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Apoio da UE ao Montenegro: foi dada resposta às necessidades, mas o 
impacto não foi suficiente, afirmam os auditores 

O apoio da UE ao Montenegro, no momento em que estão em curso as negociações de adesão deste país à 
União, incentivou com êxito alterações legislativas e contribuiu para a criação de instituições, segundo um 
novo relatório do Tribunal de Contas Europeu. Porém, os progressos registados são lentos e, por vezes, o 
empenho na reforma por parte das autoridades nacionais é fraco. 

Os auditores analisaram o apoio concedido pela UE para o reforço da capacidade administrativa no Montenegro. 
Examinaram 19 projetos em três setores principais: reforma da administração pública, transportes e ambiente, 
tendo concluído que davam resposta a necessidades importantes. Contudo, a eficácia do apoio foi muitas vezes 
reduzida pelo facto de algumas das realizações não terem sido plenamente utilizadas ou acompanhadas pelas 
autoridades montenegrinas. Na maioria dos projetos não estava claramente definido como requisito que as 
autoridades nacionais deviam realizar um acompanhamento dos investimentos da UE e tirar partido dos 
mesmos. 

"O Montenegro está a progredir na via da integração europeia", declarou Hans Gustaf Wessberg, o Membro do 
Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. "Mas a rapidez das reformas depende, entre outros 
fatores, do empenho das autoridades nacionais em garantirem a plena eficácia do apoio da UE." 

Na maioria dos casos, afirmam os auditores, os projetos foram bem geridos e coordenados e tiveram em conta o 
trabalho realizado por outros doadores. Contudo, encontraram exemplos de sobreposição ou casos em que 
poderia ser melhorada a partilha de informações entre projetos que abrangem vários países candidatos à 
adesão. Apesar de a Comissão ter acompanhado os progressos, a avaliação era qualitativa e incidia sobre 
diferentes partes da administração pública, o que dificultou a medição das melhorias registadas na capacidade 
administrativa ao longo do tempo.  

Os mecanismos de diálogo político resultaram bem, porém em áreas importantes da administração pública, 
como o ambiente ou o combate à corrupção, as reformas apenas alcançam resultados lentamente, declaram os 
auditores. Os progressos limitados em áreas fundamentais deviam-se com frequência ao fraco empenho na 
reforma por parte das autoridades nacionais. A Comissão possui instrumentos para incentivar a reforma, mas 
nem sempre é claro se e de que forma serão utilizados nos casos em que as novas leis e as instituições apoiadas 
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pela UE não apresentam resultados.  

Os auditores acrescentam que a Comissão não explorou plenamente a descentralização da gestão dos fundos, 
embora tal tivesse sido útil para reforçar a capacidade administrativa através da transferência de conhecimento. 

O relatório contém recomendações para o reforço da capacidade administrativa do Montenegro. A Comissão 
deverá, em especial: 

• acompanhar a relevância do apoio ao nível regional e melhorar a coordenação entre as atividades 
nacionais e regionais; 

• requerer às autoridades nacionais que se comprometam ativamente a utilizar as realizações dos 
projetos e a acompanhar os resultados, além de ter em conta se esses compromissos foram cumpridos ao 
decidir as áreas nas quais investir a futura assistência; 

• desenvolver, a partir das iniciativas atuais, melhores instrumentos de avaliação dos progressos 
registados na melhoria da capacidade administrativa; 

• utilizar plenamente os instrumentos à sua disposição para apoiar os progressos da reforma e dar 
informações sobre esses progressos; 

• utilizar a gestão descentralizada para disseminar as boas práticas administrativas. 

 

Nota aos diretores das publicações 

Em 2010, o Montenegro tornou-se país candidato à adesão à UE e, em junho de 2012, o Conselho adotou um 
quadro de negociação, tendo posteriormente começado as negociações de adesão. Foram abertos vinte e 
quatro dos trinta e cinco capítulos de negociação, e dois destes foram encerrados provisoriamente. 

A Comissão ajudou o Montenegro na criação de instituições e no reforço da capacidade administrativa, a fim de 
apoiar a sua transição para um país democrático e economicamente desenvolvido. A assistência de pré-adesão 
da UE é simultaneamente financeira, ao abrigo do Instrumento de Assistência de Pré Adesão, e não financeira, 
através dos mecanismos de diálogo político. 

Durante o período entre 2007 e 2013, a UE atribuiu 235,7 milhões de euros em assistência financeira ao 
Montenegro para ajudar o país a preparar-se para a adesão. Deste valor, 76% foram objeto de contratos 
celebrados até ao final de 2015. Para o período de 2014-2020, as dotações financeiras indicativas para o país 
totalizam 270,5 milhões de euros. O país tem igualmente acesso a programas e projetos financiados ao abrigo de 
programas multibeneficiários que abrangem toda a região dos Balcãs Ocidentais e a Turquia. 

 

O Relatório Especial nº 20/2016, "Reforço da capacidade administrativa no Montenegro: registam-se progressos, 
porém são necessários melhores resultados em várias áreas fundamentais" está disponível em 23 línguas da UE. 

 


