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Os auditores da UE examinam os instrumentos de gestão 
dos riscos e das crises destinados a estabilizar os 
rendimentos dos agricultores  
O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria aos instrumentos de gestão dos riscos e 
das crises no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC). Os auditores examinarão se as medidas em 
vigor dão uma resposta eficaz e eficiente às perdas de rendimento dos agricultores resultantes de 
ameaças tais como fenómenos meteorológicos extremos, doenças contagiosas e decisões políticas, 
como o embargo russo às importações da UE.  

A auditoria incidirá sobre os instrumentos de gestão dos riscos que visam a transferência de parte dos 
riscos que os agricultores enfrentam para terceiros, como companhias de seguros e fundos 
mutualistas, e também sobre as "medidas excecionais" para ajudar os agricultores confrontados com 
crises tais como desequilíbrios de mercado, doenças dos animais ou perda de confiança dos 
consumidores. 

"As perdas de produção e as decisões políticas, como o embargo russo às importações, afetam 
diretamente os rendimentos dos agricultores", afirmou Samo Jereb, o Membro do Tribunal de Contas 
Europeu responsável pela auditoria. "Perante as restrições orçamentais da UE e novas prioridades, 
bem como mais fenómenos meteorológicos extremos, o quadro de gestão dos riscos e das crises 
relativo à agricultura tem de ser robusto e coerente". 

A auditoria examinará as avaliações de necessidades realizadas pela Comissão Europeia para a gestão 
dos riscos e a resolução das crises. Avaliará se os instrumentos de gestão dos riscos e das crises estão 
bem integrados e coordenados entre si e com as medidas nacionais. Será igualmente analisada a 
gestão dos riscos da UE na prática e as medidas excecionais adotadas para o setor das frutas e 
produtos hortícolas na sequência do embargo russo às importações. 

Os auditores preveem visitar vários Estados-Membros e realizar reuniões com autoridades de gestão 
e organismos pagadores no âmbito da PAC, bem como com as principais partes interessadas como 
companhias de seguros e fundos mutualistas. O relatório de auditoria deverá ser publicado em 
meados de 2019. 
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Nota aos diretores das publicações 

Na programação relativa ao Desenvolvimento Rural para o período de 2014-2020, o total das 
despesas públicas (financiamento dos Estados-Membros e cofinanciamento da UE) afetado para 
seguros, fundos mutualistas e estabilização de rendimentos eleva-se a 2 500 milhões de euros. 

As despesas da UE no período de 2015-2017 relativas a medidas excecionais no setor das frutas e 
produtos hortícolas elevaram-se a 459 milhões de euros. 

 


