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Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 18 de junho de 2019 

O Tribunal de Contas Europeu avalia os 
esforços da UE para combater a pobreza 
infantil 
O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria para avaliar se a ação da UE 
contribui para reduzir a pobreza infantil nos Estados-Membros. Em especial, analisará a eficácia 
das políticas e do financiamento da UE para apoiar os esforços dos Estados-Membros no 
sentido de atenuar a pobreza infantil. 

De acordo com os últimos dados do Eurostat, quase 24 milhões de crianças com menos 
de 18 anos estão em risco de pobreza ou de exclusão social na UE, o que significa que estão a 
viver em agregados familiares que sofrem de, pelo menos, uma das seguintes três condições: 
risco de pobreza monetária, privação material grave ou intensidade de trabalho muito reduzida. 
A luta contra a pobreza e a exclusão social está no cerne da Estratégia Europa 2020. Além disso, a 
questão específica da pobreza infantil é uma prioridade da agenda política da UE na sequência da 
proposta do Parlamento Europeu para uma Garantia para a Infância no período de 2021-2027. 

O Tribunal publicou hoje uma Antevisão da Auditoria sobre a resposta da UE à pobreza infantil. 
Este tipo de documento apresenta informações sobre um trabalho de auditoria em curso, sendo 
concebido como uma fonte de informação para os interessados na política ou nos programas que 
estão a ser auditados. 

"A pobreza é uma realidade para quase uma em cada quatro crianças na UE. Um investimento 
relativamente reduzido durante a infância pode gerar benefícios durante a vida inteira, não só 
para os indivíduos, mas também para a sociedade e a economia no seu conjunto", afirmou Tony 
Murphy, o membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria. "As nossas 
conclusões e recomendações de auditoria irão avaliar se as iniciativas e o financiamento da UE 
estão a ajudar de forma adequada os Estados-Membros a combater a pobreza infantil." 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 PT 

A luta contra a pobreza infantil é da responsabilidade dos Estados-Membros, mas a Comissão 
Europeia tem um papel a desempenhar ao complementar e apoiar as ações nacionais neste 
domínio. Entre as iniciativas da UE e os instrumentos das políticas figuram o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e o Semestre Europeu, assim como a recomendação "Investir nas crianças". Além 
disso, está disponível financiamento da UE para combater a pobreza infantil, principalmente a 
partir do Fundo Social Europeu. 

A auditoria avaliará a forma como a pobreza infantil foi tratada pela Comissão durante o período 
de 2014-2020. Para o efeito, o Tribunal examinará a relevância e a eficácia:  

o do apoio da Comissão para reduzir a pobreza infantil na UE através dos mecanismos 
disponíveis;  

o do contributo da Comissão para os esforços desenvolvidos pelos Estados-Membros para 
combater a pobreza infantil com recurso aos fundos da UE.  

 

 

Nota aos diretores das publicações 

O relatório de auditoria deverá ser publicado em 2020. 
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