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RELATÓRIO SOBRE O FUNDO ESPECIAL
DE ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA À SECA E FOME
EM ÁFRICA
Antecedente
1.
A decisão de estabelecer o Fundo Especial de Assistência de Emergência à
Seca e Fome em África (SEAF) foi tomada pela 20ª Sessão Ordinária da
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da então Organização da Unidade
Africana (OUA) realizada em Adis Abeba, em Novembro de 1984. O Estatuto do
Fundo foi adoptado durante a 21ª Sessão Ordinária da Conferência, realizou em
Adis Abeba, de 18 a 20 de Julho de 1985.
2.
Os principais objectivos do SEAF são os de prestar assistência de
emergência aos países africanos afectados por secas e/ou fome e de prestar
assistência financeira e material imediata de apoio às actividades e programas
nacionais que sejam designados para reduzir o impacto da seca e/ou da fome em
África. O apoio simbólico do Fundo tem como finalidade expressar solidariedade aos
países afectados e exortar à comunidade internacional a prestar o apoio necessário
para evitar o sofrimento e danos humanos.
3.
Os recursos do Fundo advêm de contribuições voluntárias dos Estados
Membros, organizações, associações e indivíduos bem como contribuições
estatutárias da União Africana. Até à data, o Fundo pôde gerar um total de
40.005.165 $EU das fontes acima referenciadas. Os recursos financeiros do Fundo
são geridos e administrados pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).
4.
O órgão supremo do Fundo é o Subcomité do CRP sobre o SEAF constituído
por 15 Estados Membros. O Subcomité é responsável, entre outras, por determinar
as políticas do Fundo; aprovar assistência de emergência e determinar os termos e
condições para a concessão de subvenções ou empréstimos e formulação de
programas de mobilização de recursos financeiros em África e no exterior. Até ao
momento, o Subcomité realizou 26 sessões ordinárias e 16 extraordinárias.
5.
O Fundo presta assistência por vias de subvenções e/ou empréstimos. De
acordo com o novo critério para a concessão de empréstimos e/ou subvenções
aprovado durante a 23ª Sessão do Comité de Políticas do SEAF, realizada em Adis
Abeba, Etiópia, em Junho de 1999, o máximo de subvenção a ser aprovado para
uma solicitação apresentada por instituições governamentais é de 500.000 $EU ao
passo que o tecto para as subvenções concedidas às Organizações NãoGovernamentais (Cooperativas Locais, Associações para o Controlo da Seca) é
fixado em 150.000 $EU. O montante máximo a ser concedido para um auxílio
alimentar excepcional não deve exceder o montante de 200.000 $EU.
6.
Qualquer Estado Membro que pretenda beneficiar do Fundo deve transmitir o
seu pedido, em conjunto com a proposta detalhada do projecto, à Comissão da UA.
A Comissão da União Africana, após receber a solicitação irá posteriormente
processá-la e apresentá-la à consideração do Subcomité. Caso a solicitação seja
aprovada pelo Subcomité, o mesmo será comunicado ao país beneficiário e será
convidado a assinar o Acordo de Subvenção/Empréstimo com a União Africana. O
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Acordo detalha tarefas e obrigações de cada uma das partes. A comissão irá
posteriormente encaminhar uma cópia do Acordo de Subvenção, em conjunto com
os detalhes bancários e outros documentos necessários ao Banco Africano de
Desenvolvimento e solicitar oficialmente ao Banco para a disponibilização do
montante aprovado ao país beneficiário.
7.
Consistente com o procedimento acima, até à data, o Subcomité aprovou 83
projectos em 34 paises africanos (60% dos Estados Membros da UA) e duas
organizações regionais. O custo total desses projectos alcançou 37.741.130 $EU.
Os projectos financiados pelo Fundo incluiram apoio alimentar directo,
desenvolvimento de recursos hídricos, reflorestação, controlo lacustre,
desenvolvimento de irrigação e outros programas orientados para o reforço da
produção agrícola e garantia da segurança alimentar nos países beneficiários.
8.
Os relatórios financeiros trimestrais recebidos do Banco Africano de
Desenvolvimento indicam que nenhuma nova contribuição foi recebida nos últimos
anos ao passo que o número de solicitações por subvenções do Fundo durante
esse período continuou a aumentar. Como resultado dessas situações paradoxais,
os recursos do Fundo continuam a diminuir. O balanço líquido de operações do
Fundo de momento é de 2.515.174 $EU.
ACTIVIDADES DESDE JANEIRO DE 2010
9.
Desde Janeiro de 2010 o Subcomité do CRP sobre a Assistência Especial de
Emergência à Seca e Fome em África realizou duas Sessões Extraordinárias para
apreciar as solicitações do Burundi, Uganda e Níger.
15ª Sessão Extraordinária do Subcomité do CRP sobre o SEAF
10.
A 15ª Sessão Extraordinária do Subcomité do CRP sobre a Assistência
Especial de Emergência à Seca e Fome em África (SEAF) foi realizada em Adis
Abeba, Etiópia, no dia 26 de Março de 2010, para apreciar as solicitações do
Burundi e Uganda.
11.
Tendo feito a apreciação das solicitações, a 15ª Sessão decidiu conceder ao
Governo do Burundi uma subvenção para auxílio alimentar num montante de
200.000 $EU para mitigar o flagelo das 14.600 famílias afectadas por frequentes
secas e fome em Bugabira e Busoni.
12.
O Subcomité concedeu igualmente ao Governo do Uganda uma subvenção
para a gestão de calamidades e auxílio alimentar num montante de 500.000 $EU
para aliviar o sofrimento dos sobreviventes dos desvastadores deslizamentos de
terra em Bududa, parte oriental do Uganda, que deixou cerca de 350 pessoas
mortas e mais de 700 famílias deslocadas.
13.
O Subcomité apresentou as suas profundas condolências aos Governos e
povos dos dois países irmãos e apelou aos Estados Membros da União Africana,
Organizações Regionais e Internacionais bem como às agências doadoras e à
comunidade internacional em geral a prestar o apoio financeiro e material
necessário aos Governos do Burundi e Uganda no sentido de os capacitar para
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fazer face de forma geral as consequências das devastadoras situações nos seus
respectivos países.
16ª Sessão Extraordinária do Subcomité do CRP sobre o SEAF
14.
O Subcomité do CRP sobre a Assistência Especial de Emergência à Seca e
Fome em África (SEAF) realizou a sua 16ª Sessão Extraordinária em Adis Abeba,
Etiópia, no dia 12 de Maio de 2010 para analisar a alarmante escassez de alimentos
no Níger, que colocou mais de 3,5 milhões de pessoas sob uma situação bastante
crítica, e acordou em disponibilizar uma subvenção num montante de 200.000 $EU
para auxílio alimentar para mitigar o flagelo das pessoas afectadas.
15.
O Subcomité apresentou as suas profundas condolências aos povos do Níger
e apelou aos Estados Membros da União Africana, Organizações Regionais e
Internacionais bem como às agências doadoras e à comunidade internacional em
geral a prestar o apoio financeiro e material necessário para fazer face ao enorme
défice alimentar no Níger. O Subcomité solicitou à Comissão da União Africana a
explorar as vias mais apropriadas para canalizar as subvenções aprovadas para as
pessoas afectadas no Níger.
16.
A 16ª Sessão apreciou igualmente a agravante situação financeira do Fundo
e decidiu sobre medidas provisórias para reduzir o montante de ajuda para a gestão
de calamidades de 500.000 $EU para 200.000 $EU e para a ajuda alimentar de
200.000 $EU para 100.000 $EU, até que melhore a situação financeira do Fundo.
17.
A Sessão apelou à todos os Estados Membros no sentido de fazerem
contribuições voluntárias para a manutenção do Fundo, que é um instrumento de
solidariedade criado através do senso-comum político dos Chefes de Estado e de
Governo Africanos. A Sessão destacou igualmente a necessidade de rever a
modalidade de operação do Fundo com vista a torná-la mais efectiva e pró-activa.
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