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ECA Press 
Mark Rogerson – Porta-voz Tel.: (+352) 4398 47063 Telemóvel: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Adido de imprensa Tel.: (+352) 4398 45410  Telemóvel: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 7 de fevereiro de 2018 

 
 

Assistência da UE ao desenvolvimento de 
Mianmar/Birmânia: a UE desempenhou um papel de 
liderança e deu uma resposta pronta mas verificaram-se 
insuficiências na execução, afirmam os auditores 
Segundo um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, a UE desempenhou um papel de 
liderança no apoio às prioridades de desenvolvimento em Mianmar/Birmânia e atribuiu um 
financiamento significativo ao país. No entanto, verificaram-se insuficiências na avaliação das 
necessidades feita pela Comissão Europeia e na execução da assistência da UE. 

Os auditores analisaram se o Serviço Europeu para a Ação Externa e a Comissão apoiaram prioridades de 
desenvolvimento sólidas em Mianmar/Birmânia. A UE atribuiu um montante de perto de mil milhões 
de euros ao país para o período de 2012-2020. 

"O Serviço Europeu para a Ação Externa e a Comissão reagiram rapidamente às mudanças políticas em 
Mianmar/Birmânia, mas, de forma geral, concluímos que o apoio da UE ao desenvolvimento do país foi 
apenas parcialmente eficaz", afirmou Karel Pinxten, o Membro do Tribunal de Contas Europeu 
responsável pelo relatório. 

Durante o período auditado (2012-2016), Mianmar/Birmânia atravessava uma difícil fase de transição 
política e económica. Alguns fatores, tais como catástrofes naturais, conflitos étnicos e as capacidades 
limitadas dos intervenientes e autoridades locais, prejudicaram os esforços em prol do desenvolvimento. 
Em 2016 e 2017, ocorreram novos surtos de violência contra a minoria rohingya, muçulmana, no estado de 
Rakhine, levando a uma crise humanitária de enormes proporções. A violência contínua neste estado 
agrava o conflito e prejudica os esforços humanitários e em prol do desenvolvimento na região.  

Em termos de avaliação das necessidades, os auditores concluíram que a Comissão não avaliou de forma 
suficiente as prioridades geográficas no interior do país e que esta definição de prioridades poderia ter 
aumentado o impacto do apoio da UE. O aumento das receitas públicas internas não foi considerado 
quando da definição das prioridades, embora seja essencial para o desenvolvimento do país. A 
programação conjunta da UE e de cada Estado-Membro foi um passo positivo. Porém, a coordenação entre 
as Direções-Gerais que geriram a ajuda humanitária e ao desenvolvimento nas zonas em situação de crise 
prolongada não funcionou bem.  
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Segundo os auditores, as ações escolhidas deram resposta às prioridades de desenvolvimento do país, 
embora se tenham registado atrasos. A execução dos programas dos fundos fiduciários geridos pelas 
Nações Unidas, financiados pela UE, foi prejudicada pela lentidão na absorção do orçamento pelas 
atividades dos programas. As disposições de controlo de custos previstas nos contratos entre a UE e as 
Nações Unidas tiveram pouco impacto.  

A obtenção de resultados no âmbito dos projetos auditados foi variável, afirmam os auditores. Apenas 
metade produziu as realizações previstas, devido sobretudo a atrasos na execução. Constataram-se 
igualmente insuficiências na qualidade dos indicadores e no acompanhamento dos projetos. 

Os auditores recomendam que a Comissão Europeia e o Serviço Europeu para a Ação Externa devem: 

• aumentar a concentração dos domínios de apoio de forma a aumentar o impacto da ajuda; 

• reforçar a coordenação entre a Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento e a Direção-Geral 
da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias; 

• justificar e documentar a atribuição de financiamento aos setores e para as ações; 

• melhorar a relação custo-eficácia das ações com vários doadores; 

• reforçar o acompanhamento das informações sobre as realizações e os efeitos; 

• melhorar a gestão dos projetos e garantir que as ações da UE têm mais visibilidade; 

• voltar a analisar a possibilidade de incluir o estado de Rakhine na esfera de competência do Fundo Comum para a Paz. 

Nota aos diretores das publicações 

Após várias décadas de um regime autoritário, Mianmar/Birmânia iniciou uma transição política e 
económica sob a égide de um governo de carácter predominantemente civil que tomou posse 
em março de 2011 e que lançou uma série de reformas destinadas a alterar a situação política, 
democrática e socioeconómica do país.  

Ao longo do período de 2012-2016, o PIB de Mianmar/Birmânia cresceu a uma taxa anual média de 7,5%. 
O país tem uma mão-de-obra jovem e é rico em recursos naturais, tais como gás, madeira, ouro e pedras 
preciosas, estando a beneficiar de um aumento significativo do investimento direto estrangeiro. 

A população é composta por numerosos grupos étnicos e persistem tensões interétnicas e inter-religiosas. 
O governo celebrou um acordo nacional de cessar-fogo com os exércitos de alguns grupos étnicos, mas os 
progressos do processo de paz têm sido lentos. Prevalecem tensões étnicas nos estados onde vivem grupos 
de etnia não-birmane, nomeadamente nas regiões de fronteira dos estados de Shan, Kachin e Rakhine. 
Neste último estado, a minoria rohingya, muçulmana, foi para todos os efeitos tornada apátrida quando a 
lei da cidadania birmanesa de 1982 entrou em vigor.  

A fim de incentivar o processo de reformas, em abril de 2012 a UE suspendeu as sanções impostas ao 
governo e, em 2013, tinha já levantado todas as sanções salvo o embargo ao armamento. Além disso, a UE 
abriu uma representação em Rangum, que se tornou numa delegação da UE de pleno direito em 2013. 

O país recebeu o apoio de muitos doadores. Ao longo do período de 2012-2016, os compromissos 
assumidos pelos doadores de todas as origens ascenderam a mais de 8 mil milhões de dólares dos Estados 
Unidos (USD). 

O Relatório Especial nº 4/2018, intitulado "Assistência da UE a Mianmar/Birmânia", está disponível no sítio 
Internet do TCE (eca.europa.eu) em 23 línguas da UE. 

 

 


