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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

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

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 23 de Fevereiro de 2009, intitulada 
“Abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem”1 e a respectiva avaliação de impacto2; e o documento de trabalho da 
Comissão de 14 de Dezembro de 2007 sobre o reforço dos sistemas de alerta rápido na 
Europa3;

 Tendo em conta as suas Resoluções, de 16 de Setembro de 2009, sobre sobre 
incêndios florestais no Verão de 20094; de 4 de Setembro de 2007 sobre catástrofes 
naturais5; de 7 de Setembro de 2006 sobre incêndios florestais e inundações6; de 5 de 
Setembro de 2002 sobre inundações na Europa7; de 14 de Abril de 2005 sobre a seca 
em Portugal8; de 12 de Maio de 2005 sobre a seca em Espanha9; de 8 de Setembro de 
2005 sobre catástrofes naturais (incêndios e inundações) na Europa10; as suas 
resoluções de 18 de Maio de 2006 sobre catástrofes naturais (incêndios florestais, 
secas e inundações) - aspectos agrícolas11, aspectos do desenvolvimento regional12 e 
aspectos ambientais13; e as suas resoluções legislativas de 18 de Maio de 2006 sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
Fundo de Solidariedade da União Europeia14;

 Tendo em conta as conclusões do Conselho de 16 de Junho de 2008 sobre o reforço da 
capacidade de resposta a desastres na União15; e os pontos 12 a 15 das conclusões da 
Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas de 15-16 de Junho de 2006 referente à 
capacidade de resposta da União Europeia a emergências, crises e desastres16;

 Tendo em conta a Decisão 2007/162/CE, Euratom de 5 de Março de 2007 que 

                                               
1 COM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Textos aprovados,, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Textos aprovados,, P6_TA(2007)0362
6 Textos aprovados,, P6_TA(2006)0349
7 OJ C 272 E, 13.11.2003, p. 471.
8 Textos aprovados, P6_TA(2005)0139
9 Textos aprovados, P6_TA(2005)0187
10 Textos aprovados, P6_TA(2005)0334
11 Textos aprovados, P6_TA(2006)0222
12 Textos aprovados, P6_TA(2006)0223
13 Textos aprovados, P6_TA(2006)0224
14 Textos aprovados, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
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estabelece um Instrumento Financeiro de Protecção Civil1;

 Tendo em conta a Directiva 1996/82/CE do Conselho relativa ao controlo de riscos de 
acidente grave que envolvem substâncias perigosas (Directiva Seveso II)2;

 Tendo em conta a Directiva 1996/82/CE do Conselho relativa ao controlo de riscos de 
acidente grave que envolvem substâncias perigosas (Directiva Seveso II)3; 

 Tendo em conta a Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à avaliação e gestão de riscos de inundação (directiva inundações)4; 

 Tendo em conta a Directiva 85/337/CEE do Conselho relativa à avaliação dos efeitos 
de certos projectos públicos e privados sobre o ambiente (directiva da AIA)5;

 Tendo em conta o Quadro de Acção 2005-2015: Construindo a Resiliência de Nações 
e Comunidades a Catástrofes, adoptado em 22 de Janeiro de 2005 em Kobe, Hyogo6;

 Tendo em conta a Convenção sobre Biodiversidade Biológica adoptado em 5 de Junho 
de 1992, no Rio de Janeiro;

 Tendo em conta o antigo 196.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE);

 Tendo em conta o artigo 48º do seu regulamento interno,

 Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e os pareceres da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, da Comissão do Desenvolvimento Regional e da Comissão 
das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos (A7-0000/2010),

A. Considerando que a prevenção deverá constituir uma etapa cada vez mais importante 
do ciclo de gestão de catástrofes, adquirindo uma relevância social crescente;

B. Considerando que factores como o uso intensivo dos solos, o crescimento industrial e 
urbano desordenado, o abandono rural, a desertificação, a intensificação da ocorrência 
de fenómenos climáticos extremos, entre outros, tornam os Estados-Membros, e em 
particular as regiões da convergência, mais vulneráveis a catástrofes, quer naturais 
quer provocadas pelo homem;

C. Considerando que as catástrofes têm geralmente uma multiplicidade de causas, nem 
sempre atribuíveis unicamente a fenómenos naturais extremos, sendo frequentemente 
potenciadas por uma inadequada relação do homem com o meio físico circundante;

                                               
1 OJ L 71, 10.3.2007, p. 9
2 OJ L 10, 14.1.1997, p. 13.
3 OJ L 10, 14.1.1997, p. 13.
4 OJ L 288, 6.11.2007, p. 27.
5 OJ L 175, 5.7.1985, p. 40
6 A/CONF.206/6
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D. Considerando que uma abordagem completa e consequente à prevenção de catástrofes 
deverá integrar diferentes níveis de cooperação entre autoridades locais, regionais e 
nacionais;

E. Considerando que uma ocupação equilibrada do território e um desenvolvimento 
económico e social em harmonia com a Natureza, e o reforço da coesão na UE, 
constituem elementos fundamentais para a prevenção de catástrofes;

1. Salienta que o objectivo principal da prevenção de catástrofes é proteger vidas 
humanas, a segurança e a integridade física das pessoas, o ambiente, as infra-estruturas 
económicas e sociais, incluindo habitações, e o património cultural; 

2. Considera que, devido à dimensão e/ou à natureza transfronteiriça que as catástrofes 
poderão assumir, se torna pertinente e necessário um reforço da cooperação, quer a 
nível regional quer ao nível da UE, baseada numa complementaridade de acções e no 
princípio da solidariedade entre Estados-Membros;

3. Salienta a importância de diminuir as desigualdades existentes entre regiões e Estados-
Membros ao nível da capacidade de protecção das suas populações, do ambiente e da 
economia, nomeadamente ajudando a melhorar a prevenção nas regiões e Estados-
Membros com elevada exposição ao risco de catástrofes e menor capacidade 
económica;

4. Regista a proposta de criação de uma rede composta por representantes dos vários 
serviços nacionais competentes de todos os Estados-Membros; sublinha que esta rede 
deverá funcionar no âmbito da cooperação entre autoridades nacionais, regionais e 
locais, com responsabilidades no ciclo de gestão de catástrofes, no ordenamento do 
território e no mapeamento e gestão de riscos; realça o papel desta rede no intercâmbio 
de experiências e medidas de prevenção; apela a que se considere também a audição 
de organizações sociais com intervenção nesta área;

5. Sublinha a necessidade de criar um quadro financeiro apropriado à prevenção de 
catástrofes, que reforce e articule instrumentos como a política de coesão, a política de 
desenvolvimento rural, a política regional, o Fundo de Solidariedade e o Sétimo 
Programa-Quadro; solicita que, neste âmbito, a prevenção seja tida em conta nas 
Perspectivas Financeiras pós 2013;

6. Considera que deverão ser objecto de apoio privilegiado da UE aos Estados-Membros, 
entre outras, as seguintes medidas de prevenção:

a) Elaboração e revisão de regulamentos de segurança de construção e de uso do solo;
b) Correcção de situações indutoras de risco: renaturalização de leitos de rios; 
recuperação e protecção de bacias hidrográficas, de zonas húmidas e ecossistemas 
conexos; aumento de capacidade de vazão de pontes e passagens hidráulicas; limpeza 
e reordenamento de florestas; intervenções de protecção/defesa da orla costeira;
c) Protecção/remodelação de zonas habitadas, nomeadamente urbanas, particularmente 
vulneráveis a determinadas tipologias de catástrofes, com a participação dos 
moradores;
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d) Manutenção e observação de segurança de grandes infra-estruturas existentes, com 
ênfase para as barragens, condutas de combustíveis, pontes rodoviárias e ferroviárias;

7. Enfatiza a importância da investigação e desenvolvimento (I&D) pública na prevenção 
e gestão de catástrofes e apela ao incremento da coordenação e cooperação entre as 
instituições de I&D dos Estados-Membros, em especial daqueles que enfrentam riscos 
semelhantes; apela a um reforço dos sistemas de alerta precoce nos Estados-Membros
e ao estabelecimento e reforço das ligações existentes entre os diferentes sistemas de 
alerta precoce; recomenda à Comissão que tenha em devida conta estas necessidades e 
o seu adequado financiamento;

8. Salienta a importância do estudo de medidas de adaptação, rurais e urbanas, face à 
intensificação da ocorrência de fenómenos climáticos extremos;

9. Reitera a importância da criação de um Observatório Europeu da Seca, como centro de 
conhecimento, atenuação e controlo dos efeitos da seca;

10. Apela à Comissão para que leve a cabo, em articulação com os Estados-Membros, 
uma iniciativa específica no domínio da protecção da floresta e da prevenção dos 
fogos; considera que deverão ser apoiados projectos de florestação/reflorestação, 
dando preferência às espécies autóctones e às florestas mistas, para bem da 
biodiversidade e de uma maior resistência aos fogos, tempestades e pragas; 

11. Convida os Estados-Membros a avaliarem a possibilidade de melhorarem a integração 
da prevenção de catástrofes na programação operacional nacional dos financiamentos 
da UE; insta a Comissão a apoiar as necessidades de reformulação dos programas 
operacionais identificadas pelos Estados-Membros neste domínio; 

12. Defende a necessidade de revisão do regulamento do Fundo de Solidariedade, 
adaptando os critérios de elegibilidade às características de cada região e catástrofe, 
dedicando especial atenção aos sectores produtivos, às zonas mais vulneráveis e às 
populações atingidas e permitindo uma mobilização mais flexível e atempada;

13. Sublinha que deverão ser reconhecidas e devidamente tidas em conta as características 
e constrangimentos naturais das regiões pouco povoadas e das regiões ultraperiféricas;

14. Recomenda que se proceda a uma inclusão mais completa das questões relativas à 
prevenção de catástrofes na revisão da Directiva AIA, nomeadamente no que se refere 
à avaliação, comunicação e publicitação de riscos;

15. Instrui o seu Presidente de transmitir esta resolução ao Conselho, Comissão e 
governos dos Estados-Membros.



PR\806220PT.doc 7/8 PE439.259v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nos últimos anos, os Estados-Membros da UE foram fustigados por um número 
considerável de catástrofes. A título indicativo, registe-se que durante os primeiros seis 
anos de existência do Fundo de Solidariedade da UE, a Comissão recebeu 62 pedidos de 
apoio financeiro de 21 países diferentes1. Destes, cerca de um terço enquadram-se na 
categoria de "catástrofes de grandes proporções". Outras catástrofes não chegaram a 
suscitar pedidos de mobilização do Fundo, muito embora os seus impactos sobre as 
populações afectadas, sobre o ambiente e sobre a economia, tenham sido consideráveis e, 
em muitos casos, duradouros.
Os prejuízos são, quase sempre, dificilmente contabilizáveis, mormente tendo em conta a 
perda de vidas humanas. Em todo o caso, os custos económicos e sociais das catástrofes 
são muito significativos.
É neste quadro que a prevenção deverá adquirir uma crescente relevância social, 
constituindo uma etapa cada vez mais importante do ciclo de gestão de catástrofes.
Sendo certo que os Estados-Membros são os primeiros e principais responsáveis pela 
protecção dos seus cidadãos e pela prevenção de catástrofes, justifica-se plenamente um 
incremento da cooperação no domínio da prevenção, uma melhor coordenação de esforços 
e um reforço da solidariedade e entreajuda.
Tendo em vista a concretização deste desiderato, propõe-se uma cooperação entre 
autoridades nacionais, regionais e locais, com responsabilidades no ciclo de gestão de 
catástrofes, no ordenamento do território e no mapeamento e gestão de riscos. A criação de 
uma rede que constitua um fórum de intercâmbio de experiências e medidas de prevenção, 
na qual possam também ter algum tipo de participação as organizações sociais com 
intervenção nesta área, afigura-se como desejável. Sublinha-se a importância do papel das 
autoridades regionais e locais, pelo conhecimento pormenorizado das características e
condições locais.

A ocorrência e a magnitude das catástrofes são influenciadas por uma multiplicidade de 
factores, sendo frequentemente potenciadas por políticas geradoras de uma desadequada 
relação do homem com o meio físico circundante. Factores como o uso intensivo dos solos, 
o crescimento industrial e urbano desordenados, o abandono rural, a desertificação, a 
intensificação da ocorrência de fenómenos climáticos extremos, entre outros, tornam os 
Estados-Membros mais vulneráveis a catástrofes, quer naturais quer provocadas pelo 
homem. Sendo geral, esta vulnerabilidade é ainda mais acentuada no caso das regiões da 
convergência. Daí a importância de encarar a prevenção numa perspectiva transversal, 
incorporando-a nas políticas sectoriais relevantes para a promoção de uma ocupação 
equilibrada do território e de um desenvolvimento económico e social coeso, em equilíbrio 
com a Natureza. Por outro lado, há que reconhecer que algumas dessas políticas sectoriais 
(e.g. PAC) conduziram a um aumento da exposição ao risco de certas regiões e das suas 
populações, pelo que importa proceder à sua respectiva correcção.
Importa também ter presente que as catástrofes, tendencialmente, afectam mais aqueles 
que menos recursos têm para se protegerem a si, aos seus familiares e aos seus bens.

Considera-se pertinente e necessária a criação, ao nível da UE, de um quadro financeiro 
apropriado à prevenção de catástrofes naturais e provocadas pelo homem, que reforce e 

                                               
1 COM (2009) 193 final
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articule instrumentos existentes, incluindo nos domínios da política de coesão, da política 
regional e da política de desenvolvimento rural, entre outros. O financiamento da UE 
deverá privilegiar um conjunto de medidas de prevenção, a implementar pelos Estados-
Membros, visando, em termos genéricos, corrigir situações indutoras de risco, proteger 
zonas habitadas, monitorizar a segurança de grandes infra-estruturas e elaborar/rever 
regulamentos de segurança de construção e de uso do solo.
Ademais, considera-se necessária uma melhor integração da prevenção de catástrofes na
programação operacional nacional dos financiamentos da UE, devendo a Comissão apoiar 
as necessidades de reformulação dos programas operacionais identificadas pelos Estados-
Membros neste domínio. Deverão ser reconhecidas e devidamente tidas em conta as 
características e constrangimentos naturais das regiões pouco povoadas e das regiões 
ultraperiféricas.
O desenvolvimento pelos Estados-Membros da capacidade de investigação e 
desenvolvimento (I&D), no domínio da prevenção e gestão de catástrofes, reveste-se de 
uma importância fulcral. Este constitui também um campo de possível e desejável 
incremento da coordenação e cooperação entre os Estados-Membros, em especial daqueles 
que enfrentam riscos semelhantes. Recomenda-se que seja tida em devida conta esta 
necessidade e o seu adequado financiamento. Ainda neste domínio, considera-se 
importante, por um lado, reforçar os sistemas de alerta precoce nos Estados-Membros e 
estabelecer e reforçar as ligações existentes entre os diferentes sistemas de alerta precoce. 
Por outro lado, estudar e desenvolver medidas de adaptação, tanto a nível rural como ao 
nível urbano, face à intensificação da ocorrência de fenómenos climáticos extremos.

Uma abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes deverá incluir como uma 
preocupação central a diminuição das disparidades existentes entre regiões e Estados-
Membros neste domínio, nomeadamente ajudando a melhorar a prevenção nas regiões e 
Estados-membros com elevada exposição ao risco e menor capacidade económica.
Chama-se a atenção para alguns tipos de catástrofes naturais que têm evidenciado alguma 
recorrência, em especial em regiões da convergência, propondo-se, no seguimento de 
anteriores resoluções do Parlamento Europeu, a constituição de um Observatório Europeu 
da Seca, assim como uma iniciativa específica no domínio da protecção da floresta e da 
prevenção dos fogos.


