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Os sistemas de avaliação e de acompanhamento orientado para os 
resultados da EuropeAid não fornecem informações adequadas sobre os 
resultados obtidos com as despesas da UE relativas ao desenvolvimento, 
afirmam os auditores da UE 

A avaliação e o acompanhamento orientado para os resultados (results-oriented monitoring - ROM) são dois 
elementos essenciais do quadro da prestação de contas executado pela Direção-Geral do Desenvolvimento e da 
Cooperação da Comissão (EuropeAid). No seu relatório especial publicado hoje, o Tribunal de Contas Europeu 
(TCE) critica o grau de fiabilidade dos sistemas de avaliação e de ROM da EuropeAid. 

“A exigência de prestação de contas relativamente às despesas da UE nunca foi tão elevada, em todos os domínios. Não é 
suficiente comunicar resultados em termos globais vagos. A Comissão tem de dispor dos componentes necessários a um 
sistema global de elaboração de relatórios que forneça informações relevantes à sua própria gestão e às partes 
interessadas externas. Um destes componentes é um sistema de avaliação sólido que forneça informações no âmbito de 
um processo global de elaboração de relatórios. Atualmente, o sistema da EuropeAid é inadequado” afirmou Karel 
Pinxten, o Membro do TCE responsável pelo relatório. 

Segundo Karel Pinxten, "A gestão das avaliações dos projetos e programas, organizada pelas delegações da Comissão e 
executada em países parceiros, não é satisfatória: a supervisão global é inadequada, a dimensão dos recursos utilizados 
não é clara e o acesso aos resultados dessas avaliações é inexistente".  

A maioria das avaliações dos programas é realizada antes de serem aferidos os impactos e a sustentabilidade das medidas. 
Não existe, de um modo geral, a obrigação de realizar avaliações ex post e, como consequência, estas raramente são 
efetuadas. Com efeito, os prestadores de serviços de ROM realizavam anteriormente avaliações ex post para uma 
determinada percentagem de casos, mas esta prática foi suspensa recentemente. Por conseguinte, existe uma grave 
carência de avaliações dos impactos e da sustentabilidade efetuadas por terceiros. 

Os auditores constataram que as avaliações temáticas e por país (avaliações estratégicas) são melhor geridas do que as 
avaliações de programas e estão mais orientadas para os resultados. No entanto, a inexistência de objetivos e indicadores 
bem definidos dificulta, muitas vezes, o trabalho dos avaliadores e limita a sua utilidade. Além disso, o programa de 
avaliação estratégica planeado para o período de 2007-2013 não foi totalmente executado. 

Os sistemas em vigor não garantem o máximo aproveitamento das constatações das avaliações. Foram detetadas 
insuficiências no seguimento, não só das avaliações dos programas mas também das avaliações estratégicas e das 
constatações de ROM.  

As recomendações detalhadas formuladas no relatório visam preparar a introdução das melhorias necessárias. Tendo em 
conta os consideráveis montantes envolvidos, com uma despesa anual relativa ao desenvolvimento de cerca de 8 mil 
milhões de euros, é imperativo que sejam aplicados, sem demora, sistemas de avaliação sólidos. 
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Nota aos diretores das publicações: 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando os resultados de auditorias 
selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. O presente Relatório Especial, 
(RE nº 18/2014) intitulado "Sistemas de avaliação e de acompanhamento orientado para os resultados da EuropeAid", 
examina a fiabilidade dos mesmos. 

Os auditores da UE avaliaram se os sistemas de avaliação e de ROM da EuropeAid: 

o estão devidamente organizados e providos de recursos; 
o garantem a obtenção de constatações pertinentes e sólidas; 
o garantem o máximo aproveitamento das constatações efetuadas. 

As constatações dos auditores são essencialmente negativas e apontam para insuficiências, sobretudo no que se refere às 
avaliações dos programas. Apesar de as funções de avaliação e de ROM estarem bem organizadas, deveria ser prestada mais 
atenção à utilização eficiente dos recursos. Os sistemas não fornecem informações suficientes sobre os resultados obtidos. Os 
sistemas de avaliação e de ROM da EuropeAid não garantem o máximo aproveitamento das constatações efetuadas.  

As conclusões do relatório deram origem às seguintes recomendações: 

A EuropeAid deve manter informações de gestão adequadas e avaliar regularmente as necessidades existentes, com vista a 
garantir uma repartição fundamentada dos recursos financeiros e humanos entre as avaliações de programas e as atividades 
de ROM. 

A fim de garantir que as avaliações realizadas refletem as prioridades da organização, a EuropeAid deve: 

o definir critérios de seleção claros para estabelecer prioridades para as avaliações dos programas e documentar a forma 
como eles foram aplicados na elaboração dos planos de avaliação, tendo em conta a complementaridade com o ROM; 

o reforçar significativamente o seu sistema para acompanhar e prestar informações sobre a execução dos planos de 
avaliação (incluindo uma análise dos motivos dos atrasos e a descrição das medidas adotadas para corrigi-los); 

o reforçar a supervisão geral das atividades de avaliação de programas pela EuropeAid. 

A fim de garantir a qualidade das avaliações dos programas e das atividades de ROM, a EuropeAid deve: 

o insistir junto das unidades operacionais e das delegações para que apliquem os requisitos de controlo de qualidade 
(nomeadamente, no caso das avaliações dos programas, a utilização de um grupo de referência e a documentação dos 
controlos de qualidade efetuados); 

o verificar regularmente a aplicação desses controlos; 

A fim de aumentar a capacidade do sistema de avaliação para fornecer informações adequadas sobre os resultados obtidos, a 
EuropeAid deve: 

o aplicar com maior rigor as disposições regulamentares que exigem a utilização de objetivos SMART e de indicadores 
verificáveis; 

o alterar o sistema de acompanhamento, de modo a que continue a fornecer dados sobre os programas até pelo menos 
três anos após a sua conclusão; 

o aumentar significativamente a proporção das avaliações de programas ex post. 

A fim de maximizar o aproveitamento das constatações das avaliações e das atividades de ROM, a EuropeAid deve: 

o alargar o período de seguimento das avaliações estratégicas; 
o desenvolver uma base de dados central para as avaliações dos programas (a fim de armazenar relatórios de avaliação, 

planos de ação e o respetivo seguimento, com funcionalidades de pesquisa que permitam efetuar a sua análise). 


