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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens da Nota de Apresentação de Auditoria do Tribunal de 
Contas Europeu. 
O texto integral da Nota em inglês encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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Os auditores publicam uma nota sobre as medidas da UE para 
reduzir os riscos para a saúde decorrentes da poluição 
atmosférica 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publicou hoje uma Nota de Apresentação de Auditoria sobre as 
medidas da UE para reduzir a poluição atmosférica. As Notas de Apresentação de Auditoria 
constituem um novo tipo de publicação dos auditores da UE. Fornecem informações de base sobre 
os trabalhos preparatórios realizados antes do início de uma tarefa de auditoria em curso e 
seguem-se ao anúncio da auditoria. São concebidas como uma fonte de informações para os 
interessados na política e/ou nos programas que estão a ser auditados.  

A Nota de Apresentação de Auditoria baseia-se no trabalho realizado para uma auditoria da eficácia das 
medidas da UE em matéria de luta contra a poluição atmosférica, que está atualmente em curso. Estudos 
recentes revelaram que a má qualidade do ar é a principal causa ambiental de morte prematura entre os 
cidadãos da UE. As partículas finas foram consideradas responsáveis por cerca de 436 000 mortes 
prematuras na UE em 2013, o dióxido de azoto por 68 000 e o ozono troposférico por outras 16 000.  

A Diretiva da UE relativa à qualidade do ar ambiente estabelece técnicas de medição comuns, critérios de 
avaliação da qualidade do ar ambiente e valores-limite vinculativos para a concentração no ar dos 
principais poluentes atmosféricos. A UE cofinancia igualmente uma série de medidas destinadas a 
melhorar a qualidade do ar, sobretudo através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, dos 
programas de investigação da UE e do programa LIFE.  

Liderada pelo Membro do TCE, Janusz Wojciechowski, a auditoria avalia se a política da UE tem sido eficaz 
na redução dos riscos para a saúde decorrentes da poluição atmosférica. Os auditores estabeleceram o 
âmbito e o método de auditoria e definiram os domínios de risco para a boa gestão financeira. Para efeitos 
da auditoria, estão a examinar em pormenor as zonas urbanas mais afetadas pela poluição atmosférica em 
seis Estados-Membros: Bruxelas (Bélgica), Sofia (Bulgária), Ostrava (República Checa), Estugarda 
(Alemanha), Milão (Itália) e Cracóvia (Polónia).  

A publicação do relatório está prevista para meados de 2018. 

Os resultados da auditoria do TCE servirão ainda de base para um relatório europeu de maior amplitude 
sobre a qualidade do ar atualmente em curso no quadro da Organização Europeia das Instituições 
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Superiores de Controlo (EUROSAI), igualmente previsto para meados de 2018. Nesta iniciativa participam 
outras 16 Instituições Superiores de Controlo (ISC).  

 


