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Introdução 
 
1. O Subcomité do CRP sobre o Fundo Especial de Assistência de Emergência para 
a Seca e a Fome em África (SEAF) é composto por 15 Estados-membros, 
nomeadamente Argélia, Benin, Botswana, Burundi, Camarões, Chade, Djibuti, Eritreia, 
Gâmbia, Guiné, Malawi, Mali, RASD, Tanzânia e Zimbabwe (Presidente). 
 
2. O Subcomité é responsável, entre outros, pela: determinação das políticas do 
Fundo; aprovação da assistência de emergência e definição dos termos e condições 
para a concessão de subvenções ou empréstimos e a formulação de programas de 
mobilização de recursos financeiros em África e no exterior.    

 
3. Este relatório resume as actividades do Subcomité para o período entre Junho e 
Dezembro de 2011 e destaca alguns dos problemas/desafios do Fundo. 

 
SUBSÍDIOS APROVADOS 

 
4. Durante o período em análise, o Subcomité realizou as suas 18ª e 19ª sessões 
extraordinárias na sede da Comissão, em Adis Abeba. A 10ª Sessão extraordinária 
realizada no dia 14 de Julho de 2011, foi convocada para discutir a situação da seca 
que afectou os países do Corno de África e, em particular, a Somália, e a 19 ª Sessão 
realizada em 16 de Agosto de 2011, foi organizada com vista a apreciar o pedido do 
governo de Djibuti de uma assistência de emergência para 120 mil pessoas que estão 
com necessidade extrema de ajuda alimentar e de suprimentos não-alimentares devido 
à seca, sem precedentes, que afectou o Djibouti e outros países do Corno de África. 
 
5. Tendo apreciado a gravidade da situação nos dois países, o Subcomité decidiu 
conceder 300.000 $EU para cada um desses países (Djibouti e Somália), para as 
actividades de ajuda alimentar e de resposta às catástrofes. A concessão para o 
Djibouti será desembolsada directamente para o Governo de Djibuti, enquanto a 
concessão para a Somália está a ser executada pelo ACNUR, que tem uma presença 
activa na área afectada. 
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO  
 
6.  O recurso da SEAF provem principalmente de contribuições voluntárias dos 
Estados-membros, enquanto a União Africana faz uma contribuição anual no valor de 
500.000 $EU. 
 
7.  Infelizmente, nenhuma contribuição foi recebida durante o período em análise, 
apesar do apelo geral feito pelo Subcomité para o efeito. Por outro lado, durante o 
mesmo periodo, foi desembolsado um valor total de 600.000 $EU para o Djibouti e o 
ACNUR, como indicado acima. Consequentemente, o saldo líquido operacional do 
Fundo perfaz cerca de 2.4 milhões de $EU. 
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PROBLEMAS/DESAFIOS 
 
8.  A SEAF é um instrumento de solidariedade africana e de apoio mútuo. Nos 
últimos 26 anos, o SEAF apoiou mais de 80 projectos em 34 países, com um 
desembolso total de mais de 34.000 $EU. Por isso, agora, a existência do Fundo é 
questionada, devido diminuição contínua dos seus recursos financeiros. 
 
9. À luz desta situação, o Subcomité viu-se obrigada a tomar uma medida de 
austeridade, reduzindo o tecto para as actividades de ajuda alimentar de 200.000 $EU 
para 100.000 $EU e a assistência às calamidades (ajuda não-alimentar) de 500.000 
$EU para 200.000 $EU. 
 
PERSPECTIVAS 
 
10.  O Subcomité está no processo de criação de uma Unidade de Trabalho composta 
por cinco membros da Comissão, com vista a avaliar as políticas e os procedimentos 
do Fundo e a desenvolver um mecanismo sólido de financiamento para aumentar os 
recursos do Fundo numa base sustentável. A tarefa deverá ser concluída no primeiro 
semestre de 2012 e os resultados serão apresentados às reuniões dos Órgãos 
Deliberativos da UA, em Junho/Julho de 2012. 
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