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O apoio concedido pela UE à África Subsariana para gerar 
receitas públicas "ainda não é eficaz", afirmam os 
auditores 
Segundo um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu (TCE), o apoio da UE destinado a 
ajudar os países da África Subsariana a gerarem mais receitas internas ainda não é eficaz 
devido a insuficiências na forma como é executado. Os auditores constataram que há margem 
para melhorias ao nível da conceção das operações de apoio, das condições relativas aos 
pagamentos e do diálogo político com os países em questão. 

A geração de receitas públicas a partir de fontes fiscais ou não fiscais ("mobilização das receitas internas") 
é fundamental para o desenvolvimento sustentável, pelo que se tornou uma prioridade da política da UE 
nesta matéria. A UE apoia a mobilização das receitas de diversas formas, incluindo através do apoio 
orçamental. Entre 2012 e abril de 2016, esse apoio totalizou 4,9 mil milhões de euros, dos quais 1,7 mil 
milhões foram afetados à África Subsariana. 

Os auditores examinaram a utilização, por parte da Comissão Europeia, dos contratos de apoio orçamental 
para apoiar a mobilização das receitas em nove países de rendimento baixo e médio-baixo da África 
Subsariana: Cabo Verde, República Centro-Africana, Mali, Mauritânia, Moçambique, Níger, Ruanda, 
Senegal e Serra Leoa. Constataram que, embora a abordagem da Comissão tenha originado melhores 
requisitos em matéria de avaliação das necessidades, as insuficiências da execução impediram o pleno 
aproveitamento do potencial dos contratos de apoio e que a Comissão não os utilizou de forma eficaz. 

"A mobilização das receitas internas constitui uma prioridade para comunidade internacional para o 
desenvolvimento", afirmou Danièle Lamarque, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável 
pelo relatório. "Porém, o apoio da UE está a ser prejudicado por insuficiências de conceção e execução e 
por circunstâncias locais adversas"  

A Comissão não teve suficientemente em conta a mobilização das receitas durante a conceção das suas 
operações de apoio orçamental, afirmam os auditores. Embora tenha realizado avaliações sistemáticas das 
políticas e administração fiscais dos países em coordenação com outros doadores, essas avaliações nem 
sempre foram exaustivas: não abrangeram alguns aspetos essenciais da política e administração fiscais de 
cada país e os principais riscos associados às isenções fiscais e à cobrança de receitas fiscais e provenientes 
de recursos naturais não foram avaliados. 
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A Comissão subordinou o desembolso de fundos de apoio orçamental ao cumprimento de reformas 
específicas em apenas cinco dos 15 contratos auditados. As condições nem sempre promoveram de forma 
eficaz as reformas, uma vez que estas já tinham sido alcançadas, eram demasiado fáceis de alcançar ou 
impossíveis de aplicar. As condições de mobilização das receitas foram utilizadas de forma insuficiente em 
todos os tipos de contratos de apoio orçamental. 

Um dos principais elementos do apoio orçamental é o diálogo politico entre a Comissão e os países em 
questão que, segundo a própria Comissão, deve incidir em questões relacionadas com as receitas internas. 
Uma estratégia de diálogo com objetivos claramente enumerados é fundamental para acompanhar a 
evolução e as questões de especial importância. Contudo, não foi desenvolvida qualquer estratégia deste 
tipo, mesmo em países onde a Comissão tinha identificado questões específicas relativas às receitas 
internas que era necessário resolver, o que tornou muito mais difícil o acompanhamento dos resultados. 
Os contratos de apoio orçamental da UE auditados incluíam um financiamento muito reduzido para dar 
resposta às necessidades em matéria de capacidades, embora este fosse crucial para garantir uma 
mobilização eficaz das receitas na África Subsariana. Por último, a auditoria revelou uma falta de 
instrumentos de acompanhamento adequados para comprovar que o apoio orçamental da UE contribuiu 
para melhorar a mobilização das receitas internas. Os auditores recomendam que a Comissão:  

• reforce as avaliações da mobilização das receitas internas e a análise dos riscos; 

• tenha mais em conta a mobilização das receitas internas quando define as condições de 
desembolso específicas; 

• reforce a elaboração de relatórios sobre a utilização do apoio orçamental para melhorar a 
mobilização das receitas internas; 

• reforce o diálogo político nesta matéria; 

• reforce a utilização do desenvolvimento de capacidades na mobilização das receitas internas; 

• avalie melhor de que forma as operações de apoio orçamental poderiam ter contribuído para 
melhorar a mobilização das receitas internas. 

Notas aos diretores das publicações 

O aumento da mobilização das receitas internas reduz a dependência face à ajuda ao desenvolvimento, 
permite melhorar a governação pública, uma vez que os contribuintes tendem a pedir contas aos governos, 
e é fundamental para a consolidação do Estado. 

No entanto, os países em desenvolvimento, especialmente as economias de rendimento baixo ou 
médio-baixo, enfrentam desafios importantes no que se refere à mobilização das receitas. Os rácios dos 
impostos/PIB destes países variam entre 10% e 20%, enquanto nos países desenvolvidos os mesmos 
variam entre 25% e 40%. Enfrentam desafios específicos que afetam a viabilidade do aumento dos 
impostos e de outras receitas: pobreza e analfabetismo generalizados, grupos de difícil tributação na 
agricultura de subsistência e no setor informal, contabilidade problemática no setor privado, Estado de 
direito deficiente e uma elevada incidência de corrupção, bem como uma fraca capacidade administrativa. 

O Relatório Especial nº 35/2016 "Utilização do apoio orçamental para melhorar a mobilização das receitas 
internas na África Subsariana" está disponível em eca.europa.eu em 23 línguas da UE. 

 


