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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os progressos registados nas acções de luta contra as minas 
(2011/2007(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção de Otava, de 3 de Dezembro de 1997, sobre a Proibição da 
Utilização, Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Anti-Pessoal e sobre a sua 
Destruição (a seguir designado Tratado de Otava sobre a Proibição de Minas), que entrou 
em vigor em 1 de Março de 1999,

– Tendo em conta as suas mais recentes resoluções, de 22 de Abril de 2004, sobre as minas 
terrestres anti-pessoal1 , de 7 de Julho de 2005, sobre um mundo sem minas terrestres2, 
de 19 de Janeiro de 2006, sobre deficiência e desenvolvimento3, e de 13 de Dezembro de 
2007, sobre o 10.º aniversário da Convenção de Otava sobre a Proibição da Utilização, 
Armazenagem, Produção e Transferência de Minas Anti-Pessoal e sobre a sua 
Destruição4,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1725/2001 do Conselho, de 23 de Julho de 
2001, relativo à acção na luta contra as minas terrestres anti-pessoal em países terceiros, 
com excepção dos países em desenvolvimento5

– Tendo em conta a Segunda Conferência de Revisão da Convenção de Otava de 1997, que 
teve lugar em Cartagena, na Colômbia, em Novembro de 2009,

– Tendo em conta as directrizes da Comissão Europeia, relativas à acção comunitária no 
domínio da luta contra as minas 2008-2013,

– Tendo em conta o relatório 2009 do serviço de acção contra as minas, das Nações Unidas,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2011),

A. Considerando que a “acção de luta contra as minas” inclui o reconhecimento, a detecção, 
a marcação e a remoção de minas terrestres anti-pessoal (MTAP) e de outros resíduos 
explosivos de guerra (REG) - incluindo engenhos explosivos improvisados (EEI) -, a 
educação sobre os riscos inerentes às minas, a assistência às vítimas e a destruição das 
reservas de minas,

B. Considerando que as MTAP e os EEI persistentes, além de infligirem a perda de vidas 
humanas, em particular entre a população civil, representam um grave obstáculo à 
reconstrução pós-conflito dos países afectados e podem servir de matéria-prima para o 

                                               
1 JO C 104, de 30.4.2004, p. 1075.
2 JO C 157E, de 6.7.2006, p. 473.
3 JO C 287E de 24.11.2006, p. 336.
4 JO C 323E de 18.12.2008, p. 485.
5 JO C 234, de 1.9.2001, p. 6.
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fabrico de EEI, 

C. Considerando que, em 1 de Dezembro de 2010, 156 Estados haviam oficialmente 
decidido acatar o Tratado sobre a proibição de minas anti-pessoal,

D. Considerando que, em 1999, se estimava em 18.000 o número de vítimas de MTAP, 
REG/EEI e que, em 2009, esse número era inferior a 4.000,

E. Considerando que apenas um governo – o de Myanmar – recorreu recentemente à 
colocação de MTAP, que não se registaram quaisquer exportações ou transferências de 
MTAP entre Estados e que apenas três países são suspeitos de prosseguir o respectivo 
fabrico,

F. Considerando que as forças armadas mais responsáveis deixaram há muito de utilizar 
MTAP, mas que estas, a par dos EEI, continuaram a constituir uma arma predilecta dos 
grupos insurrectos e terroristas e de outros actores não estatais,

G. Considerando que mais de 90 países continuam, de algum modo, a ser afectados pelas 
MTAP e por outros REG,

H. Considerando que, em primeira instância, é da responsabilidade dos Estados afectados 
acometer os problemas inerentes às MTAP e aos REG no seu território, em particular 
após o termo dos conflitos,

I. Considerando ser reduzido o número de militares adstritos às actividades de desminagem 
em muitos dos países afectados, em que os conflitos cessaram, mas em que subsistem 
forças armadas locais com um grande número de efectivos, 

J. Considerando que a assistência às vítimas continuará a ser indispensável durante muito 
tempo após o fim da ameaça constituída pelas MTAP,

K. Considerando que a comunidade internacional respondeu com generosidade exemplar ao 
repto da tragédia devida às MTAP, contribuindo com cerca de 3,9 mil milhões de dólares 
norte-americanos para a luta contra as minas entre 1999 e 2009,

L. Considerando que a percepção de uma ameaça de mina é frequentemente maior do que a 
realidade e que, de acordo com os cálculos efectuados, apenas 2 % do território objecto 
de acções de desminagem, frequentemente a custos consideráveis, se encontra 
efectivamente contaminado com MTAP ou com REG,

M. Considerando que, mau grado os muitos investimentos realizados, as técnicas e as 
tecnologias de detecção de explosivos não registam grandes progressos e que nos 
encontramos na presença de um novo imperativo face à utilização crescente de EEI,

Esforços envidados a nível mundial em matéria de luta contra as minas

1. Regozija-se com os progressos observados no domínio da luta contra as minas ao longo 
da última década, mas assinala que os esforços envidados necessitam de ser reorientados 
e intensificados para pôr cobro à ameaça representada pelas MTAP num prazo específico, 
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2. Congratula-se vivamente com o facto de 156 países, entre os quais 26 Estados-Membros
da UE, terem acordado em aderir ao Tratado sobre a proibição das minas anti-pessoal, 
mas lamenta que cerca de 37 países ainda não o tenham assinado; 

4. Reconhece o precioso contributo dos doadores internacionais, das agências internacionais 
e das ONG para o combate ao flagelo que são as MTAP, bem como a dedicação e o 
espírito de sacrifício do pessoal local e internacional; 

5. Acolhe favoravelmente o facto de mais 7 países terem anunciado a conclusão das suas 
actividades de desminagem em 2009 e 2010, ascendendo a 16 o número de Estados que, 
até à data, a tal procederam;

6. Reconhece que os EUA têm sido os principais patrocinadores mundiais das acções de 
desminagem, apoiando energicamente os programas internacionais de desminagem e de 
assistência às vítimas, e deram já cumprimento à maioria das principais disposições do 
Tratado sobre a Proibição das Minas Anti-Pessoal, pelo que incentiva aquele país a aderir 
ao Tratado; 

7. Insta a Rússia a aderir ao Tratado sobre a Proibição das Minas Anti-Pessoal, assinalando 
que este país, que foi, no passado, um grande produtor de MTAP, tendo figurado durante 
muito tempo na lista dos países utilizadores de MTAP, foi retirado dessa lista em 2010 
após ter declarado que pôs termo à respectiva utilização;

8. Declara-se preocupado pelo facto de a China e a Rússia possuírem as maiores reservas de 
MTAP, estimadas, respectivamente, em 100 milhões e 24,5 milhões;

Estudo de Caso – Afeganistão

9. Verifica que a utilização generalizada e indiscriminada de MTAP durante mais de três 
décadas de conflito fez do Afeganistão um dos países mais contaminados do mundo, 
situação essa ainda mais agravada pela utilização de EEI pelos talibãs; 

10. Deplora que mais de metade das 508 vítimas de MTAP/REG/EEI entre 1 de Março de 
2009 e 1 de Março de 2010 tenham sido crianças; 

11. Reconhece que o conflito em curso em numerosas regiões torna a desminagem uma 
actividade excepcionalmente perigosa e que os talibãs têm como alvo os gabinetes das 
Nações Unidas e o pessoal local e internacional; 

12. Salienta que o montante doado pela comunidade internacional para acções de 
desminagem no Afeganistão em 2009 se elevou a cerca de 80 milhões de dólares norte-
americanos;

13. Constata com satisfação que as operações são levadas a cabo quase exclusivamente por 
pessoal local (cerca de 10.000 pessoas), com o apoio internacional;

14. Expressa a sua inquietação face à aparente falta de vontade do Governo afegão, a nível 
central e provincial, para assumir as suas responsabilidades em matéria de luta contra as 
minas;



PE458.687v01-00 6/9 PR\863301PT.doc

PT

Estudo de Caso – Angola

15. Assinala que 30 anos de conflito fizeram com que Angola, à semelhança do Afeganistão, 
se tornasse num dos países mais atingidos por MTAP;

16. Regista que a CNIDAH (comissão nacional inter-sectorial de desminagem e assistência 
humanitária) foi instituída com sucesso enquanto autoridade nacional incumbida da luta 
contra as minas, mas observa que os países doadores exercem uma escassa influência na 
referida comissão e que o Governo tem acesso aos seus consideráveis recursos 
financeiros próprios, provenientes sobretudo das receitas petrolíferas;

17. Manifesta a sua preocupação face ao grande número de problemas estruturais destacados 
pela Comissão Europeia, na sua avaliação de 2009, nomeadamente a ausência de 
resultados dos 2,7 milhões de euros despendidos com 22 membros do pessoal da 
CNIDAH;

18. Lamenta que, não obstante a conclusão de um estudo nacional, em 2007, e de um 
importante programa de acção no domínio da luta contra as minas, o alcance da ameaça 
representada pelos MTAP/REG não seja ainda conhecido com precisão e que, ao ritmo 
actual da realização dos progressos, sejam necessários 100 anos para desminar o território 
do país; frisa a necessidade urgente de estabelecer uma relação diferente entre Governo e 
doadores internacionais e de consagrar um maior volume de recursos nacionais à 
resolução deste problema, introduzindo técnicas melhoradas de redução das áreas 
contaminadas e de reforço das capacidades nacionais de desminagem, por forma a que o 
solo possa ser mais rapidamente reafectado a uma utilização produtiva;

Estudo de Caso – Bósnia

19. Verifica que, volvidos 16 anos sobre o final do conflito na Bósnia-Herzegovina, se 
observa ainda um elevado nível de contaminação por MTAP/REG, mau grado os vultosos 
investimentos internacionais e os esforços nacionais desenvolvidos; 

20. Regista as melhorias verificadas na gestão da luta contra as minas mercê da criação de 
um centro nacional de luta contra as minas na Bósnia-Herzegovina, sob a tutela de uma 
comissão central de desminagem, em ligação com um comité internacional de doadores;

21. Reconhece que a mobilização dos recursos suscita problemas notórios ao Governo e que 
a estratégia de luta contra as minas 2009-2019 está ainda por adoptar, não se tendo, 
durante anos, a comissão central de desminagem reunido com representantes dos 
doadores sedeados em Sarajevo;

22. Felicita o Fundo fiduciário internacional de desminagem e assistência às vítimas (ITFD), 
com sede na Eslovénia, pelo seu contributo para as acções de luta contra as minas na 
Bósnia-Herzegovina e realça a necessidade de que o mesmo mantenha como sua 
prioridade a luta contra as minas na Bósnia-Herzegovina até que esse problema tenha 
sido inteiramente superado; 

23. Assinala que 33 organizações de desminagem acreditadas operam na 
Bósnia-Herzegovina, mas que, para o efeito, se poderia recorrer em maior medida ao 
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pessoal militar;

Assistência às vítimas

24. Reconhece que a vida e a subsistência das vítimas de MTAP/REG/EEI jamais serão as 
mesmas e que essas vítimas inocentes são frequentemente oriundas dos grupos mais 
vulneráveis de alguns dos países mais pobres, requerendo apoio e assistência contínuos e 
altamente especializados, apoio e assistência esses que continuarão a ser necessários 
mesmo quando deixarem de se registar vítimas; 

25. Congratula-se com o facto de as acções de luta contra as minas terem reduzido 
drasticamente o número de acidentes, mas lamenta profundamente que, em 2009, 70% 
das vítimas tenham sido civis, deplorando, em particular, a elevada proporção de vítimas 
infantis;

26. Lamenta que os sobreviventes de minas terrestres ou as organizações que os representam 
tenham participado na implementação da assistência às vítimas em menos de metade dos 
países afectados e concorda com a necessidade de respeitar plenamente as opiniões e os 
direitos desses sobreviventes;

Progressos registados nas técnicas de detecção e de reconhecimento de zonas minadas

27. Reconhece que a população local em zonas minadas fornece as indicações iniciais mais 
precisas quanto à existência de uma ameaça devida a uma mina;

28. Verifica os progressos efectuados no domínio das tecnologias e técnicas de detecção de 
minas, mas lamenta que continue a ser difícil lograr soluções rápidas, fiáveis e rentáveis, 
continuando, inevitavelmente, a ser generalizado o recurso a técnicas tradicionais 
trabalhosas, lentas e perigosas, que utilizam sondas manuais; 

29. Constata que as perspectivas mais promitentes para fazer progredir as técnicas de 
detecção residem na conjugação de várias tecnologias, bem como na combinação de 
tecnologias de luta contra a ameaça representada pelos EEI no quadro de operações 
militares; 

30. Reconhece que acções de reconhecimento devidamente conduzidas só se revestem de 
utilidade quando seguidas de relatórios precisos e eficazes e considera que os doadores 
devem velar por que os recursos financeiros que concedem a essas acções sejam 
despendidos de modo judicioso; 

31. Insta a Comissão a disponibilizar um maior volume de recursos ao financiamento da 
investigação de tecnologias e técnicas no domínio da detecção e do reconhecimento de 
zonas minadas, em estreita cooperação com parceiros internacionais;

Rumo ao fim da ameaça constituída pelas MTAP

32. Declara-se preocupado pelo facto de alguns dos países afectados por MTAP dependerem 
excessivamente da assistência financeira internacional para a realização de acções de luta 
contra as minas, não mobilizando, suficientemente, os seus próprios recursos em termos 
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de pessoal ou de receitas;

33. Manifesta a sua preocupação perante o desvio de recursos para a "remoção de minas" em 
zonas em que a ameaça à situação humanitária ou ao desenvolvimento económico é 
negligenciável, ou em que a ameaça é percepcionada, não sendo, porém real, em 
detrimento das zonas em que a vida se encontra seriamente comprometida; exorta a um 
maior enfoque na melhoria do planeamento e da gestão das operações e à realização de 
um primeiro reconhecimento mais rigoroso de zonas suspeitas;

34. Entende que a comunidade internacional deveria fazer incidir a sua atenção nos países 
menos aptos a resolverem os seus próprios problemas, na remoção de minas e na 
assistência às vítimas; sustenta que o objectivo deveria consistir numa transição mais 
rápida para uma situação em que os países possam ser declarados livres da ameaça que as 
minas representam para a vida e o desenvolvimento económico;

35. Insta os doadores a prosseguirem o financiamento, fazendo-o acompanhar de uma 
definição de objectivos e avaliação mais eficientes; 

36. Sustenta que os esforços deveriam concentrar-se na criação e no reforço de maiores 
capacidades locais, o que poderá incluir uma formação especializada do pessoal local 
numa base estruturada e profissional,  ou um maior recurso a unidades militares treinadas 
especificamente para a desminagem humanitária em situações de pós-conflito;

37. Apela a um melhor planeamento nacional, com base em práticas de excelência, e ao 
reforço da coordenação internacional no quadro das acções de luta contra as minas, bem 
como a uma mais eficiente distribuição dos recursos às zonas de maior necessidade, 
mantendo, simultaneamente, estruturas burocráticas flexíveis;

38. Lamenta a inexistência de informações fiáveis sobre o actual número das vítimas de 
MTAP/REG/EEI e exorta à realização de uma análise adequada que sirva de orientação a 
uma distribuição mais eficiente e selectiva dos recursos, contexto em que cumpre prestar 
especial atenção às necessidades das vítimas e das suas famílias;

39. Deplora que, desde a abolição da respectiva rubrica no orçamento geral da UE em 2007, a 
União Europeia não disponha de nenhum instrumento flexível e de dimensão 
transnacional que responda coerentemente às prioridades da luta contra as minas e que a 
transparência da contribuição financeira da UE para as acções de luta contra as minas 
tenha diminuído; insta, por conseguinte, a União a dotar-se de uma abordagem mais 
especializada, que preveja uma rubrica orçamental sob a tutela de uma direcção 
competente, o que testemunhará a firmeza do contínuo empenho da UE em prol da luta 
contra as minas;

40. Salienta que as acções conduzidas no domínio da luta contra as minas podem contribuir 
de modo significativo para o desarmamento, a desmobilização e a reabilitação em 
situações de  pós-conflito, designadamente fornecendo formação e emprego altamente 
respeitados aos antigos combatentes; 

41. Convida os doadores a harmonizarem os seus métodos de avaliação da rentabilidade das 
acções de luta contra as minas, a fim de viabilizar a comparação e a avaliação país por 
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país; insta-os a definirem e a divulgarem as melhores práticas por intermédio do grupo de 
apoio às operações de luta contra as minas (MASG);

42. Exorta a Comissão Europeia a actualizar as suas "Linhas de Orientação do Plano Europeu 
de Luta contra as Minas para o período 2008-2013”, visando reflectir as alterações 
propostas à arquitectura institucional e de financiamento, assegurar uma distribuição mais 
célere e flexível dos fundos e fornecer instruções claras em matéria de acesso ao 
financiamento, com incidência nas prioridades mais urgentes e nas melhores práticas; 
exorta, ainda, a Comissão a prever programas de assistência de molde a possibilitar aos 
países mais necessitados o cumprimento das obrigações que lhes incumbem nos termos 
do Tratado sobre a proibição de minas anti-pessoal, bem como a controlar e a avaliar 
devidamente a eficácia do financiamento;

43. É sua convicção que, graças a uma melhor coordenação internacional e a uma melhor 
hierarquização das prioridades, a melhores práticas de gestão, de reconhecimento e de 
desminagem, a relatórios mais precisos e a uma utilização mais avisada e judiciosa dos 
fundos, se afigura realista esperar obter, dentro de um prazo determinado, um mundo em 
que a vida, a subsistência e o desenvolvimento económico deixem de estar ameaçados 
pelas MTAP;

44. Encarrega o seu Presidente de apresentar a presente resolução ao Conselho e aos 
Governos dos Estados-Membros, ao Serviço Europeu para a Acção Externa e à 
Comissão, às Nações Unidas, ao Presidente dos Estados Unidos da América e ao 
Congresso dos EUA, aos Governos dos países mais afectados pelo problema das minas e 
às ONG internacionais.


