 42,4% do território total da UE e ultrapassa a superfície utilizada para a
agricultura. As florestas contribuem para objetivos económicos, sociais e ambientais, tendo uma elevada
importância socioeconómica: a produção e a transformação da madeira contribuem para o desenvolvimento rural e
proporcionam milhões de postos de trabalho, frequentemente em pequenas e médias empresas rurais.
Nos últimos 30 anos, os incêndios queimaram anualmente uma média de 480 000 hectares de área florestal na UE.
Mais de 95% destes incêndios foram causados pelo ser humano, de forma deliberada ou negligente. Cerca de 85%
da área total destruída por incêndios florestais situam-se na região do Mediterrâneo e em Portugal. Os recentes
incêndios florestais resultaram em vastas áreas ardidas em Portugal, em 2003 e 2005, em Espanha, em 2006, e na
Grécia, em 2007. As florestas gravemente afetadas enfrentam desafios importantes para recuperar as condições
anteriores ao incêndio, especialmente no que se refere à biodiversidade.
Este Relatório Especial (nº 24/2014), intitulado "O apoio da UE à prevenção e recuperação de danos florestais
causados por incêndios e catástrofes naturais é bem gerido?" examina se o apoio do FEADER ao restabelecimento
do potencial silvícola e à introdução de medidas de prevenção (medida 226) tem sido bem gerido e se a Comissão e
os Estados-Membros conseguem demonstrar que o apoio concretizou os objetivos pretendidos de uma forma eficaz
em termos de custos.
A auditoria abrangeu a Comissão e cinco Estados-Membros – Áustria, França (Aquitânia), Itália (Basilicata),
Eslováquia e Espanha (Andaluzia) – que representam mais de 85% do total das despesas no âmbito da medida 226. A
maior parte da ajuda (80%) destinou-se a medidas de prevenção, sobretudo contra incêndios.
A gestão do apoio do desenvolvimento rural ao restabelecimento do potencial silvícola e à introdução de medidas de
prevenção é partilhada entre a Comissão e os Estados-Membros. Estes elaboram Programas de Desenvolvimento
Rural ao nível nacional ou regional, que executam depois de aprovados pela Comissão.
Os auditores da UE recomendam, entre outros aspetos, que os Estados-Membros:
•
•
•

melhorem o impacto da proteção ambiental do apoio, atribuindo prioridades às florestas mais valiosas do
ponto de vista ambiental, tais como as zonas florestais Natura 2000;
garantam que apenas são apoiadas ações relacionadas com catástrofes naturais ou incêndios;
comuniquem as reduções alcançadas em termos de danos provocados pelos incêndios e/ou catástrofes
naturais em resultado das ações financiadas.

Recomendam igualmente, entre outros aspetos, que a Comissão:
•
•
•

defina critérios comuns para as zonas florestais que devem ser classificadas como de baixo, médio ou alto
risco de incêndio;
verifique se os Estados-Membros instituíram sistemas de controlo adequados;
melhore o acompanhamento, para assegurar que os Estados-Membros despendem os fundos de forma
adequada.

O TCE publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando os resultados de auditorias selecionadas de
domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos.
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