
AD\814247PT.doc PE431.009v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2009/2151(INI)

28.4.2010

PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem
(2009/2151(INI))

Relator: Viktor Uspaskich



PE431.009v02-00 2/6 AD\814247PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\814247PT.doc 3/6 PE431.009v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça o papel-chave desempenhado pelas autoridades regionais e locais no ciclo de 
gestão das catástrofes; manifesta a sua firme convicção de que o envolvimento dessas 
autoridades na concepção e implementação da redução dos riscos e de estratégias para a 
prevenção de catástrofes naturais constitui a melhor forma de garantir a adopção das 
soluções mais eficazes e funcionais; sublinha ainda a importância da consulta e da 
participação, neste processo, das partes interessadas públicas e privadas, incluindo 
organizações de voluntários;

2. Sublinha que uma abordagem proactiva é mais eficaz e menos dispendiosa do que uma 
estratégia baseada unicamente na reacção às catástrofes; é de opinião que o conhecimento 
do contexto geográfico, económico e social de cada zona é fundamental para a prevenção 
de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem;

3. Realça que são as regiões e as comunidades locais que mais sofrem com as catástrofes 
naturais e que, em geral, nem os seus recursos materiais ou humanos nem os seus 
conhecimentos ou meios financeiros são suficientes para responder a estas catástrofes no 
quadro de uma abordagem puramente nacional e/ou regional, salientando que estas 
catástrofes exigem uma resposta eficaz a nível europeu, assente na solidariedade.

4. É da opinião de que apenas será possível fazer progressos reais em matéria de prevenção, 
preparação, resposta e reconstrução em caso de catástrofes, mediante a elaboração de 
uma estratégia comum e através de acções coordenadas entre os diferentes sectores e 
actores envolvidos no ciclo de gestão de catástrofes naturais; sublinha o papel que o 
trabalho de voluntariado pode desempenhar na estratégia comum e propõe que as acções 
incluam uma componente de voluntariado; insta os Estados-Membros a trabalhar no 
sentido de promover a cooperação neste sentido a nível nacional, regional e local; sugere 
que seja ponderada a possibilidade de organizar uma cooperação baseada no voluntariado 
a nível dos Estados-Membros, no contexto do Ano Europeu do Voluntariado 2011, tendo 
em vista a prevenção e gestão das catástrofes;

5. Defende uma estratégia global para toda a UE, ao abrigo da qual seja introduzido um 
protocolo de acção uniforme destinado a cada tipo de catástrofe, incluindo os incêndios 
florestais; salienta que cabe aos Estados-Membros a responsabilidade principal pela 
prevenção e gestão das catástrofes; considera que esta estratégia deve assegurar total 
solidariedade entre países e dedicar especial atenção às regiões mais isoladas, mais 
escassamente povoadas e ultraperiféricas, bem como a determinadas regiões ou ilhas da 
União Europeia com características especiais e necessidades específicas associadas à sua 
geografia, à sua topografia e às condições económicas e sociais em que vivem os seus 
habitantes; realça, porém, que não há qualquer intenção de, por meio de orientações da 
UE, substituir ou fragilizar as competências nacionais em vigor na prevenção de 
catástrofes e na protecção civil;
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6. Sublinha a importância das medidas de sensibilização do público e de informação para a 
prevenção de catástrofes e para a resposta do público durante e após a crise, as quais 
considera essenciais para salvar vidas; apela, por conseguinte, à Comissão para que 
desenvolva a avaliação do mecanismo de protecção civil e a formação no quadro do 
programa de protecção civil e para que prepare orientações comunitárias para as várias 
calamidades possíveis; realça ainda a necessidade de informação adicional relativa ao 
número de telefone único europeu para chamadas de urgência “112”;

7. Salienta que os efeitos das catástrofes naturais não respeitam as fronteiras formais e 
administrativas das regiões e dos Estados-Membros; considera que, por este motivo, a 
identificação das zonas de maior risco, com especificação do tipo de risco envolvido, deve 
ser acompanhada do estabelecimento de objectivos prioritários e mecanismos de 
cooperação naquelas zonas; exorta as regiões a consolidar as redes de coordenação 
transfronteiriça e territorial já existentes, a fim de desenvolver uma cooperação que se 
concentre mais especificamente na prevenção de catástrofes naturais; está convencido de 
que as estruturas de cooperação transfronteiriça, como as macro-regiões, que cooperam 
numa base funcional independente das fronteiras administrativas, podem tornar-se 
plataformas eficazes para a cooperação em matéria de prevenção de catástrofes;

8. Advoga a utilização da valiosa experiência adquirida neste domínio, através de projectos 
realizados no passado ao abrigo da iniciativa comunitária INTERREG, e considera que 
um melhor aproveitamento das oportunidades geradas no contexto do Objectivo da 
Cooperação Territorial Europeia se reveste de importância crucial; entende, a este 
respeito, que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) pode constituir 
um importante instrumento para reforçar a cooperação intergovernamental, 
transfronteiriça e inter-regional, mesmo com países que não sejam membros da UE, e 
uma base estável para o intercâmbio e a transferência de conhecimento tecnológico e de 
melhores práticas no domínio da prevenção de catástrofes e para a criação de bases de 
dados e sistemas de alerta comuns entre os seus membros;

9. Assinala que a política de coesão é um instrumento essencial para a prevenção dos riscos 
de catástrofes naturais; defende que deve ser possível gerir os vários fundos e 
instrumentos de modo flexível e coordenado a fim de melhorar o funcionamento e a 
eficácia dessa política; salienta que cumpre coordenar essa prevenção dos riscos com 
outras políticas conduzidas no domínio da prevenção, de modo a evitar a dispersão das 
acções e a aumentar a eficácia e o valor acrescentado das medidas tomadas;

10. Saúda a proposta da Comissão de aplicar os ensinamentos obtidos em exercícios à 
prevenção de catástrofes, tendo em particular atenção as regiões da UE que enfrentam 
uma combinação de riscos, tais como inundações, ciclones, erupções vulcânicas e 
terramotos; exorta a Comissão a realizar um inventário de fontes de informação e a 
difundir as melhores práticas no que respeita a procedimentos de gestão dos riscos; apoia 
a coordenação de actividades de investigação neste âmbito e entende que as ligações 
entre a detecção e os sistemas de alerta rápido devem ser reforçadas;

11. Apoia a iniciativa da Comissão destinada a avaliar a possibilidade de melhorar a 
integração da prevenção de catástrofes nos programas operacionais para o período 2007-



AD\814247PT.doc 5/6 PE431.009v02-00

PT

2013, e insta os Estados-Membros a recorrer aos fundos estruturais atribuídos 
directamente a medidas de prevenção de riscos, de forma a que as acções neste domínio 
sejam empreendidas atempadamente durante o actual período de programação; relembra, 
contudo, que é necessário coordenar as acções neste quadro; sugere que, na estratégia 
para o próximo período de programação, a Comissão tenha em conta a necessidade de 
introduzir medidas de financiamento da UE para a prevenção de catástrofes que 
abarquem todos os domínios de acção;

12. Constata que as alterações climáticas agravam progressivamente as catástrofes naturais, 
nomeadamente cheias e calamidades relacionadas com a hidrologia, para as quais é 
essencial uma prevenção adequada e bem coordenada; insta a Comissão a explorar, no 
âmbito da revisão orçamental em curso, todas as possibilidades no que respeita a 
instrumentos que melhorem os sistemas de prevenção de catástrofes existentes, incluindo 
a hipótese de utilizar os recursos de alerta precoce e de observação por satélite 
actualmente disponíveis para avaliar o risco de seca e de desertificação;

13. Exorta a Comissão a assegurar que as actuais pressões orçamentais provocadas pela crise 
não conduzam a uma diminuição dos recursos afectados às políticas de prevenção de 
catástrofes em vigor e que, no quadro da revisão orçamental em curso, avalie 
cuidadosamente quaisquer lacunas no domínio da prevenção e determine se todos os tipos 
de catástrofe estão abrangidos pelos instrumentos disponíveis;

14. Insta a Comissão a não esquecer que uma melhor gestão e conservação das zonas 
arborizadas é uma das suas prioridades fundamentais no domínio do combate às 
alterações climáticas; entende que o lançamento de uma política florestal genuína daria 
um enorme contributo, não só para o combate às alterações climáticas, mas também para 
a prevenção de catástrofes naturais;

15. Insta a Comissão a elaborar um plano de acção europeu para o intercâmbio das melhores 
práticas em matéria de prevenção de catástrofes, bem como planos de emergência 
coordenados que permitam reunir as capacidades nacionais para a cooperação 
transfronteiriça em casos de emergência;

16. Considera que o financiamento de infra-estruturas no âmbito dos fundos estruturais 
durante os próximos períodos de programação deve estar subordinado à adopção de 
medidas específicas em conformidade com as normas em matéria de prevenção de 
catástrofes.

17. Exorta a Comissão a apresentar de imediato uma nova proposta destinada a simplificar as 
regras administrativas e a aumentar a flexibilidade do Fundo de Solidariedade da UE;
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