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O Tribunal de Contas Europeu vai examinar a ajuda às pessoas mais 
carenciadas da Europa 

O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FEAD). A finalidade deste Fundo é ajudar a retirar da pobreza as pessoas mais carenciadas 
da UE e promover a sua integração social, combinando assistência material e ajuda alimentar e 
complementando-as com aconselhamento específico e medidas de inclusão social. O Tribunal irá avaliar 
a criação do FEAD e examinar se os programas dos Estados-Membros estão orientados de forma eficaz 
para os mais carenciados. Irá também analisar a medição do desempenho aplicada pela Comissão a fim 
de determinar a contribuição do Fundo para o cumprimento da meta da UE em matéria de redução da 
pobreza.  

O Tribunal publicou hoje uma nota de enquadramento sobre o FEAD. As notas de enquadramento 
disponibilizam informações sobre os trabalhos preparatórios realizados antes do início de uma tarefa de 
auditoria em curso. Pretende-se que sejam uma fonte de informações para os interessados na política e/ou 
no programa objeto de auditoria. 

Entre as principais atividades no âmbito do FEAD estão a disponibilização de: 

• ajuda alimentar como, por exemplo, a distribuição de pacotes alimentares e refeições preparadas 
a pessoas em situação de carência extrema ou almoços escolares para crianças em perigo de pobreza e 
exclusão social; 

• ajuda material como, por exemplo, artigos de higiene para adultos e crianças, determinados tipos 
de roupa e artigos domésticos essenciais ou sacos-cama para sem-abrigo; 

• informações para melhorar as condições de vida como, por exemplo, sobre os direitos de base, 
higiene pessoal, nutrição ou o apoio disponível das instituições nacionais de segurança social; 

• apoio à inclusão social das pessoas mais carenciadas, melhorando o seu acesso aos serviços sociais 
e assistência material existentes e às atividades oferecidas no âmbito do Fundo Social Europeu. 

"O FEAD visa suprir as necessidades essenciais das pessoas em situação de pobreza", afirmou George 
Pufan, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. "Por isso, é fundamental que 
a legislação e os programas financiados sejam concebidos de forma a canalizar a ajuda para aquilo em que 
é mais necessária."  
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A auditoria incidirá sobre a Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão (que gere o 
FEAD), na Comissão Europeia, e sobre as autoridades que executam as atividades 
nos 28 Estados-Membros. 

O relatório de auditoria deverá ser publicado no primeiro semestre de 2019. 

O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens da nota de 
enquadramento do Tribunal de Contas Europeu. O texto integral do documento encontra-se em 
www.eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx

