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Qual é o objetivo do FFUE?

O FFUE promove a estabilidade e a paz e contribui 
para uma melhor gestão da migração em África, 
abordando as causas profundas da desestabilização, 
das deslocações forçadas e da migração irregular. Os 
seus projetos visam: 

• Aumentar as possibilidades de as pessoas 
encontrarem melhores oportunidades 
económicas, por exemplo dando formação e 
bolsas, ou apoiando as micro, pequenas e médias 
empresas (MPME) que proporcionam oportunidades 
económicas às populações vulneráveis, aos jovens e 
às mulheres.

• Reforçar a resiliência das comunidades, 
apoiando o acesso das pessoas a serviços básicos 
como alimentos, água potável, centros de saúde e 
escolas.

• Melhorar a gestão da migração, ajudando 
os migrantes vulneráveis ao longo das rotas 
migratórias, por exemplo organizando missões de 
busca e salvamento e prestando apoio em matéria 
de saúde, ajudando os migrantes a regressar a casa 
se assim o desejarem, e protegendo e assistindo as 
vítimas de tráfico de seres humanos e de introdução 
clandestina de migrantes.

• Melhorar a governação e prevenir o risco de 
conflitos, apoiando os países parceiros na luta 
contra o terrorismo, o tráfico e a criminalidade 
organizada, prevenindo a radicalização e o 
extremismo violento através de diálogos e 
protegendo e promovendo continuamente os direitos 
humanos e as liberdades fundamentais.

O que é o FFUE?

O Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia 
(FFUE) para a estabilidade e o combate às causas 
profundas da migração irregular e do fenómeno 
das pessoas deslocadas em África (FFUE) é um dos 
meios utilizados pela União Europeia para reforçar a 
cooperação entre a UE e os países parceiros africanos. 

O FFUE dispõe de um orçamento de 5 mil milhões de 
euros que utiliza para financiar projetos em 26 países 
africanos em três regiões: Sael e Lago Chade, Corno 
de África e Norte de África. Os projetos são executados 
por agências dos Estados-Membros da UE, agências 
das Nações Unidas (ONU) e outras organizações não 
governamentais. 

O FFUE foi lançado na Cimeira de Valeta sobre 
Migração, em 12 de novembro de 2015, por parceiros 
europeus e africanos. Entre os seus participantes 
contam-se a Comissão Europeia e 25 Estados-
Membros da UE, a Noruega e a Suíça. © EUTF
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Para mais informações sobre o FFUE, o ACNUR e a UNICEF, consulte:  

• https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en 

• https://data2.unhcr.org/en/situations

• https://data.unicef.org

A União Europeia também apoia os refugiados mediante outros meios e projetos.  
Para mais informações, consulte:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Os números acima referidos datam de maio de 2021.
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Quem beneficia?

O FFUE centra-se no apoio a algumas das populações 
mais vulneráveis e mais pobres das regiões, como 
os refugiados, os migrantes e as pessoas deslocadas 
internamente que tiveram de fugir dos seus países 
devido a conflitos, ataques terroristas, escassez de 
postos de trabalho, alterações climáticas ou falta 
de alimentos e água. O FFUE também apoia as 
comunidades locais vulneráveis e as vítimas de tráfico 
e contrabando de seres humanos, sendo as mulheres 
e os jovens um grupo-alvo fundamental de todos os 
programas. As autoridades nacionais e locais, bem 
como a sociedade civil e as organizações de base 
comunitária, beneficiam de atividades de formação 
ao abrigo do FFUE e desempenham um papel 
fundamental na execução dos seus projetos.

Dados essenciais

• Com o apoio do FFUE, foram criados mais de 132 
000 postos de trabalho nas regiões do Sael e do 
Lago Chade e do Corno de África.

• Atualmente, 9,3 milhões de pessoas têm um melhor 
acesso a serviços sociais básicos, como a saúde e a 
educação.

• Mais de 5 900 refugiados e requerentes de asilo 
foram evacuados da Líbia.

• Mais de 1,8 milhões de pessoas participaram 
em atividades de prevenção de conflitos e de 
consolidação da paz nas três regiões onde o FFUE 
está operacional em África.
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