
ONU. Problemas
financeiros ameaçam
pagamento de salários

Ao /João Duque chama a atenção para as "despesas brutais" que
a organização tem. Uma das soluções, de acordo com o economista,
passaria por reduzir viagens e conferências e abandonar Nova lorque
como sede da ONU.
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A Organização das Nações Uni-
das (ONU) corre o risco de ficar

sem dinheiro. O alerta é dado por
António Guterres ao admitir que
a organização corre o risco de

não conseguir pagar os salários

até ao final do mês. Em causa
está um défice de 230 milhões
de dólares, o equivalente a 210
milhões de euros. Numa carta
enviada aos 37 mil funcionários,
o secretário-geral da ONU afir-

ma que "os Estados-membros só

pagaram 70% do valor total neces-

sário para as nossas operações
regulares em 2019. Isso tradu-
ziu-se numa escassez de dinhei-

ro no valor de 230 milhões de
dólares no fim do mês de setem-

bro. Corremos o risco de esgo-
tar as nossas reservas de liqui-
dez de backup até ao fim do mês",

diz ó documento a que AFP teve

acesso. Nesse sentido, o portu-
guês responsável pela ONU garan-
te que é urgente que se tomem
"medidas adicionais não especi-
ficadas" para que se possa garan-
tir o pagamento de salários.

Uma das medidas considera-
das urgentes diz respeito ao cor-

te nas despesas da organização.
Mas para isso é necessário adiar
conferências e reuniões e redu-

zir os serviços. Mas não só. As

viagens oficiais vão ser restrin-

gidas apenas a atividades essen-

ciais e serão ainda tomadas
medidas para poupar energia.

A medida não surpreende o

economista João Duque. "As

despesas que a ONU tem são

brutais. Entre viagens, estadias,

despesas de representação mais

custos em reuniões, o dinheiro
não chega para tudo", diz ao i.

João Duque chama ainda a

atenção para as "fortunas" que
são gastas apenas pelo facto de

a ONU estar sediada em Nova

lorque. "É uma das cidades
mais caras. Os salários que são

praticados são de ordenados
americanos. Tudo isto acres-
ce ao orçamento que a ONU
tem para gastar por ano". E o

economista não tem dúvidas:
"Todas as despesas são calcu-
ladas anualmente e António
Guterres tem a obrigação de
fazer as contas no início do ano

para saber até onde pode ir, e

abandonar Nova lorque seria
uma das decisões mais razoá-
veis", refere ao i.

Guterres admite
que a falta de

dinheiro vai obrigar
a fazer alguns

cortes nas despesas

"As despesas
que a ONU tem
são brutais", diz

o economista
João Duque ao i

Ainda em junho, o secretá-
rfogeral da ONU disse aos diplo-
matas que ponderou vender a

sua casa em Manhattan, em
Nova lorque, para ajudar a

organização a superar uma gra-
ve crise orçamental. "A primei-
ra coisa que fiz quando che-

guei foi perguntar se poderia
vender a casa", garantiu.

Recorde-se que a residência
oficial do secretário-geral da
ONU é uma casa de quatro
andares com jardim, com vis-

ta para o East River, na área
de Sutton, em Manhattan. A

casa foi oferecida à organiza-
ção por um bilionário, em 1972,

e o seu valor é estimado em
várias dezenas de milhões de

dólares. No entanto, António
Guterres esclareceu ter desço-
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berto rapidamente que os acor-
dos entre as Nações Unidas e
os Estados Unidos não lhe per-
mitiam vender a propriedade.

PROBLEMAS ANTIGOS O Certo é

que o problema não é novo. Um
funcionário, que pediu anoni-
mato, garante que Guterres já
tinha pedido aos Estados-mem-

bros, no inicio deste ano, que as

contribuições para a ONU aumen-
tassem para que pudessem ser
evitados problemas de fluxo de
caixa. O pedido foi recusado. O

problema é que estas contribui-

ções são muito importantes para
a sustcntabilidade da ONU, como
António Guterres referiu: "A res-

ponsabilidade final pela nossa
saúde financeira cabe aos Esta-
dos-membros".

Recorde-se que o orçamento
operacional para 2018/2019 da
ONU é de 5,4 mil milhões de

dólares (aproximadamente 455

Esta não é

a primeira vez que
a ONU envia cartas

sobre problemas
financeiros

O montante
que cada país

paga à ONU está
relacionado com

a sua economia

mil milhões de euros). Este
valor exclui o que se paga pelas
operações de manutenção da

paz e os Estados Unidos con-
tribuem com 22%. No entanto,
este orçamento já tem vindo a

sofrer cortes, nomeadamente
no orçamento das missões de

paz. No total, o valor atribuí-
do este ano é 5% inferior ao
atribuído no biénio anterior.

A verdade é que esta não é a
primeira vez que a ONU alerta
para a falta de dinheiro. Recua-
mos a julho de 2018, altura em

que o secretário-geral das Nações
Unidas pediu aos países para
pagarem atempadamente as

contribuições devidas.
Na altura, voltava a ser assun-

to a possibilidade de a organi-
zação estar a ficar sem dinhei-

ro e Guterres enviou uma car-
ta aos embaixadores dos paí-
ses-membros da organização
devido aos atrasos nos paga-
mentos das contribuições. É

que, dos 193 países que na altu-
ra tinham assento na organi-
zação, apenas 112 tinham pago,
o que significava um buraco
no orçamento da ONU de 139
milhões de dólares - cerca de
119 milhões de euros.

QUEM PAGA O Q.UÊ? A questão
financeira é um problema cons-
tante para a ONU. Mas quem
contribui para o desenvolvi-
mento desta instituição?

No ano passado, Donald Trump
era claro nas críticas. "Os Esta-
dos Unidos são um dos 193 paí-
ses da ONU. E, ainda assim, arca-

mos com 22% de todo o orça-
mento e mais", disse, chegando
até a cortar o financiamento de

alguns órgãos da instituição.
O financiamento da ONU é

dividido em duas principais
categorias: as contribuições
calculadas e as voluntárias.

Depois, cada país contribui
consoante o tamanho da sua
economia. Não é de estranhar,
então, que os Estados Unidos

sejam o país que mais contri-
bui. Recordemos ainda que, ao

ser país-membro da ONU, o

pagamento de contribuições
faz parte das obrigações.

Já no que diz respeito às con-

tribuições voluntárias, não há

regras e, por isso, os países
têm o direito de pagar o que
quiserem.


