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I. Problemática
Ao que parece, de ano para ano ocorrem com cada vez maior frequência catástrofes naturais 
na Europa e no mundo. 

• Em 2005, as inundações atingiram diversos países não só do centro e norte da Europa
(sul da Alemanha, Áustria, Suécia, República Checa, Roménia, Eslovénia, Hungria, 
países bálticos, etc...), mas também do arco mediterrânico (sul de França e norte de 
Itália).

• No Verão passado, os incêndios devastaram milhares de hectares de floresta em 
diversos países do sul da Europa (Espanha, Portugal, sul de França e Grécia),
causando a morte de várias pessoas e prejuízos económicos consideráveis.

• A seca em Espanha, Portugal, França e Itália teve um impacto desastroso na 
agricultura, obrigando à restrição do consumo de água por parte das populações 
afectadas.

Mas não foram só estes os desastres naturais ocorridos em 2005: registaram-se igualmente 
fortes tormentas (na Suécia) e ligeiros terramotos (na Grécia). 
Em consequência destes acontecimentos ocorridos no ano passado, regista-se um enorme 
pedido de tomada de medidas de carácter social para as quais se torna necessária a 
participação das instituições comunitárias, nacionais e regionais.

As catástrofes naturais fazem parte das forças naturais do nosso planeta, pelo que, não 
podendo evitá-las, podemos, pelo menos:

1. Contribuir para que não sejam agravadas pela actividade humana (como a agricultura 
intensiva) e, sobretudo, combater a mudança climática;

2. Tomar medidas para atenuar os prejuízos verificados;

3. Estar preparados para o desencadeamento de medidas de ajuda sempre que ocorram 
tais catástrofes.

O Parlamento Europeu pronunciou-se já por várias vezes nesse sentido, tendo incentivado a 
União Europeia e os Estados-Membros a tomar as medidas necessárias (ver anexo com as 
resoluções do Parlamento Europeu sobre as catástrofes naturais).
Há três eixos de acção comunitária - a prevenção, a protecção civil e a ajuda às regiões 
afectadas - onde a União Europeia deve melhorar a sua capacidade de intervenção.

II. A prevenção
Ao nível global, há que lutar contra a mudança climática: A União Europeia 

encontra-se na vanguarda da redução das emissões de CO2 (Emission Trading System) e 
exorta os outros países a tomar medidas (Protocolo de Quioto). É uma batalha longa, 
necessária, mas insuficiente. Temos que nos preparar para fazer face à mudança climática e 
tomar medidas para compensar os prejuízos causados pelas catástrofes naturais.
A nível local, devem igualmente ser tomadas medidas para evitar as consequências 
desastrosas de catástrofes naturais inevitáveis.
Os novos métodos e técnicas de previsão irão permitir a realização de progressos na 
prevenção das catástrofes naturais. O sistema europeu de navegação por satélite 
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(GALILEO) oferece novas oportunidades para desenvolver sistemas mais sofisticados de 
previsão de catástrofes naturais na Europa.
No que respeita às inundações, existem já, ou estão a ser postas em marcha, várias medidas, 
tendo, nomeadamente, algumas delas sido enumeradas e elaboradas na Comunicação sobre a 
gestão dos riscos de inundação" 1:

Ø Medidas de investigação científica para alargar os conhecimentos sobre estes 
fenómenos e, além disso, desenvolver sistemas de alerta no quadro dos "6° e 7° 
programas-quadro de Investigação e Desenvolvimento", como é o caso do projecto 
"FLOOD site" que tem como objectivo a criação de métodos de avaliação de zonas e 
prevenção de riscos de inundação.

Ø Medidas para antecipar inundações (European Flood Forecasting System) e, em 
particular, para desenvolver um sistema de alerta rápido de inundações que começará 
com uma fase de ensaio este ano (no Danúbio e no Elba).

Ø Medidas de protecção financiadas pelos fundos estruturais: A nova legislação dos
fundos estruturais propõe que as medidas de prevenção de inundações sejam uma 
despesa elegível (sobretudo as relativas à prevenção técnica de inundações).

Em 18 de Janeiro de 2006, a Comissão apresentou a sua proposta de Directiva relativa à 
avaliação e gestão das inundações que prevê a avaliação obrigatória do risco de inundações 
nas bacias hidrográficas e a elaboração de mapas de risco de inundações e planos de 
prevenção a longo prazo2.
No tocante aos incêndios, a União Europeia poderia abordá-los da seguinte forma:

Ø Elaborar uma nova Estratégia Europeia Florestal: A última comunicação da 
Comissão não contém medidas e propostas específicas. Apenas prevê o lançamento de 
um plano de acção para a protecção das florestas com a introdução de uma lista não 
exaustiva que inclui o combate aos incêndios. Qualquer política florestal que se preze
não pode ignorar o problema dos incêndios, já que estes constituem o primeiro factor de 
deterioração das florestas.

Ø Insistir nas medidas de prevenção de incêndios: Actualmente as únicas medidas 
deste tipo resultam da política de desenvolvimento rural. A falta de coordenação e as 
insuficiências a nível do acompanhamento dessas medidas são alguns dos problemas
detectados. Até à data, o regulamento sobre o desenvolvimento rural incluiu uma 
rubrica destinada a co-financiar a instalação de faixas corta-fogo feitas pelos 
agricultores, medida que deixou de estar expressamente mencionada no novo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) que irá vigorar no período 
2007-2013. Para além das faixas corta-fogo é necessário aumentar os caminhos 
florestais, as vias de acesso e os pontos de água.

Ø Aproveitar os recursos do programa "Forest Focus": a secção que prevê uma 
pequena rubrica destinada a campanhas de informação ficará totalmente deslocada na 
próxima programação financeira. As medidas de prevenção de incêndios não fazem 
parte dos eixos prioritários do novo programa "Life Plus" onde teoricamente ficarão 
integradas as medidas do "Forest Focus".

  
1 COM (2004) 472 de 12 de Julho 2004.
2 "Directiva relativa à avaliação e gestão das inundações" COM (2006) 15 final.
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Ø Elaborar um estudo sobre as causas dos incêndios: no quadro do processo 
orçamental de 2006, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão a elaboração de um 
estudo para analisar as causas dos incêndios e de todos os factores de deterioração das 
florestas e a análise de medidas que melhorem a coordenação entre as diferentes regiões 
e/ou Estados. 

Ø Criar um órgão ou agência para a gestão florestal: seria igualmente importante que o
estudo solicitado pelo Parlamento Europeu abordasse a possibilidade da criação de um 
organismo responsável pela gestão florestal na sua globalidade.

No que respeita às secas, embora sejam tão inevitáveis como os incêndios e as inundações, 
poderiam, no entanto, ser melhor estudadas e tratadas.
Ø Deve-se observar melhor o fenómeno e investir na investigação, podendo, por exemplo, 

ser criado um Observatório Europeu da Seca, como foi solicitado pelo Parlamento 
Europeu na sua resolução de 12 de Março de 2005.1

Ø Se queremos desenvolver uma estratégia europeia para abordar o tema das secas, 
poderia ser elaborada uma "Comunicação sobre a gestão dos riscos de seca".

Ø Fomentar um bom consumo da água (melhorando a sua utilização): deve ser 
desenvolvida uma política de comunicação para estimular a boa utilização da água. 
Além disso, a União Europeia deve controlar o apoio de projectos turísticos ou agrícolas 
que ponham em risco a utilização sustentável da água.

No que respeita a outros tipos de catástrofes naturais, como os terramotos, importa 
verificar se a União Europeia deve contribuir com medidas de prevenção (por exemplo, com a 
construção de edifícios resistentes a terramotos, a avaliação de riscos, etc.)

III. A Protecção Civil
Importa recordar que impera a nível comunitário o princípio da subsidiariedade, segundo o 
qual a União só pode intervir quando o país afectado não é capaz de enfrentar sozinho a 
situação. Por isso, compete fundamentalmente à União Europeia coordenar acções de 
protecção civil em caso de situações de emergência graves que necessitem da ajuda de outros 
Estados-Membros.

Existem já algumas medidas comunitárias neste sentido; porém, o papel da União Europeia 
continua a ser insignificante neste domínio.

O mecanismo comunitário de Protecção Civil2: é um instrumento dentro do qual se integra 
o "Centro de Informação e Vigilância da UE (MIC)" que constitui um ponto de contacto 
entre os países e ao qual se recorre para pedir ajuda de equipamentos de outros países 
comunitários sempre que os equipamentos de um Estado-Membro sejam insuficientes.

Ø O Programa comunitário de Protecção Civil3: apoia actividades destinadas a
melhorar as capacidades de protecção civil europeias através da formação. 

Ø Os incêndios ocorridos na Península Ibérica no Verão passado revelaram algumas 
lacunas no sistema, sobretudo, na coordenação eficaz e rápida da protecção civil a nível 
europeu. Por ter verificado que a coordenação não foi a melhor, a Comissão está

  
1 P6_TA (2005 )0187
2 2001/792/EC.
3 1999/847/EC.
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actualmente a rever a sua Política de Protecção Civil, em particular, o aspecto do 
reforço da coordenação europeia em missões do seu domínio de competências.

Neste contexto, a Comissão apresentou em Abril de 2005 a sua comunicação "Melhorar o 
Mecanismo Comunitário de Protecção Civil"1: que propõe as seguintes acções:
Ø Melhorar a capacidade de coordenação europeia em caso de intervenção;

Ø Prever situações para todo o tipo de catástrofes naturais no sentido de identificar os 
pontos fracos da protecção civil europeia;

Ø Desenvolver um "equipamento de proximidade" baseado em pequenas células nacionais 
de protecção civil capazes de intervir rapidamente;

Ø Financiar despesas de transporte para intervir noutros países, caso seja necessário.
Com base nesta comunicação, a Comissão adoptou em 26 de Janeiro de 2006 a sua proposta 
de revisão da directiva em vigor2. Esta proposta implica um aumento das despesas 
comunitárias para a protecção civil, em particular, para financiar o transporte e o material de 
ajuda.
O Parlamento Europeu, enquanto ramo da autoridade orçamental, deve ponderar o seu apoio à 
intenção da Comissão de disponibilizar mais fundos para este mecanismo.
Além disso, como instrumento financeiro para a protecção civil, a Comissão propôs o 
"Regulamento que institui um instrumento de preparação e de resposta rápida para 
emergências graves" 3. Este regulamento:
Ø Inclui medidas destinadas a apoiar e a complementar com ajuda financeira

comunitária os esforços dos Estados Membros no sentido de proteger as pessoas, o 
ambiente e a propriedade.

Ø Além disso, inclui medidas destinadas a contribuir para o financiamento de acções de 
emergência na sequência de uma catástrofe natural. 

Ø Inclui disposições orientadas para contribuir para a eficácia dos sistemas de 
preparação e resposta em emergências graves e para realizar um trabalho de 
preparação e resposta contra as consequências que resultam de tais situações para a 
saúde pública.

O Fundo de Solidariedade é um instrumento que pode servir para contribuir para o 
financiamento das despesas públicas de reconstrução a mais longo prazo após um desastre 
natural. Este fundo pode contribuir com ajudas para as regiões afectadas.

IV. A ajuda às regiões afectadas

O instrumento comunitário que contribui para ajudar as regiões afectadas por catástrofes 
naturais é o Fundo de Solidariedade. Este instrumento foi criado na sequência das graves 
inundações na Europa central do Verão de 2002 que provocaram enormes danos nas

  
1 COM (2005) 0137.
2 COM (2006) 29 final.
3 COM (2005) 113 final.
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infra-estruturas públicas.

Este instrumento foi solicitado 37 vezes desde 11 de Novembro de 2002, tendo a Comissão 
aprovado a ajuda em 16 casos de regiões afectadas por catástrofes.1

Em 6 de Abril de 2005, a Comissão propôs um novo regulamento do Fundo de Solidariedade 
que se encontra actualmente em primeira leitura na nossa comissão parlamentar no quadro do 
processo de co-decisão. A Comissão propõe:
Ø Alargar a sua aplicação a catástrofes tecnológicas, graves atentados terroristas e 

pandemias;
Ø Baixar o limiar de prejuízos públicos para mil milhões de euros para se poder solicitar a 

contribuição do Fundo de Solidariedade.
Ø Acabar com a excepção da utilização deste Fundo em casos de catástrofes a nível 

regional.
A sociedade espera que este instrumento sirva para atenuar os danos em caso de incêndios e 
secas, catástrofes naturais que raramente causam prejuízos públicos de uma dimensão tal que 
justifique a intervenção do Fundo de Solidariedade, mas que, sem dúvida, deixam as
populações em situações muito difíceis. Neste contexto, importa tornar mais flexível (mais 
ampla) a utilização deste instrumento.

Além disso, alguns países, Portugal e Roménia, propuseram a reutilização da "reserva" dos 
fundos estruturais para atenuar os efeitos de catástrofes naturais nas regiões afectadas.

No que respeita às ajudas aos agricultores, destacamos várias medidas que têm sido utilizadas 
desde o Verão passado para ajudar os agricultores afectados por catástrofes naturais, 
sobretudo a seca, no contexto da Política Agrícola Comum.

  
1 Regulamento (CE) n.° 2012/2002 do Conselho, de 11 de Novembro de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia.


