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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral do relatório encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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A ajuda da UE à região dos Grandes Lagos Africanos 
chega ao seu destino, mas pode ter um custo 
demasiado elevado, afirmam os auditores 
A ajuda humanitária da UE aos refugiados de conflitos na zona dos Grandes Lagos Africanos 
responde aos desafios encontrados, mas prestá-la pode ter um custo demasiado elevado, 
segundo um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu. Apesar do difícil ambiente de 
trabalho, a ajuda da UE constituiu um valioso contributo para a resolução dos problemas, mas 
registaram-se insuficiências na sua gestão, declaram os auditores. São necessárias mais 
informações da parte da ONU e das agências suas parceiras sobre a utilização dos fundos. 

Os auditores examinaram a assistência humanitária concedida pela Comissão Europeia na República 
Democrática do Congo, Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzânia no período decorrido entre 2011 e 2015, que 
ascendeu a cerca de 300 milhões de euros. Concluíram que a ajuda foi, em termos gerais, gerida de forma 
eficaz. Contudo, num contexto de necessidades humanitárias crescentes e fundos limitados, a eficiência 
reveste-se da maior importância. Os orçamentos examinados não tinham o pormenor suficiente e não 
existiam avaliações sobre a razoabilidade dos custos propostos. Cerca de metade da ajuda da UE foi 
canalizada através de agências da ONU, não estando disponíveis dados sobre o montante efetivamente 
gasto com os beneficiários nos casos em que a ONU subcontratou as suas atividades. 

"Preocupa-me que a Comissão não disponha dos valores de que necessita para verificar se a ajuda está a 
ser prestada da forma mais eficiente e económica", declarou Karel Pinxten, o Membro do Tribunal de 
Contas Europeu responsável pelo relatório. "Quantos mais elos existirem na cadeia que liga o contribuinte 
da UE às pessoas que precisam de ajuda, mais difícil se torna. A Comissão deve exercer pressão sobre as 
agências da ONU como o ACNUR e o Programa Alimentar Mundial, juntamente com as ONG, para obter 
mais informações sobre a forma como os fundos da UE estão a ser despendidos. Caso contrário, a ajuda 
corre o risco de ter custos demasiado elevados." 

Os auditores constataram que não existiam provas documentais para determinar as prioridades 
geográficas e avaliar as propostas de projetos. Por conseguinte, não foi possível determinar se os projetos 
selecionados cumpriam os critérios pertinentes, nem se foram selecionados os projetos mais adequados.  

O quadro de acompanhamento foi adequado, tendo em conta o difícil ambiente de trabalho. No entanto, 
os relatórios dos parceiros foram frequentemente apresentados com atraso, o que limitou a sua utilidade. 
Os conhecimentos especializados do pessoal da Comissão no terreno foram úteis para os parceiros 
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financiados, mas os relatórios resultantes das visitas no terreno não foram suficientemente abrangentes. 
Em virtude do registo inadequado do seguimento dos problemas levantados, não foi possível assegurar 
que os mesmos foram resolvidos de forma satisfatória. A um nível mais global, não existem relatórios 
sobre o Plano de Execução da Ajuda Humanitária que apresentem uma síntese dos resultados e dos 
ensinamentos obtidos. 

Os resultados alcançados pelos projetos examinados foram, em termos gerais, satisfatórios. Contudo, um 
parceiro conseguiu gastar quase todo o seu orçamento, mas apenas concretizar uma pequena 
percentagem dos resultados planeados. Em alguns casos, a justificação para as prorrogações de prazo e os 
orçamentos adicionais não foi clara. Apesar de a interligação das operações de emergência, reabilitação e 
desenvolvimento ser amplamente aceite como oportuna pela Comissão e outros doadores, existem muito 
poucos exemplos da sua aplicação na prática. Se este objetivo não for prosseguido de forma muito ativa, 
afirmam os auditores, existe o perigo de se perderem as oportunidades de passar da ajuda humanitária ao 
desenvolvimento. 

Nota aos diretores das publicações 

A região dos Grandes Lagos Africanos foi assolada, ao longo das últimas décadas, por alguns dos piores 
conflitos do continente africano. No leste do Congo, grupos armados continuam a cometer abusos dos 
direitos humanos, como extorsão e pilhagens acompanhadas de violência, que inclui violações, raptos e 
recrutamento forçado de crianças-soldados. A crise humanitária daí decorrente na República Democrática 
do Congo (RDC) é uma das emergências mundiais mais complexas e prolongadas, num dos países mais 
pobres do mundo.  

Estima-se que existam 1,6 milhões de pessoas deslocadas internamente na RDC e mais de 
437 000 refugiados congoleses nos países vizinhos, principalmente no Burundi, no Ruanda, no Uganda e na 
Tanzânia. A instabilidade no Burundi, em 2015, acrescentou cerca de 236 000 pessoas ao número global de 
refugiados. A ajuda da UE consiste na prestação de abrigo, alimentação, cuidados de saúde e outros 
serviços básicos. A Comissão trabalha em colaboração estreita com ONG, agências das Nações Unidas e 
outras organizações internacionais. 

No presente relatório, os auditores tecem observações sobre um vasto leque de questões, mas embora a 
conclusão global seja positiva, consideram que há vários assuntos importantes aos quais deve ser dada 
resposta no curto prazo. 

Por conseguinte, formulam as recomendações que se seguem de forma a permitir que a Comissão melhore 
a sua gestão da ajuda humanitária na região dos Grandes Lagos Africanos e outros locais: 

• a Comissão deve ser mais transparente no processo de seleção dos projetos; 
• os custos das propostas de projetos devem ser mais bem analisados antes da sua aprovação; 
• a Comissão deve clarificar em que medida os problemas identificados para seguimento são 

resolvidos; 
• a elaboração de relatórios mais abrangentes e oportunos por parte dos parceiros e dos 

funcionários no terreno deve permitir uma adoção rápida de medidas; 
• a Comissão deve introduzir um sistema global de elaboração de relatórios sobre o Plano de 

Execução da Ajuda Humanitária; 
• a Comissão deve estabelecer uma ligação clara entre os resultados alcançados por um projeto e a 

avaliação utilizada para a realização do pagamento; 
• as prorrogações de prazos e o financiamento adicional dos projetos devem ser claramente 

justificados; 
• a Comissão deve atribuir prioridade à interligação entre ajuda de emergência, reabilitação e 

desenvolvimento. 

O Relatório Especial nº 15/2016: "A Comissão geriu de forma eficaz a ajuda humanitária prestada a 



PT 

 
 
 

 

3 

populações afetadas por conflitos na Região dos Grandes Lagos Africanos?" está disponível em 23 línguas 
da UE. 

 


