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Sobre o Instrumento 
de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA)
A assistência de pré-adesão é 
um investimento para o futuro 
da UE, já que torna a Europa 
mais segura e rica contri-
buindo para a estabilidade 
e a prosperidade dos países 
vizinhos. O IPA cria incentivos 
para a necessária transforma-
ção da sociedade, do sistema 
jurídico e da economia dos 
futuros membros da UE.

IPA 2007–2013

Dotado de um orçamento total 
superior a 11 mil milhões de 
euros para o período de 2007 
a 2013, o IPA já contribuiu sig-
nificativamente para reformas 
nos países do alargamento. Ao 
mesmo tempo, estes fundos 
ajudam a UE na consecução 
dos seus objetivos em matéria 

de recuperação económica 
sustentável, de ambiente e al-
terações climáticas, de trans-
portes e de aprovisionamento 
de energia, etc.

IPA II 2014–2020

O IPA dá continuidade ao pro-
cesso com vista a:

•  Aumentar a boa governa-
ção e a criação de capaci-
dades para assegurar o ali-
nhamento pela legislação e 
regulamentação da UE;

•  Fomentar o desenvolvi-
mento socioeconómico em 
sintonia com o objetivo da 
UE para 2020 de um cres-
cimento inteligente, susten-
tável e inclusivo.

Alargamento da UE 
Os fundos de pré-adesão da UE apoiam reformas 
económicas e democráticas concretas nos Balcãs 
Ocidentais e na Turquia: desde a modernização 
da administração pública e do sistema judicial 
a investimentos na infraestrutura e na 
conectividade entre os países do 
alargamento e com os Estados-
Membros da UE. A estabilidade da 
região, a economia e o potencial 
de investimento serão reforçados 
em benefício dos cidadãos.
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Onde estamos?

A Croácia é o mais recente 
Estado-Membro, já que 
aderiu à União Europeia em 
2013. 

O programa do alargamento 
da UE abrange atualmen-
te os países dos Balcãs 

Ocidentais e a Turquia. Os 
países encontram-se em 
diferentes fases do processo. 
Antes da adesão, têm de 
cumprir todos os critérios 
políticos e económicos e de 
alinhar a sua legislação pelo 
acervo comunitário. 
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Fortalecer as condições de 
segurança no mar Adriático 
contribui para a liberdade 
e a segurança na Europa e 
na região do alargamento. 
Financiado pelo IPA, o projeto 
“Apoio à Gestão de Fronteiras 
Azuis” (Support to Blue Border 
Management) providenciou 
formação e forneceu oito na-
vios à Polícia de Fronteiras e à 
Guarda Costeira responsáveis 
pelas atividades de controlo 
e vigilância nas fronteiras 
marítimas.

Europa mais segura

Também foram fornecidos no-
vos dispositivos tecnológicos 
como sistemas de vigilância 
por vídeo para os principais 
pontos de passagem das 
fronteiras externas e para as 
estâncias aduaneiras do inte-
rior, e implementadas novas 
tecnologias de controlo para 
deteção e vigilância portuária. 
Estes permitem combater 
mais eficazmente o tráfico 
de seres humanos e o con-
trabando de produtos ilícitos 
destinados aos mercados co-

munitário e albanês. Além 
da Albânia, os países 
vizinhos também bene-
ficiam dos progressos 
introduzidos no domínio 
da justiça, da liberdade 

e da segurança.

Estado de direito 

Investimento no Estado 
de direito

No contexto da adesão à UE, 
é imperativo que os países 
do alargamento mostrem 
resultados convincentes na 
luta contra a criminalidade or-
ganizada e a corrupção. Para 
tal, precisarão de um sistema 
judicial que puna os crimino-
sos, independentemente do 
seu estatuto profissional, e 
reduza a impunidade. Além 
disso, os mecanismos eficazes 
de cooperação para a gestão 
das fronteiras e a coordenação 

das políticas de asilo e migra-
ção ganham importância à luz 
dos crescentes problemas de 
segurança enfrentados pelos 
países do alargamento. 

Nesta conformidade, o Ins-
trumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA) ajuda estes 
países a tomarem medidas, 
através do reforço da coope-
ração operacional em áreas 
relacionadas com a justiça e 
os assuntos internos, e do es-
tabelecimento de sistemas de 
controlo adequados para me-
lhorar a segurança na região.

A União Europeia está a 
ajudar os Balcãs Ocidentais a 
tomar medidas no âmbito da 
luta contra a criminalidade 
organizada e a corrupção. 
O projeto “Reforçar a Rede 
Judicial” (Strengthening the 
Prosecutors’ Network) visa 
contribuir para expandir a 
cooperação entre os tribunais 
na região e apoiar a opera-
cionalização de equipas de 
investigação conjunta contra 
crimes internacionais graves. 
O resultado é uma cooperação 
transfronteiriça mais eficaz. 
O impacto do projeto fez-se 
sentir em toda a região quan-
do as forças policiais espe-
ciais da Bósnia e Herzegovina, 
Croácia e Sérvia levaram a 

cabo a operação “Šetač” (o 
caminhante). Saudada pelos 
meios de comunicação social 
como a melhor operação 
conjunta realizada até à data, 
abalou fortemente as estru-
turas da máfia do narcotráfi-
co que opera nestes países.

O sistema de comunicação 
por rádio digital fornecido ao 
Ministério do Interior permite 
a comunicação segura e fiável 
entre os serviços policiais. O 
facto de ser compatível com o 
usado nos Estados-Membros 
virá também facilitar o inter-
câmbio de informações com 
os países da UE. 

Por intermédio deste projeto, 
o Ministério do Interior adqui-
riu um sofisticado sistema de 
comunicação por rádio digital 
com capacidade de extensão 
e de inclusão de outros ser-
viços de emergência, como 
ambulâncias e bombeiros.

Balcãs Ocidentais – 
Consecução de resultados

Antiga República ju-
goslava da Macedónia 
– Comunicação fiável entre 
serviços policiais

O apoio ao Estado de direito é crucial para os 
cidadãos, as empresas, as instituições públicas e a 
economia em geral. Tal é pertinente não só nos países 
do alargamento, mas também nos Estados-Membros 
da UE. Estabelecer autoridades policiais e judiciais 
robustas e profissionais, independentes e livres de 
influências externas é fundamental para reforçar 
as capacidades de luta contra todas as formas de 
criminalidade organizada, de gestão das fronteiras, 
de segurança, e de controlo das migrações, sobretudo 
dos crescentes fluxos de imigração clandestina.

O “Illiria” é um dos oito 
novos navios responsáveis 
pela manutenção da paz e 

segurança no AdriáticoAlbânia – 
Fronteiras mais seguras


