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Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 27 de agosto de 2019 

O Tribunal de Contas Europeu analisa as 
novas tecnologias de imagem para o 
acompanhamento da PAC 
O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria para avaliar a utilização das novas 
tecnologias de imagem pela UE para o acompanhamento da Política Agrícola Comum (PAC). Em 
especial, o Tribunal vai examinar o apoio prestado pela Comissão Europeia, bem como as 
práticas adotadas nos Estados-Membros. Considerará igualmente os desafios que prejudicam 
uma implantação mais célere e ampla destas novas tecnologias.  

Todos os anos, os Estados-Membros realizam cerca de 900 000 controlos no local relativos às 
ajudas agrícolas da UE. No entanto, estes controlos abrangem apenas cerca de 5% dos candidatos 
a ajudas. Em alternativa, as novas tecnologias de imagem podem fornecer provas mais exaustivas 
sobre as verdadeiras atividades agrícolas dos agricultores e o respetivo cumprimento dos 
requisitos da PAC. 

O Tribunal publicou uma Antevisão da Auditoria sobre as novas tecnologias de imagem utilizadas 
para efeitos de acompanhamento agrícola. 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 utilização das novas tecnologias para o acompanhamento deve também aumentar a eficácia 
das futuras medidas ambientais e climáticas da PAC. Estas tecnologias poderão também 
contribuir para reduzir os custos dos controlos efetuados nos Estados-Membros, ao mesmo 
tempo que permitem fiscalizar mais beneficiários. 

Durante cerca de dois anos, os satélites Sentinel do programa Copernicus da UE têm vindo a 
disponibilizar gratuitamente imagens de alta resolução. Estes dados podem facilitar o controlo, 
por exemplo, da atividade agrícola praticada nas parcelas, da classificação das culturas ou de 
certas superfícies de interesse ecológico. A Comissão e os Estados-Membros também promovem 
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atualmente outros projetos, nomeadamente a fotografia por geomarcação, os drones e as 
soluções de monitorização do meio terrestre. Todos proporcionam oportunidades para proceder 
ao acompanhamento da PAC de uma forma mais abrangente, eficaz e eficiente em termos de 
custos. 

A auditoria avaliará se a Comissão Europeia e os Estados-Membros tomaram medidas para 
explorar o potencial das novas tecnologias de imagem para o acompanhamento da PAC. O 
Tribunal vai examinar, em especial, se: 

o a Comissão incentivou a utilização generalizada destas tecnologias; 

o os Estados-Membros tomaram medidas para as implantar. 

A auditoria irá incluir visitas de informação a quatro Estados-Membros que começaram a utilizar 
imagens por satélite para o acompanhamento da PAC: Bélgica, Dinamarca, Itália e Espanha. 

 

 

 

Nota aos diretores das publicações  

O relatório de auditoria deverá ser publicado no início de 2020. 

 

Contactos de imprensa para a presente Antevisão 

Vicente Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tel: (+352) 4398 47502 / Telemóvel: (+352) 691 551 502 
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