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Eliminação da tortura e da pena de morte: os fundos da 
UE "devem ser mais bem direcionados", afirmam os 
auditores 
Os fundos da UE despendidos em projetos que visam eliminar a tortura e a pena de 
morte em todo o mundo necessitam de ser mais bem direcionados, segundo um novo 
relatório do Tribunal de Contas Europeu. Os projetos que recebem apoio da UE têm 
impacto, afirmam os auditores. No entanto, muitas vezes não são bem direcionados e 
têm um âmbito limitado devido à dispersão do financiamento. 

A UE está fortemente empenhada na prevenção e na erradicação de todas as formas de tortura e 
de maus-tratos, bem como na abolição da pena de morte a nível mundial. A União atua através 
de canais diplomáticos e concede subvenções a ONG por meio do Instrumento Europeu para a 
Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH). Entre 2007 e 2013, foram concedidas cerca de 
180 subvenções no âmbito do IEDDH, num valor total de mais de 100 milhões de euros, para a 
luta contra a tortura e a abolição da pena de morte. 

Os auditores centraram-se na forma como o financiamento foi atribuído e procuraram 
determinar se foram alcançados resultados sustentáveis. Examinaram 31 projetos, tendo 
efetuado visitas ao Reino Unido, à República Democrática do Congo, à Geórgia e à África do Sul, e 
procedido a um exame documental dos projetos relativos à China e aos Estados Unidos. 
Constataram que embora, em termos gerais, o financiamento tenha sido bem atribuído, a 
Comissão não teve suficientemente em conta as prioridades em matéria de direitos humanos 
para cada país. Em muitos casos, os projetos não eram bem coordenados com outras ações da 
UE, como o apoio ao desenvolvimento e o diálogo político. Os projetos eram, em regra, 
executados por organizações motivadas e com competência especializada, mas o processo de 
seleção dos projetos careceu de rigor. 

"Apesar dos esforços realizados pela comunidade internacional, a prática de tortura persiste e 
58 países ainda aplicam a pena de morte," afirma Klaus-Heiner Lehne, o Membro do Tribunal de 
Contas responsável pelo relatório. "O financiamento da UE neste domínio é modesto, 
encontrando-se disperso por todo o mundo, pelo que é necessário despender de forma eficaz os 
recursos disponíveis". 
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Embora os projetos apresentassem, de uma forma geral, uma boa relação custo-eficácia e fossem 
sustentáveis, os sistemas aplicados para medir os impactos eram bastante fracos, indica o 
relatório. Nos casos em que os projetos consistem na prestação de assistência às vítimas, o 
impacto é tangível, embora limitado a grupos-alvo relativamente pequenos. Os projetos que 
visam a realização de reformas legislativas ou políticas foram prejudicados por contextos 
políticos desfavoráveis. Por exemplo, um projeto dedicado à luta contra a pena de morte em 
17 países alcançou bons resultados no se refere ao aumento da sensibilização do público, 
promoção da transparência, melhoria das redes e coligações e reforço da capacidade da 
sociedade civil. No entanto, não foi tão bem-sucedido no que diz respeito aos objetivos mais 
substanciais de abolição da pena de morte ou, pelo menos, do estabelecimento de moratórias 
sobre as execuções. 

As ONG apoiadas continuam muito dependentes de ajuda financeira e apenas alguns projetos 
incluíam atividades que visavam torná-las mais autossustentáveis. 

No seu relatório, os auditores fazem várias recomendações que abrangem o direcionamento dos 
recursos financeiros, a melhoria da coordenação com outros esforços da UE, a seleção e 
melhoramento das propostas de projetos, a medição do desempenho e a autossustentabilidade 
das organizações beneficiárias. 

Nota aos diretores das publicações 

O Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) apoia a promoção da 
democracia e dos direitos humanos em países terceiros. Para o período de 2007-2013, o IEDDH 
dispõe de um orçamento global de 1,1 mil milhões de euros. A maior parte do financiamento ao 
abrigo do IEDDH é disponibilizada sob a forma de subvenções concedidas a organizações da 
sociedade civil e destinadas à execução de projetos. O IEDDH é o principal instrumento de 
promoção da prevenção da tortura, reabilitação das vítimas de tortura e abolição da pena de 
morte. 

Síntese das recomendações do TCE: 

1. Direcionar melhor os modestos recursos; 
2. Melhorar a coordenação com outras ações da UE; 
3. Melhorar a seleção dos projetos; 
4. Utilizar melhor as possibilidades de melhorar as propostas de projetos sempre que os 

avaliadores detetem insuficiências na conceção; 
5. Prosseguir a melhoria do quadro de medição do desempenho; 
6. Dar uma maior atenção à melhoria da sustentabilidade das organizações beneficiárias. 

 


