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A EUPOL Afeganistão foi parcialmente eficaz no cumprimento do seu mandato, 
afirmam os auditores da UE 

Num relatório publicado hoje o Tribunal de Contas Europeu (TCE) considera que a missão de polícia da 
União Europeia no Afeganistão (EUPOL) alcançou parcialmente o objetivo de contribuir para o 
estabelecimento, sob responsabilidade afegã, de uma força de polícia civil sustentável e eficaz. Na 
ausência de uma força de polícia afegã treinada e plenamente operacional, e apesar das elevadas taxas 
de analfabetismo e da corrupção generalizada na polícia e nos sistemas judiciais afegãos, a EUPOL 
conseguiu contribuir para uma reforma do Ministério do Interior e para a profissionalização da polícia do 
Afeganistão. No entanto, as constantes insuficiências sistémicas nos setores da justiça e da polícia põem 
em risco o legado constituído pelos resultados obtidos pela EUPOL, bem como o setor da polícia afegã 
em geral, após a retirada gradual da missão no final de 2016. 

"Embora fatores externos, como a falta de segurança e a ausência quase total de uma força de polícia treinada e 
operacional, possam explicar em parte os resultados desiguais da EUPOL, outras insuficiências podem ser atribuídas à 
própria missão. O TCE formula diversas recomendações, aplicáveis não apenas à EUPOL Afeganistão, mas também a 
outras missões da PCSD a fim de melhorar a sua eficácia e a sustentabilidade dos resultados obtidos", comentou Hans 
Gustaf Wessberg, o Membro do TCE responsável pelo relatório. 

Os auditores da UE assinalam que a União Europeia conseguiu estabelecer uma missão de polícia civil europeia no 
Afeganistão num ambiente muito inseguro. O seu mandato, que consistia em prestar aconselhamento estratégico aos 
escalões superiores da hierarquia da polícia, com ligações ao domínio mais vasto do Estado de direito, representou o 
elemento essencial que faltava nos setores da polícia e da justiça, gerando valor acrescentado europeu. Após um início 
difícil, em que o destacamento da EUPOL se revelou complicado e registou consideráveis problemas logísticos e de 
recrutamento, a EUPOL foi gradualmente conquistando reconhecimento pelos seus conhecimentos e experiência e 
pelo seu contributo para a reforma da polícia nacional.  

No entanto, a EUPOL não conseguiu reunir todos os intervenientes europeus, como pretendia inicialmente, em parte 
devido à dimensão reduzida da missão e também à concorrência de outros esforços europeus e internacionais. Apesar 
disso, contribuiu para reforçar a cooperação com os Estados-Membros da UE no terreno e procurou promover a 
cooperação internacional.  

No que se refere aos resultados, a EUPOL ajudou a polícia afegã a ganhar a confiança da população apoiando a 
aplicação dos princípios básicos do policiamento civil, mas os setores da polícia e da justiça afegãs continuam a 
enfermar de insuficiências sistémicas, nomeadamente de um desenvolvimento institucional inadequado, de um 
quadro jurídico ineficaz e de capacidades limitadas em termos de pessoal. Outros fatores, como uma indevida 
ingerência política, a corrupção e a tónica no policiamento contrainsurreição continuam a impedir o desenvolvimento 
institucional do setor da justiça penal em geral. A ligação da Polícia Nacional à reforma da justiça foi um dos domínios 
em que a EUPOL teve mais dificuldades em apresentar resultados. A auditoria permitiu igualmente constatar que os 
sistemas de avaliação e de elaboração de relatórios da EUPOL não eram adequados porque eram demasiado básicos e 
insuficientemente centrados nos resultados obtidos e no valor acrescentado ao longo da maioria do período auditado. 

A sustentabilidade dos resultados do trabalho da EUPOL e do setor da polícia afegã em geral dependerá da vontade 
das autoridades afegãs de se apropriarem dos resultados, da situação em termos de segurança e do financiamento da 
UE e de outras partes interessadas a nível internacional. Subsistem igualmente preocupações quanto à melhor forma 
de a UE tirar partido das realizações da EUPOL e à maximização do valor obtido com a alienação dos ativos da missão. 
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Notas aos diretores das publicações 

Os relatórios especiais do TCE, que são publicados ao longo do ano, apresentam os resultados de auditorias 
selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. Este Relatório Especial 
(nº 7/2015) intitulado "A missão de polícia da UE no Afeganistão: resultados desiguais" avalia se a EUPOL 
Afeganistão foi eficaz no cumprimento do seu mandato. 

A auditoria visou apurar se a EUPOL foi devidamente planeada e coordenada, recebeu as orientações e o apoio 
operacional adequados, contribuiu para o desenvolvimento da Polícia Nacional do Afeganistão e, em último 
lugar, preparou devidamente a sua retirada gradual do terreno. A auditoria abrangeu o período decorrido entre 
o lançamento da EUPOL e o final de 2014, com especial incidência nas suas atividades após 2012.  

Após a deposição do regime talibã, a União Europeia (UE) e os seus Estados-Membros comprometeram-se a 
apoiar o Governo do Afeganistão no estabelecimento de um quadro mais sólido para o Estado de direito no país. 
A missão de polícia da UE no Afeganistão (EUPOL) é uma missão civil criada em 2007, no âmbito da política 
comum de segurança e defesa (PCSD) da UE. 

As atividades da EUPOL Afeganistão são realizadas sobretudo por peritos em matéria de polícia e de Estado de 
direito destacados pelos Estados-Membros da UE, bem como por peritos internacionais contratados e agentes 
locais. A missão consiste na formação e orientação, aconselhamento e acompanhamento dos altos responsáveis 
das instituições afegãs implicadas. A EUPOL Afeganistão executa o seu mandato seguindo três linhas de ação: 
promoção da reforma institucional do Ministério do Interior, profissionalização da Polícia Nacional e ligação da 
Polícia Nacional ao conjunto do sistema de justiça. À data da auditoria, nos finais de 2014, a EUPOL tinha 
operações em Cabul, Herat e Mazar-e Sharif.  

No período de maio de 2007 a dezembro de 2014, o custo total da missão da EUPOL rondou os 400 milhões de 
euros e os custos relacionados com o setor da segurança perfizeram quase um terço deste montante. Até ao 
final de 2014, a UE tinha destacado um total de 32 missões no âmbito da PCSD, das quais 16 já estavam 
concluídas e encerradas e 16 estavam ainda em curso. 

Recomendações  

Os auditores da UE formulam as seguintes recomendações 

• O SEAE deve trabalhar com os Estados-Membros para assegurar que as futuras missões no âmbito da 
PCSD sejam dotadas de recursos logísticos, técnicos e humanos suficientes para poderem operar a um 
nível próximo da capacidade máxima autorizada; 

• O SEAE e a Comissão devem desenvolver funções de apoio que contribuam para um destacamento 
rápido, eficiente e coerente das missões da PCSD; 

• O SEAE e as missões no âmbito da PCSD devem trabalhar conjuntamente com vista a aumentar a 
eficácia de cada atividade; 

• A fim de melhorar a sustentabilidade dos resultados das missões da PCSD, o SEAE deve assegurar a 
incorporação dos aspetos da sustentabilidade no planeamento operacional de todas as atividades das 
missões, mediante a avaliação sistemática das necessidades locais e da capacidade para sustentar esses 
resultados; 

• A Comissão e o SEAE devem garantir a retirada gradual das missões da PCSD, bem como a liquidação 
dos respetivos ativos nas melhores condições. 

Para mais pormenores sobre as observações e recomendações, queira consultar a versão integral do 
relatório em www.eca.europa.eu 

 


