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Os auditores da UE vão examinar a política em 
matéria de segurança alimentar 
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) está a realizar uma auditoria sobre a política da UE em 
matéria de segurança alimentar. Os auditores examinarão se o modelo de segurança alimentar 
da UE é solidamente fundamentado e se, quando colocado em prática, protege os produtos 
alimentares consumidos na UE relativamente aos riscos químicos. Os auditores publicaram 
igualmente um documento informativo sobre a política da UE em matéria de segurança 
alimentar, de forma a disponibilizar uma fonte de informação para os interessados neste tema. 

A segurança alimentar pode ser comprometida devido a três tipos de riscos: físicos, biológicos e 
químicos. A auditoria incidirá no sistema de controlo a nível dos riscos químicos — substâncias 
tóxicas que ocorrem naturalmente ou que são adicionadas durante a produção ou 
manuseamento dos alimentos. Os exemplos incluem os produtos de limpeza, os pesticidas e 
determinados metais. Embora existam controlos destinados a garantir que os produtos químicos 
são utilizados de forma legal (por exemplo, os pesticidas na agricultura), os resíduos podem ainda 
afetar fases posteriores da cadeia de abastecimento alimentar. 

"Um dos principais objetivos da UE consiste em manter a segurança dos alimentos que 
consumimos", afirmou Janusz Wojciechowski, o Membro do Tribunal de Contas Europeu 
responsável pela auditoria. "Esta auditoria deve ajudar os consumidores a compreenderem 
melhor o funcionamento do modelo de segurança alimentar da UE e contribuir para aumentar a 
sua confiança na política alimentar da UE." 

O limite global das despesas do orçamento da UE em matéria de "segurança dos alimentos para 
consumo humano e animal, saúde animal, bem-estar dos animais e fitossanidade" para o período 
de 2014-2020 é de 1,89 mil milhões de euros. 

Os auditores irão entrevistar funcionários da Comissão Europeia e das agências competentes da 
UE e consultar as partes interessadas da indústria alimentar. Realizarão visitas a três 
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Estados-Membros: Países Baixos, Itália (Ligúria) e Eslovénia. O relatório de auditoria deverá ser 
publicado no final de 2018. 

Este relatório fará parte de uma série de relatórios publicados pelo TCE sobre diversos aspetos da 
cadeia alimentar. A série abrange igualmente o desperdício alimentar (relatório publicado em 
janeiro de 2017), o bem-estar dos animais (atualmente em curso) e os alimentos biológicos 
(igualmente previsto para 2018). 

 

Nota aos diretores das publicações 

A política de segurança alimentar da UE adota uma abordagem integrada e inclui ações ao longo 
de toda a cadeia alimentar, desde os alimentos para animais, a saúde animal, a proteção 
fitossanitária e a produção de alimentos até à sua transformação, armazenagem, transporte, 
importação e exportação, bem como venda a retalho. Implica assegurar um sistema de controlo 
eficaz, gerir as relações internacionais com países terceiros e com organizações internacionais e 
garantir uma gestão de riscos de base científica. O modelo de segurança alimentar da UE assenta 
num sistema de acompanhamento e de controlo forte e eficaz que visa aplicar uma política 
coerente do "prado ao prato".  

 


