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Acrónimos Descrição 

 
AHRM Administração e Gestão dos Recursos Humanos 
AMISOM Missão da UA na Somália 
APROB Comissão de Nomeação, Promoção e Recrutamento 
UA União Africana 
RF-UA Regulamento Financeiro da União Africana 
AU-IBAR Gabinete Inter-Africano de Recursos Animais da União Africana 
SRR-UA Regulamento do Pessoal da União Africana  
CUA Comissão da União Africana 
AULO Gabinete de Ligação da União Africana 
BDCP Gabinete do Vice-Presidente da Comissão da União Africana 
BOEA Conselho de Auditoria Externa 
CP Presidente da Comissão da União Africana 
CRP Programas de Reserva Informatizados 
DCP Vice-Presidente da Comissão da União Africana 
S.E. Sua Excelência 
HQ Sede 
RH Recursos Humanos 
JFA Acordo de Financiamento Conjunto 
MM Gestão de Materiais 
OIA Gabinete de Auditoria Interna 
OLC Gabinete de Consultadoria Jurídica 
PBFA Programação, Orçamentação, Finanças e Contabilidade 
CPS Conselho de Paz e Segurança 
CRP Comité de Representantes Permanentes 
PWC Price Waterhouse Coopers 
TdR Termos de Referência  
USD Dólar dos Estados Unidos 
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 
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PROJECTO DE RELATÓRIO DA REUNIÃO CONJUNTA DO SUBCOMITÉ DO CRP 
DE ASSUNTOS DE AUDITORIA, SGSC DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 
ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS E DOS PERITOS DO COMITÉ DE QUINZE 

MINISTROS DAS FINANÇAS (F15) 
REALIZADO EM 27 DE NOVEMBRO E 8 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
I. INTRODUÇÃO 

  
1. A reunião conjunta do Subcomité de Assuntos de Auditoria do CRP e do 
Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação de Assuntos Administrativos, 
Orçamentais e Financeiros e Peritos do Comité dos Quinze Ministros das Finanças (F15) 
realizou-se (reunião virtual/online) em Adis Abeba, Etiópia, a 27 de Novembro e 8 de 
Dezembro de 2020. A reunião teve início às 11:55 horas.  
 
II. PARTICIPAÇÃO 

 
2. A reunião foi co-presidida pela S.E. Emilia Ndinelao Mkusa, Embaixadora da 
República da Namíbia e Presidente do Subcomité sobre Assuntos de Auditoria, bem 
como pela S.E. Sra. Amma Adomaa Twum-Amoah, Embaixadora do Gana e 1ª Vice-
Presidente do Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação sobre Assuntos 
Administrativos, Orçamentais e Financeiros. A reunião contou com a presença de 
representantes dos seguintes Estados-membros: 
 

1.  Argélia 24. Mauritânia 
2.  Angola 25. Maurícias 
3.  Botswana 26. Marrocos 
4.  Burkina Faso 27. Moçambique 
5.  Burundi 28. Namíbia 
6.  Camarões 29. Nigéria 
7.  Chade 30. República Saharawi  
8.  Comores 31. Senegal 
9.  Congo 32. Seychelles 
10.  RD Congo 33. África do Sul 
11.  Egipto 34. Sudão do Sul 
12.  Eritreia 35. Sudão 
13.  Etiópia 36. Togo 
14.  Gabão 37. Uganda 
15.  Gana 38. Zâmbia 
16.  Guiné 39. Zimbabwe 
17.  Quénia 40. F15 - Argélia 
18.  Lesoto 41. F15 - Egipto 
19.  Libéria 42. F15 - Marrocos 
20.  Líbia 43. F15 - Gana 
21.  Madagáscar 44. F15- África do Sul 
22.  Malawi 45. R10 Presidente 
23.  Mali   
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III. DISCURSO DE ABERTURA 
 
3. O Presidente do Subcomité de Assuntos de Auditoria abriu a reunião e deu as 
boas-vindas a todos os membros, à equipa da PwC, bem como aos representantes da 
CUA, à reunião conjunta. Informou também que a reunião seria co-presidida por ela e 
pela Presidente do Subcomité de Supervisão Geral e Coordenação das Questões 
Administrativas, Orçamentais e Financeiras. 
 
4. O Presidente (Subcomité de Assuntos de Auditoria) fez ainda as seguintes 
observações:  

 
4.1. De acordo com a Decisão do Conselho Executivo da UA ref: 

EX.CL/Dec.1057 (XXXV) e a Decisão ref: EX.CL/Dec.1069 (XXXV), a 
Comissão da UA foi encarregue de contratar os serviços de uma empresa 
de auditoria independente para realizar a Auditoria Forense e de 
Resultados Independente à Comissão da União Africana. Em 27 de 
Dezembro de 2019, a PwC foi contratada para realizar uma auditoria 
forense e de resultados independente à Comissão da União Africana.  

 
4.2. O principal objectivo da revisão de auditoria era a realização de uma 

investigação forense sobre possíveis erros, má utilização e/ou má gestão 
dos recursos da CUA, especialmente nas seguintes áreas:  

 
a) Práticas Financeiras e de Contabilidade; 

 
b) Recrutamento de Pessoal e Processo Renovação de Contratos; 

 
c) Práticas de Aquisição e Viagens; 

 
d) Gestão de "Custos Administrativos" dos Projectos financiados por 

Parceiros; 
 

e) Gestão dos Fundos dos Estados-membros e dos Parceiros; 
 

f) Gestão do Fundo para a Paz da UA criado em 1993. 
 

5. O Presidente também informou a reunião que a equipa da PwC deveria submeter 
e apresentar o relatório final à Reunião Conjunta até 30 de Maio de 2020, mas tal não foi 
possível devido maioritariamente aos desafios da pandemia da Covid-19. Caso contrário, 
o relatório estaria pronto e seria apresentado pela equipa da PwC em conformidade. 
 
IV. ADOPÇÃO DA AGENDA 
 
6. A agenda foi adoptada como abaixo se indica: 

 
i. Discurso de Abertura; 
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ii. Adopção da Agenda; 
iii. Consideração do Relatório da PwC sobre a Auditoria Forense e de 

Resultados da CUA (para o período 1 de Janeiro de 2012 - 31 de Dezembro 
de 2018; 
 

iv. Diversos. 
 

V. CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO DA PWC SOBRE A AUDITORIA FORENSE 
E DE RESULTADOS DA CUA PARA O PERÍODO 1 DE JANEIRO DE 2012 - 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 

 
(a)  Apresentação da Equipa PwC 

 
7. A equipa da PwC, liderada pelo Sr. George Weru, apresentou os principais 
destaques do relatório de auditoria forense e de resultados para o período de Janeiro de 
2012 a Dezembro de 2018, conforme resumido abaixo:- 
 

A. Introdução 
 

8. Em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo ref: 
EX.CL/Dec.1069(XXXV), a PwC foi contratada para realizar uma auditoria forense e de 
resultados independente à CUA com o objectivo de identificar possíveis irregularidades e 
avaliar os controlos internos nas seguintes áreas: 

 
8.1. Práticas Financeiras e de Contabilidade. 
8.2. Recrutamento de Pessoal e Processo de Renovação de Contratos. 
8.3. Aquisições e Práticas de Viagem. 
8.4. Gestão de "Custos Administrativos" de Projectos financiados por parceiros. 
8.5. Gestão de Fundos dos Estados e dos Parceiros. 
8.6. Gestão do Fundo para a Paz da UA criado em 1993. 
 

9. A abordagem utilizada pela equipa PwC incluiu o seguinte: 
 

9.1. Compreender a estrutura e organização da Comissão da UA. 
9.2. Compreender os objectivos e preocupações que conduziram à revisão. 
9.3. Refinar o plano de trabalho à luz dos detalhes das preocupações 

específicas que estão na base da revisão. 
9.4. Avaliar os controlos internos em torno dos principais processos, sistema 

SAP e estruturas de governação. 
9.5. Entrevistar o pessoal para apreciar as áreas de risco. 
9.6. Analisar dados e identificar as transacções alvo. 
9.7. Realizar testes preliminares das transacções identificadas. 
9.8. Medidas de investigação detalhadas para avaliar a responsabilidade e a 

culpabilidade. 
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9.9. Avaliar a extensão da investigação adicional, ou seja, perícia informática, 
etc. 

9.10. Validar as recomendações sobre o ambiente de controlo. 
9.11. Avaliar as perdas e quantificação das mesmas. 

 
10. Algumas das limitações enfrentadas durante o exercício incluem o seguinte: 

 
10.1. A PwC foi forçada a repatriar as suas equipas que realizavam trabalho de 

campo devido aos desafios da pandemia da Covid-19. 
10.2. Uma parte significativa da revisão foi, portanto, feita à distância; com todos 

os desafios que isso implica 
10.3. Devido aos mesmos desafios da pandemia da Covid-19, os membros do 

pessoal da CUA por vezes não estavam disponíveis para responder aos 
pedidos de informação. 

10.4. A PwC não teve acesso a duas caixas de correio e ao sistema de 
recrutamento electrónico. 

10.5. Um computador portátil não foi disponibilizado à equipa da PwC para 
revisão. 

10.6. Algumas das pessoas/pessoal envolvidos foram desvinculados, 
transferidos para outras posições ou não se lembravam de pormenores 
específicos. 

 
11. Os parágrafos abaixo resumem as principais conclusões e observações feitas 
pela PwC. Além disso, as recomendações foram anexadas ao presente relatório.  

 
B. Resumo das Conclusões sobre o Recrutamento e Renovação de 

Contratos de Pessoal   
 

12. A equipa da PWC declarou que, cumulativamente, havia 3.328 funcionários no 
período de revisão, sendo 71% a curto prazo. Foram nomeados1863 membros do 
pessoal no período em análise (83% a curto prazo). Em 31 de Dezembro de 2018, havia 
1.919 funcionários no total, sendo 1249 (65%) funcionários de curto prazo e 670 (35%) 
funcionários regulares. Foram analisados 112 processos de pessoal e recrutados 67 
funcionários dentro do período em análise. 

 
13. A revisão do sistema de quotas da CUA revelou o seguinte:  

 
13.1. Com base na quota considerada apenas para o pessoal profissional 

regular, a tabela abaixo mostra os três primeiros e os últimos países: 
 

 
País 

 
Quota 

atribuída 

 
Pessoal Profissional 

Regular 

 
Quota  

preenchida 

Camarões 13 13 100% 

Burkina Faso 11 11 100% 
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Uganda 12 11 92% 

 
Somália 8 0 0% 

Comoros 8 0 0% 

São Tomé & Príncipe 8 0 0% 

Guiné Bissau 8 0 0% 

 
13.2. Com base na consideração de quotas para todos os funcionários da 

categoria profissional (ou seja, funcionários regulares e de curto prazo), a 
tabela abaixo mostra os três primeiros e os últimos países: 
 

País Quota 
atribuída 

Todo o pessoal 
da categoria 
Profissional 

Quota 
preenchida 

Etiópia 23 115 500% 

Uganda 12 41 342% 

Camarões 13 41 315% 

  
Namíbia 11 1 9% 

Marrocos 45 1 2% 

Guiné Bissau 8 0 0% 

 
14. As principais observações da revisão do processo de recrutamento e renovação 
de contratos foram resumidas aqui abaixo: 

 
14.1. Potencial Abuso de Contratos a Curto Prazo 

 
a. Em 31 de Dezembro de 2018, 65% do pessoal era de curto prazo; 

 
b. Os contratos de 382 pessoal a prazo (1 - a 2 anos, renováveis três 

vezes) foram renovados pelo menos uma vez para além das 
disposições do SRR; 
 

c. O pessoal cujos empregos depende da “boa vontade/favor” pode ser 
facilmente comprometido e podem não ser objectivos na tomada de 
decisões.  

 
14.2. Anomalias no recrutamento: 

 
a. Pré-selecção irregular de candidatos para entrevistas; 
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b. Entrevista e nomeação de candidatos que não se candidataram a 
posições; 
 

c. Recrutamento não competitivo; 
 

d. Falha na nomeação do melhor candidato; 
 

e. Multas/danos a serem pagos pela Comissão, por exemplo USD 330k. 
14.3. Anomalias na renovação de contratos/serviço na reforma 

 
a. Renovação automática de contratos contrários aos requisitos do SRR; 

 
b. Renovações de contratos a para além termo certo do período 

permitido; 
 

c. Renovações de contratos de curto prazo sem separação; 
 

d. Renovações irregulares de contratos de serviços especiais; 
 

e. 212 Funcionários, apesar de terem mais de 62 anos, trabalhavam na 
CUA durante o período em análise. 

 
14.4. Qualificações não verificadas do pessoal/pessoal relacionado 

 
a. Qualificações não verificadas do pessoal; 

 
b. 119 funcionários relacionados trabalham na CUA. 

 
14.5. Anomalias na avaliação e promoção do pessoal 

 
a. Avaliações de desempenho realizadas por membros do pessoal 

júnior; 
 

b. Nomeações temporárias não processuais, por exemplo, pessoal de 
curto prazo; 
 

c. Confirmação e promoção de pessoal não processual; 
 

d. Emissão irregular de subsídios ao cônjuge (USD 102K identificados); 
 

e. Duplo subsídio de habitação a cônjuges que trabalham na CUA (USD 
536K identificados); 
 

f. Anomalias na remuneração e subsídios do pessoal. 
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C. Resumo das Conclusões sobre Aquisições e Práticas de Viagens   
 

15. As principais observações da revisão da função de Aquisições incluem o seguinte: 
 

(i) Inadequação de pessoal: 
 

16. As Unidades de Aquisições e Viagens não dispõem do pessoal necessário, já que 
63% dos postos previstos na Estrutura de Maputo não tinham sido preenchidos em 
Dezembro de 2018. 
 

(ii) Processos e sistemas ineficientes: 
 

17. A Comissão geralmente recorre a aquisições ad-hoc, para além das aquisições 
estratégicas, tal como previsto no Manual de Aquisições. A Comissão utiliza uma 
combinação de fluxos, tanto manual como baseado em sistemas, o que torna oneroso 
acompanhar o cumprimento e medir a eficiência e eficácia. Por exemplo, aquisições no 
valor de USD 55 milhões, ao abrigo de missões oficiais durante o período de revisão, 
foram feitas fora do SAP. 

 
(iii) Não cumprimento e quebra de controlos: 

 
18. Há um longo prazo de entrega de bens e serviços -110 casos no valor de 3,2 
milhões de dólares em 2018. Há também pagamentos antecipados de longo prazo no 
valor de USD 18 milhões em 31 de Dezembro de 2018, com 1,5 milhões de USD 
propostos para uma eventual anulação. Alguns pagamentos adiantados não foram 
aprovados pelo Oficial de Controlo da Comissão, em conformidade com as disposições 
do RF. 

 
(iv) Potencial exposição à má entrega de bens e serviços:  

 
19. A Comissão não mantém uma lista pré-qualificada de fornecedores. Há também 
uma composição irregular dos comités de avaliação. 
 

(v) Transacções potencialmente irregulares: 
 

20.  Critérios de avaliação/pontuação questionáveis onde foram revistos CV de 
Consultores sem experiência na área. Foi também verificada a entrega duvidosa de 
artigos adquiridos num total de USD 1,6 milhões da amostra analisada. Um exemplo são 
os geradores para os Comissários em que a Comissão da UA pagou o montante total 
por 5 geradores, mas apenas 3 foram entregues. Há também potências despesas de 
transferência no valor de USD 2,2 milhões, em que o beneficiário não foi a entidade 
contratada. 
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(vi) Implementação das recomendações de auditoria 
 

21. A equipa da PwC não encontrou evidências de implementação das 
recomendações de relatórios de investigação do OIA relativamente a acções 
administrativas para funcionários considerados culpados de irregularidades na aquisição 
e exclusão de fornecedores afectados. 
 
22. As principais observações da revisão da função Viagens incluem o seguinte: 

 
(vii) Falta de um sistema adequado de gestão de viagens: 
 

23. A Unidade de viagem não dispõe de um sistema adequado de gestão de viagens 
e, em vez disso, recorre a uma personalização do módulo MM do SAP para permitir a 
recepção e processamento de pedidos de compra de bilhetes de avião: 
 

23.1. O sistema não consegue acompanhar o cumprimento de várias directrizes 
da política de viagens, por exemplo, dias de viagem do pessoal, classe de 
viagem; tempo de espera para levantar um bilhete, etc. 

 
23.2. O sistema não tem capacidade de rastrear a utilização dos bilhetes e, por 

conseguinte, gerar relatórios de acompanhamento de reembolsos; 
 
23.3. O sistema não pode ser ligado ou integrado a Sistemas de Programas 

Informatizados de Reserva ("CRP"), como o Amadeus e o SABRE, para 
avaliação e comparação dos custos de bilhetes com base no sistema. 
Como tal, esta análise, quando feita, é actualmente fora do sistema; 

 
23.4. O sistema não tem capacidade de rastrear outros custos relacionados a 

viagens, tais como penalizações, actualização de rotas e alterações de 
rotas, etc. 

 
(viii)  Atraso no tempo de espera para os pedidos de viagem 

 
24. Os pedidos de viagem são apresentados na data da viagem, ao contrário dos 5 
dias de antecedência estipulados. Os atrasos na apresentação de pedidos de viagem 
expuseram a Comissão a custos de bilhetes mais elevados numa escala de 22% - ou 
seja, com base na análise de desperdício efectuada pela unidade de viagem. Isto traduz-
se numa exposição potencial de USD 23 milhões durante o período em análise. 
 

(ix) Uso desproporcional da Ethiopian Airlines - em comparação com outras 
companhias aéreas 
 

25. Houve uma predominância da Ethiopian Airlines na prestação de serviços à 
Comissão da UA, incluindo nas rotas com origem/destino nos centros de operações de 
outras companhias aéreas africanas com contratos-quadro activos. Por exemplo a rota 
ADD-NBO resultou em USD 303K de custos mais elevados, em média. As outras 
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companhias aéreas pareciam ser, em média, mais baratas nas respectivas rotas, com 
base na análise do histórico de custos da Comissão.  

 
(x) Outras observações sobre a gestão de viagens 

 
26. A equipa PwC não recebeu provas de comparação de custos de rota em 29 casos 
seleccionados para revisão. 30 Membros do pessoal parecem ter passado entre 20% e 
52% do seu tempo em missões oficiais. Isto significa que excederam constantemente o 
limite máximo previsto na política de viagens de 84 dias úteis.  

 
27. O valor dos bilhetes não utilizados é elevado, sem discriminação do componente 
reembolsável, o que conduz a taxas de recuperação baixas, inferiores a 50%. 
 

D. Resumo das Conclusões sobre as Práticas Financeiras e de 
Contabilidade  

 
28. As principais observações da revisão da função de Finanças e Contabilidade 
(bem como do sistema SAP) incluem o seguinte: 

 
(i) Utilização e Controlos dentro do SAP 

 
29. O sistema SAP não está totalmente implementado em todos os escritórios 
regionais, de ligação e de representação. O número limitado de pessoal nos escritórios 
regionais dificultou a criação de controlos para a segregação de funções exigida no 
sistema. Além disso, os principais processos empresariais, que deveriam ser realizados 
de forma mais eficaz e eficiente através do SAP, não foram totalmente automatizados, 
como por exemplo a gestão de fundos, gestão de subsídios, comunicação bancária, 
gestão de fundos para adiantamentos, gestão de viagens e aquisições. 
 
30. Há uma utilização inadequada do sistema SAP em casos em que os módulos 
necessários não foram adequadamente utilizados, como por exemplo: Intervenções 
manuais no processamento da folha de pagamento, Consolidação manual das 
demonstrações financeiras no final do ano. 
 
31. Há lacunas na gestão do acesso ao SAP, incluindo os seguintes exemplos: 
 

 44 utilizadores pareciam ter direitos de acesso inesperados e confidenciais 
ao ambiente de produção. Estes direitos foram revogados em 2017; 
 

 Casos de segregação inadequada de direitos; 
 

 Casos de contas de utilizadores inactivas e duplicadas. 
 
(ii)  Lacunas na Gestão de Caixa e Bancos 
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32. Há um elevado número de contas bancárias, na ordem de 308. Há também um 
número excessivo de depósitos e pagamentos em numerário, como por exemplo USD 
135K em 2017. Isto resultou numa elevada carga administrativa e exposição a riscos de 
fraude. 

 
(iii) Não cumprimento e possível falsa declaração 

 
33. Há casos de classificação errada de dinheiro como investimentos a curto prazo 
devido à "pressão" para reconhecer investimentos nas demonstrações financeiras. Além 
disso, as contas a receber de outros órgãos foram reportadas como dinheiro. Há saldos 
não reconciliados com os Escritórios Regionais, de Ligação e de Representação. Isto 
levou à declaração incorrecta das demonstrações financeiras. 

 
(iv) Gestão dos Estados Membros e dos Fundos dos Parceiros 

 
34. Há receitas no valor de USD 22 milhões de custos administrativos de projectos de 
parceiros que não foram reconhecidas como receitas. Fundos de Parceiros e Fundos 
Especiais foram misturados em várias contas bancárias; muitas vezes em violação dos 
Acordos de Parceria. Há uma má gestão dos Fundos de Parceiros, caracterizada por 
contas de parceiro inactivas, fechadas de forma inconsistente em várias contas, em 
violação do RF. Há pré-financiamento, co-financiamento e cobrança no valor de  USD 8 
milhões de despesas não elegíveis dos projectos dos Parceiros ao Fundo Geral e ao 
Fundo para a Paz, sem qualquer procedimento. 
 

E. Resumo das Conclusões sobre a Gestão do Fundo para a Paz da UA    
 

35. As principais observações da revisão da gestão do Fundo para a Paz incluem o 
seguinte: 

 
(i) Controlo deficiente na Gestão do Fundo para a Paz 

 
36. USD 28 milhões foram cobrados ao Fundo para a Paz fora do quadro orçamental 
e sem a aprovação do CPS. Tal deve-se a: (a) Incumprimento de disposições chave do 
RF no funcionamento do Fundo para a Paz; (b) Cobrança de despesas por criação 
irregular de códigos orçamentais; (c) Para determinadas transacções a aprovação do 
Presidente não foi solicitada; (d) Cobrança não-procedida de despesas que não estão 
relacionadas ao Fundo para a Paz; e (e) Possíveis deturpações de factos por parte do 
PSD Finance. 
 
37. A repartição dos USD 28 milhões cobrados ao Fundo para a Paz sem aprovação 
prévia corresponde a: (1) despesas cobradas directamente ao Fundo para a Paz no 
valor de USD16.025.617; (2) contribuição do Fundo para a Paz ao JFA para as AULO no 
valor de USD 10.234.171 e; (3) despesas não elegíveis e reembolsos aos Parceiros no 
valor de USD 2.506.716.    
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(ii) Discrepâncias entre o saldo do Fundo para a Paz e o saldo de caixa 
relacionado 

 
38. O saldo esperado do Fundo para a Paz em 31 de Dezembro de 2018 da 
reconciliação era de USD 42 milhões. No entanto, o saldo de caixa reportado nas contas 
bancárias do Fundo para a Paz é de apenas USD 6 milhões, o que representa uma 
diferença de USD 36 milhões. A diferença deve-se à contribuição inadequada dos 
Estados-membros no valor de 21 milhões de USD; saldo de caixa não cobrado do Fundo 
Geral no valor de USD 15 milhões e saldo não cobrado no valor de 116.651 USD. 

  
(iii) Provisão incorrecta do Fundo para a Paz 

 
39. A contribuição inadequada dos Estados-membros no valor de USD 21 milhões 
resultou de uma má interpretação das disposições do RF, em que os cálculos 
percentuais se basearam no orçamento da CUA em vez do orçamento da União.   

 
(iv) Anomalias em listas nominais de tropas AMISOM 

 
40. As Observações da revisão das Listas Nominais das Tropas da AMISOM na 
sequência de anomalias observadas durante a Auditoria BOEA de 2016 levam a (a) 
Possível duplo pagamento de tropas; (b) Falta de credibilidade das Listas Nominais da 
AMISOM; (c) Possível pagamento excessivo das Listas Nominais das Tropas aos TCC; 
(d) Possível pagamento de tropas que já deixaram a AMISOM; (d) Possível pagamento 
de tropas que aparecem nas Listas Nominais após a emissão das Notificações de Morte 
oficiais; e (e) Pagamentos executados as tropas seis meses após terem sido declarados 
Desaparecidos em Acção. 

 
(v) O Fundo para a Paz revitalizado no valor de 1,6M 

 
41. A investigação dos pagamentos no valor de USD 1,6 milhões do Fundo para a 
Paz Revitalizado revelou os seguintes pagamentos: 

 
41.1. USD 1,42 milhões a favor de salários dos Observadores dos Direitos 

Humanos do Burundi e transferências para o Gabinete de Ligação da UA 
no Burundi, que deveriam ter sido financiados através dos fundos 
fornecidos pela UE. 

 
41.2. USD 181K a título de pagamento do fundo para a Missão de Diálogo do 

Burundi, que deveria ter sido financiado utilizando os fundos fornecidos 
pela USAID. 

 
41.3. USD 87,62K a título de pagamento do fundo para um exercício logístico, 

que deveria ter sido financiado pelos fundos fornecidos pelo Apoio 
Dinamarquês, e  

 



Audit S/Cttee/Rpt 
Pág. 11  

 

 

41.4. USD 1,65K para o reembolso dos custos de viagem para as reuniões do 
Painel de Implementação de Alto Nível da União Africana ("AUHIP") 
apoiado pela Alemanha. 

 
42. Uma investigação mais aprofundada sobre as despesas assinaladas no valor de 
USD 1,6 milhões a partir da conta bancária do Fundo para a Paz Revitalizado revelou o 
seguinte:  

 
42.1. Utilização irregular das contribuições dos Estados-membros para financiar 

projectos de parceiros sem aprovação dos órgãos políticos. 
 

42.2. Deturpação de factos nas explicações fornecidas ao Presidente. 
 

42.3. Transacções feitas a partir do Fundo para a Paz Revitalizado para 
projectos cujo financiamento adequado estava disponível (em outras 
contas bancárias). 
 

42.4. Transferência de fundos não por "erro", mas alegadamente feitos a partir 
da conta para gerir a exposição cambial; e  
 

42.5. Transferência de fundos para contas bancárias não designadas em 
violação de contratos de parceiros. 
 

(a) Comentários/Deliberações dos Membros  
 

43. Após a apresentação, os membros da Reunião Conjunta fizeram comentários e 
solicitaram esclarecimentos como resumido abaixo: 

 
43.1. Os membros quiseram saber as diferenças principais/chave entre os 

resultados da auditoria forense e os resultados da auditoria interna e 
externa durante o período auditado e já revisto pela Subcomissão de 
Assuntos de Auditoria. 

 
43.2. Os membros quiseram saber se houve algum desvio de fundos por um 

membro do pessoal, quanto e em relação a que actividades. Uma lista 
exaustiva de todos os casos de desvio de fundos deve ser apresentada. 

 
43.3. Os membros procuraram saber se os parceiros que financiaram 100% das 

missões de manutenção da paz tinham manifestado reservas sobre a 
gestão dos fundos que forneceram. Além disso, porque é que algumas 
missões de manutenção da paz não foram auditadas, embora façam parte 
das despesas do Fundo para a Paz. 

 
43.4. Os membros procuraram saber porque é que as conclusões da auditoria 

não tiveram em consideração as medidas correctivas já tomadas pela 
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Comissão da UA, na sequência de auditorias internas e externas, tais 
como o SAP, que já está a ser utilizado pela CUA. 

 
43.5. Os membros quiseram saber porque é que o Relatório Forense não 

menciona claramente a responsabilidade da gestão da CUA (Presidente e 
Vice-Presidente), sendo que a decisão final sobre certos aspectos recai 
sobre eles. 

 
43.6. Os membros procuraram saber a responsabilidade da Comissão da UA em 

casos de duplo pagamento de subsídios e se a Comissão era obrigada a 
recuperar os montantes do pessoal que beneficiou desses subsídios. Os 
membros quiseram saber quem é o principal responsável.  

 
43.7. Os membros quiseram saber se o Conselho de Paz e Segurança (CPS) 

tem mandato para aprovar as despesas, mesmo que estas estejam 
relacionadas com actividades de Paz e Segurança e a possibilidade de 
confiar este aspecto aos órgãos competentes da União. 

 
43.8.  Os membros solicitaram um esclarecimento sobre a razão pela qual, em 

algumas partes do Relatório Forense, o pessoal responsável por 
irregularidades foi mencionado e em outras secções apenas os 
departamentos foram mencionados nestes casos. 

 
43.9. Os membros solicitaram esclarecimento sobre a razão pela qual o sistema 

SAP, que custou USD 1,5 milhões, não foi totalmente aplicado pela 
Comissão. 

 
43.10. Os membros solicitaram que fosse feita uma correcção no Relatório 

Forense sobre a secção que se refere ao nome do país - República 
Saharauí. O país foi incorrectamente referido no relatório como “Sahara 
Ocidental”.  

 
43.11. Os membros solicitaram esclarecimento sobre a razão pela qual o relatório 

forense levanta a questão do domínio da Ethiopian Airlines relativamente à 
emissão de bilhetes de avião. O domínio não deve ser motivo de 
preocupação desde que a política de viagens da UA seja respeitada, ou 
seja, a utilização de rotas mais directas e económicas. 

 
(b)  Respostas e esclarecimentos da Equipa PwC 

 
44. A equipa PwC respondeu às perguntas prévias dos membros, bem como a outras 
questões adicionais que foram levantadas durante a reunião. Os parágrafos abaixo 
resumem as respostas fornecidas: 
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45. Sobre a questão da classificação dos temas em funções, a equipa PwC indicou 
que o Relatório já foi efectivamente classificado nas funções listadas tanto no Relatório 
Detalhado como nas secções de Recomendações. 
 
46. Sobre a questão da metodologia e das fontes de informação, a PwC respondeu 
que: 

 
46.1. O Capítulo B (Metodologia & Trabalho realizado) cobre detalhadamente a 

metodologia, fontes de informação e as limitações enfrentadas no decurso 
do seu trabalho. 
 

46.2. Também referiram as fontes de informação específicas do Relatório na 
discussão dos resultados. 

 
47. Sobre a questão da utilização limitada do SAP, a PwC indicou que: 

 
47.1. Na sua opinião, a razão para a implementação incompleta do SAP é a 

lentidão para adaptar-se e adoptar novos métodos e renunciar ao uso de 
métodos de aprovação manual anteriormente existentes. 

 
47.2. Desde que métodos de trabalho manuais mais antigos continuem a ser 

disponibilizados e aceites, por exemplo, Apresentação de um Pedido de 
Compra ou apresentação de um Pedido de Viagem, não serão facilmente 
adoptados novos métodos de trabalho. Por conseguinte, a recomendação 
é que os métodos manuais de aprovação sejam suspensos e que todas as 
aprovações sejam transferidas para o sistema SAP. 

 
48. Sobre as principais diferenças entre os resultados da auditoria da PwC e os 
resultados da auditoria interna e externa, afirmaram o seguinte: 
 

48.1. É importante notar que (inclusive de acordo com os Termos de 
Referência), a Auditoria Forense e de Resultados foi necessária e 
informada pelos resultados das auditorias internas e externas. 

 
48.2. Contudo, os objectivos e a profundidade das várias auditorias são 

diferentes. Embora a Auditoria Interna possa ter assinalado algumas 
questões, isto aconteceu no contexto de teste dos controlos internos, 
enquanto a Auditoria Externa as assinalou no contexto de testar se afectam 
uma apresentação justa das demonstrações financeiras da União. 

 
48.3. A auditoria forense e de resultados analisou as questões com maior 

profundidade e deu descrições detalhadas de possíveis más práticas. Em 
alguns casos validou algumas questões que tinham sido assinaladas, como 
por exemplo, as Despesas do Fundo para a Paz, e em outros destacou 
problemas maiores/mais profundos. 
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48.4. No entanto, algumas áreas não foram anteriormente cobertas ou novas 
informações foram salientadas (PwC), como por exemplo, a Reconciliação 
do Fundo para a Paz, Auditoria de Desempenho das Unidades de 
Aquisições e Viagens e Utilização das Receitas Administrativas em 
Projectos Financiados por Parceiros. 

 
48.5. A consolidação de todas as preocupações num único ponto de referência 

também é importante. 
 

49. Sobre a apropriação indevida de fundos pelo pessoal da CUA, a PwC declarou 
que não há casos específicos de furto, mas apontou vários casos que podem ter exposto 
a Comissão a potenciais perdas. Os exemplos incluem a aquisição de geradores, 
conforme detalhado no Relatório e o pagamento de subsídios duplos ao pessoal. 

 
50. Sobre a questão da existência ou não de uma Reserva dos Parceiros e da 
Auditoria das Missões de Manutenção da Paz, a PwC declarou o seguinte: 
 

50.1. Observaram que os Parceiros sinalizam sempre as despesas que 
consideram questionáveis e as recuperaram da Comissão. Um exemplo é 
a despesa de USD 2 milhões no Fundo para a Paz discutida na respectiva 
apresentação dos custos cobrados ao Fundo para a Paz. 

 
50.2. A missão da PwC era rever as despesas do Fundo para a Paz, das quais 

as missões financiadas pelos parceiros não faziam parte; apenas reviram 
as despesas da AMISOM porque o assunto tinha sido assinalado numa 
auditoria prévia. 

 
51. Sobre se as conclusões do Relatório PwC tiveram em consideração as medidas 
correctivas tomadas pela CUA na sequência de auditorias internas e externas, 
responderam o seguinte: 
 

51.1. Começaram por notar que o período de revisão, de acordo com os Termos 
de Referência da CUA, era de 2012-2018. Como tal, os relatórios 
basearam-se em observações de transacções efectuadas durante este 
período. 

 
51.2. No entanto e na medida do possível, foram assinalados casos em que a 

Comissão tomou medidas correctivas nas áreas de revisão, por exemplo, 
os módulos SAP de Tesouraria e Gestão de Riscos não tinham sido 
implementados no período em revisão, mas foram implementados em 
2019. Também especificamente ao SAP, observaram que a revisão se 
restringiu à Comissão da UA e aos seus gabinetes 
regionais/representativos, onde constataram que o SAP não foi 
implementado em todos os gabinetes. 
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52. Sobre se o Relatório menciona claramente as responsabilidades da alta 
administração, a PwC respondeu o seguinte:  

 
52.1. Quando aplicável, as funções do Presidente e do Vice-Presidente na 

revisão e aprovação de transacções específicas questionáveis foram 
destacadas e questionadas. A PwC deu exemplos sobre o recrutamento de 
pessoal e sobre a renovação dos contratos de pessoal em que estes 
gabinetes eram directamente responsáveis. 

 
52.2. Além disso, o reembolso questionável de USD 2 milhões de despesas 

inelegíveis para os Parceiros do Fundo para a Paz foi aprovado pelo antigo 
DCP, o que foi declarado no relatório. 

 
53. Sobre a responsabilidade da CUA em casos de duplo pagamento de subsídios, a 
PwC respondeu o seguinte: 

 
53.1. Tanto a Comissão da UA, especificamente a Direcção dos AHRM, como os 

membros específicos do pessoal são responsáveis. 
 
53.2. Embora haja casos em que o pessoal não tenha revelado as suas relações 

conjugais, o que levou à duplicação de pagamentos observada, a Direcção 
da AHRM parece não ter instaurado mecanismos adequados para 
assinalar tais casos. 

 
54. Sobre se o CPS tem um mandato para aprovar despesas mesmo que estejam 
relacionadas com actividades de paz e segurança, a PwC respondeu o seguinte: 

 
54.1. O RF prevê que o CPS aprove tanto o orçamento como as despesas do 

Fundo para a Paz. 
 
54.2. Se a aprovação das despesas deve ser deixada para outros órgãos 

relevantes da União uma vez aprovado o orçamento, é uma boa questão 
que deve ser abordada na revisão em curso do RF. 

 
55. Sobre a razão pela qual o relatório por vezes especifica as unidades/escritórios 
responsáveis por irregularidades e não os nomes do pessoal em causa, a PwC 
respondeu o seguinte: 

 
55.1. O Relatório abrange tanto a responsabilidade institucional como a 

responsabilidade de funcionários específicos, quando aplicável. 
 
55.2. Em alguns casos, os documentos apresentados tinham assinaturas, mas 

não indicavam os nomes específicos de pessoal que aprovaram algumas 
das transacções questionadas. Nestes casos mencionámos (PwC) a 
categoria do funcionário responsável.  
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56. Sobre a questão do domínio da Ethiopian Airlines, a PwC respondeu que, uma 
vez que a questão foi levantada como motivo de preocupação, era importante revê-la e 
relatá-la em conformidade. 
 
57. Sobre a questão do nome da República Saharawi mencionado como "Sahara 
Ocidental", a PwC pediu desculpa pelo erro e indicou que obteve este nome dos 
ficheiros/documentação fornecidos pela CUA para revisão. 
 

(c) Conclusões e Recomendações  
 

58. Com base nas deliberações, bem como nas respostas apresentadas, a Reunião 
Conjunta adoptou o relatório e formulou as seguintes conclusões/recomendações: 

 
58.1. Os membros aprovaram todas as recomendações do Relatório da PwC 

sobre a Auditoria Forense e de Resultados, tal como indicado na 
matriz de toda a secção de recomendações (em anexo ao presente 
relatório) e apelaram à direcção da CUA a todos os níveis no sentido 
de implementar todas as recomendações 

 
58.2. Os membros recomendaram ainda que o Presidente da CUA tome 

medidas imediatas de acordo com as recomendações do relatório da 
PwC e que apresente um relatório à reunião do Conselho Executivo de 
Junho/Julho de 2021 e posteriormente à Conferência na sua Cimeira 
de 2022. Os membros recomendaram ainda que o Relatório do 
Presidente da CUA sobre as acções inclua calendários e prazos claros 
para as acções.  

 
58.3. Os Membros insistiram também que o Relatório Forense da PwC não 

deve ser alterado/modificado, assim como as recomendações nele 
contidas.  

 
VI. DIVERSOS   

 
59. Não havendo qualquer outro assunto, a reunião foi encerrada às 14:00 horas do 
dia 8 de Dezembro de 2020.  
 
ANEXO:  
 
Todas as Recomendações extraídas do Relatório da PwC sobre a Auditoria 
Forense e de Resultados da CUA 
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PROJECTO DE 
DECISÃO SOBRE A AUDITORIA INDEPENDENTE FORENSE E DESEMPENHO DA 

COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA 
Doc. EX.CL/1244(XXXVIII) 

O Conselho Executivo, 

1. TOMA NOTA do Relatório da Sessão Conjunta dos Subcomités do CRP de 
Questões de Auditoria, do Subcomité do CRP de Supervisão e Coordenação Geral 
de Questões Administrativas, Orçamentais e Financeiras, e dos Peritos do Comité 
dos Quinze Ministros das Finanças (F15); e APROVA as recomendações nele 
contidas; 

2. RECORDA a Decisão EX.CL/Dec.1057(XXXV) adoptada na Trigésima Quinta 
Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizada em Julho de 2019, em Niamey, 
Níger, que determinou a realização de uma auditoria forense e de desempenho 
independente; 

3. MANIFESTA A SUA PROFUNDA PREOCUPAÇÃO quanto às conclusões da 
auditoria forense e de desempenho independente; 

4. ORIENTA a Comissão da UA da seguinte forma: 

a) Que o Presidente da Comissão tome medidas disciplinares imediatas, em 
conformidade com o Estatuto e o Regulamento do Pessoal, contra o 
funcionário identificado e mencionado no Relatório da PWC como responsável 
pela violação das normas e regulamentos da União 

b) Que sejam implementadas todas as recomendações do Relatório da PwC 
sobre a Auditoria Forense e de Desempenho da CUA sem mais demoras, 
incluindo eventuais sanções ao funcionário por irregularidades e 
incumprimento de várias normas e regulamentos da UA; 

c) Que o Relatório do Presidente da Comissão da UA sobre a implementação 
das recomendações da PwC deve incluir calendários e prazos claros para as 
acções tomadas/a serem tomadas; 

d) Que uma auditoria forense e de desempenho independente seja igualmente 
alargada aos outros Órgãos da UA, abrangendo o período de 2014 a 2020; 

e) Que o Gabinete de Auditoria Interna (OIA) realize uma auditoria abrangente 
que cubra os ficheiros do pessoal que não foi coberto pela PwC, uma vez que 
a dimensão da amostra para a auditoria forense cobriu apenas 112 ficheiros; 

f) Que o Presidente da Comissão da UA apresente um relatório sobre a 
implementação das recomendações ao Conselho Executivo durante a 39ª  
Sessão Ordinária de Junho/Julho de 2021. 
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5. RECORDA o n.º 32 da Decisão EX.CL/Dec.1031(XXXIV) do Conselho Executivo; e 
EXORTA à Comissão da UA e aos outros Órgãos da UA a cumprirem 
escrupulosamente o Regulamento do Pessoal da União Africana, o Regulamento 
Financeiro, as Políticas e Directrizes Administrativas e as decisões de outros 
Órgãos Deliberativos sobre a utilização e gestão dos Recursos da União, caso 
contrário serão tomadas sanções e/ou acções disciplinares contra a direcção e o 
funcionário responsável; 

6. DECIDE que as recomendações contidas no relatório da PwC constituam parte 
integrante da presente decisão; e EXORTA ainda todas as partes envolvidas a 
garantir a sua implementação efectiva. 
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