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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o impacto dos sismos a nível regional
(2007/2151 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada “Melhorar o Mecanismo 
Comunitário de Protecção Civil” (COM(2005)0137),

– Tendo em conta a Decisão do Conselho 2007/162/CE, Euratom, de 5 de Março de 2007 
que institui um Instrumento Financeiro de Protecção Civil1,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada “Gestão dos riscos de inundação
- Protecção contra as cheias e inundações, sua prevenção e mitigação”
(COM(2004)0472),

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de Maio de 2006 relativa a Catástrofes Naturais 
(incêndios, secas e inundações) – aspectos ambientais2

– Tendo em conta as disposições regulamentares que regem os Fundos Estruturais no 
período 2007 a 2013,

– Tendo em conta a posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura a 18 de 
Maio de 2006 com vista à adopção do Regulamento CE/..../2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia3,

– Tendo em conta a resolução de 4 de Setembro de 2003 sobre as consequências da canícula 
estival4,

– Tendo em conta o relatório de Michel Barnier de Maio de 2006 “Para uma força europeia 
de protecção civil: Europe Aid”,

– Tendo em conta a audição pública organizada pela Comissão dos Orçamentos do 
Parlamento Europeu sobre os aspectos orçamentais das catástrofes naturais, em 5 de Junho 
de 2007,

– Tendo em conta as conclusões do Seminário sobre Mitigação do Risco Sísmico 
organizado pela Comissão em 2000 e do Seminário sobre Redução do Risco Sísmico na 
Europa organizado pela Associação Europeia de Engenharia Sísmica em Lisboa, em 2005,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão …(A6-0000/2007),

  
1 JO L 71, 10.3.2007, p. 9.
2 JO C 297 E, 7.12.2006, p. 369.
3 JO C 297 E, 7.12.2006, p. 331.
4  JO C 76 E, 25.3.2004, p. 382.
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A. Considerando que, ao longo do século XX, os sismos causaram a morte de um milhão e 
meio de pessoas em todo o mundo, enquanto o seu custo económico só no último quartel 
do século XX é avaliado em 75 mil milhões de euros, 

B. Considerando que uma vasta área da UE se encontra em risco de sismo, situando-se as 
zonas de maior actividade sísmica em Itália, Grécia, Roménia, Bulgária, Chipre e 
Eslovénia, embora outros Estados-Membros como a Alemanha, Áustria, República Checa, 
França, Espanha, Portugal e Malta também se encontrem em risco significativo de sofrer 
abalos sísmicos,

C. Considerando que a maioria dos países candidatos, países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança e países da parceria euro-mediterrânica apresentam um grau 
elevado de actividade sísmica,

D. Considerando que entre 2002 e 2007 os sismos constituíram a quarta catástrofe natural 
mais comum nos Estados-Membros e países candidatos, mas são tratados a nível da UE
como totalmente secundários quando comparados a outros fenómenos naturais que têm 
sido objecto de uma abordagem mais integrada, e que, por este motivo, diversas regiões 
europeias foram privadas de assistência por parte da UE, tendo o Fundo de Solidariedade 
da União Europeia sido utilizado uma única vez para dar resposta às consequências de um 
sismo,

E. Considerando que os sismos afectam gravemente as economias regionais, a curto e a
longo prazo, e que têm consequências adversas nas infra-estruturas, emprego, património 
natural e cultural, ambiente e turismo, ou seja, exercem um impacto global muito negativo 
na coesão económica e social, 

F. Considerando o papel essencial a desempenhar pelos agentes regionais e locais na 
prevenção de danos provocados por actividade sísmica, bem como na gestão e mitigação 
do impacto da mesma, e a decorrente necessidade de medidas destinadas a mobilizar tais 
agentes e a informar e educar a população,

G. Considerando que diversos instrumentos comunitários, como os Fundos Estruturais ou os 
instrumentos comunitários de protecção civil, podem ser utilizados para reforçar as 
medidas preventivas contra os sismos e as medidas de reabilitação anti-sísmica,

H. Considerando que a Europa, em comparação com outras regiões do mundo, é muito 
vulnerável, corre elevados riscos de actividade sísmica e possui consideráveis 
conhecimentos técnicos neste domínio, mas que em comparação com o Japão, os Estados 
Unidos e mesmo com a China, a UE investe muito menos em I&D para se proteger deste 
fenómeno, tanto no domínio das novas tecnologias como no da protecção civil, 

I. Considerando que é essencial consolidar e desenvolver os conhecimentos da UE no 
domínio da actividade sísmica, que a gestão correcta do problema pode converter tais 
saberes numa ferramenta de sucesso e exportação, e que as regiões sísmicas podem 
tornar-se laboratórios a céu aberto, transformando a sua vulnerabilidade num trunfo,

J. Considerando que os agentes regionais e locais directamente confrontados com o 
fenómeno dos sismos, bem como a comunidade científica, engenheiros e vastos 
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quadrantes da sociedade estão preocupados e insatisfeitos perante a escassez de iniciativas 
de protecção anti-sísmica empreendidas pela Comunidade e a falta de sensibilidade 
manifestada em relação a este problema,

Acções: prevenção, resposta e reparação de danos

1. Solicita à Comissão que elabore uma comunicação sobre a avaliação dos riscos inerentes à
actividade sísmica e sobre a prevenção, gestão e medidas de resposta e reparação de danos 
causados por sismos;

2. Entende que a Comissão deve elaborar um protocolo técnico sobre a acção conjunta a 
desenvolver pela UE na eventualidade de grandes catástrofes causadas por sismos, que
deve incidir, em particular, nas infra-estruturas essenciais de transportes, energia, 
telecomunicações e saúde, e nos papéis a desempenhar pelas diversas autoridades 
nacionais, regionais e locais;

3. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que tenham em devida consideração os 
fenómenos sísmicos ao concluírem e implementarem a revisão do quadro legislativo do 
sector da protecção civil;

4. Sublinha a necessidade de campanhas de educação e de informação do público em toda a 
UE;

5. Insta a Comissão a promover programas europeus especiais de formação e intercâmbio de 
melhores práticas profissionais no domínio dos conhecimentos especializados necessários 
para dar resposta a sismos, e solicita aos Estados-Membros que utilizem o Fundo Social 
Europeu para a mesma finalidade;

6. Solicita aos Estados-Membros que promovam a investigação com o objectivo de prevenir 
danos e reduzir o impacto das catástrofes, bem como iniciativas ao abrigo do Sétimo 
Programa Quadro para a Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, e solicita à 
Comissão que contribua para a formulação de um plano especial de investigação europeu 
em matéria de sismos;

7. Convida a Comissão e os Estados-Membros a analisarem, em particular, a questão da 
reabilitação e conservação de edifícios antigos e monumentos de especial valor histórico, 
cultural, turístico e, por conseguinte, de importância económica para muitas regiões da 
UE, edifícios públicos de significado estratégico para a protecção civil e outras 
infra-estruturas vitais;

8. Solicita às autoridades competentes a nível europeu e dos Estados-Membros que 
examinem a necessidade de alargar o âmbito de aplicação do Eurocódigo 8 de forma a
abranger edifícios antigos, bem como novos;

Financiamento

9. Entende que o futuro financiamento de infra-estruturas ao abrigo dos Fundos Estruturais 
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da UE deve ser condicionado à adopção de todas as medidas de protecção sísmica 
necessárias;

10. Solicita ao Conselho, no âmbito do procedimento de co-decisão, que alcance sem demora 
uma decisão sobre o regulamento do novo Fundo de Solidariedade, considerando que o 
Parlamento Europeu já se pronunciou em Maio de 2006 sobre os prazos limite e as acções 
elegíveis, por forma a permitir dar resposta a danos, incluindo os danos provocados por 
sismos, de forma eficaz, flexível e atempada;

11. Salienta o necessário envolvimento de outros recursos existentes, tais como a ajuda 
regional estatal e os créditos do BEI, na prevenção e reparação de danos causados por 
sismos e promoção das garantias relevantes;

Coordenação

12. Apela à criação de mecanismos para coordenar as acções dos agentes comunitários, 
nacionais, regionais e locais, na perspectiva do relatório Barnier, acima mencionado, e 
insta cada Estado-Membro a criar um organismo único de protecção civil responsável pela 
coordenação;

13. Reitera o seu apoio à criação de uma Força Europeia de Protecção Civil e solicita à 
Comissão que apresente uma proposta neste sentido;

14. Salienta a importância da cooperação com países terceiros vizinhos, bem como outros 
países terceiros com elevado risco sísmico, em particular os que desenvolveram 
conhecimentos técnicos neste domínio;

15. Solicita à Comissão que avalie todos os instrumentos existentes de prevenção, gestão e 
protecção civil destinados a dar resposta a catástrofes naturais, no âmbito das diversas 
políticas da UE (ambiente, política de coesão, investigação, etc.) e que proponha um 
instrumento centralizado de prevenção e gestão, numa perspectiva de simplificação e 
melhor coordenação;

o

o    o

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Comité das Regiões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Os sismos são uma das catástrofes naturais mais mortíferas e destruidoras do mundo, sendo 
responsáveis por enormes perdas de vidas humanas e gravíssimos danos materiais. Ao longo 
do século vinte, calcula-se que os sismos tenham provocado a morte de um milhão e meio de 
pessoas em todo o mundo e prejuízos avaliados, só nos últimos 25 anos, em 75 mil milhões de 
euros.

Contrariamente ao que se julga, também na UE ocorrem com frequência sismos de grande 
intensidade. Muitos países e regiões, particularmente no sul da Europa e no Mediterrâneo, 
enfrentam um risco elevado de sismo. Além disso, a maioria dos países situados nas fronteiras 
da UE, ou seja países candidatos, países abrangidos pela política europeia de vizinhança e 
países da parceria euro-mediterrânica, apresentam um elevado nível de actividade sísmica. A 
título de exemplo, perderam a vida em sismos no século XX 128 000 pessoas em Itália, 
99 000 na Turquia, 78 000 na antiga União Soviética, 6 600 na Grécia, 2 600 na Roménia e 
5 300 na Argélia.

Os sismos exercem claramente um impacto de grande gravidade, a curto e longo prazo, na 
vida económica e social das regiões. As suas consequências adversas afectam as infra-
estruturas, o emprego, o património natural e cultural, o ambiente e o turismo. Por outras 
palavras, os sismos têm um impacto negativo global na coesão económica e social das 
regiões. 

No entanto, apesar de diversas regiões da UE terem visto as suas economias e sociedades 
duramente afectadas por sismos, não receberam da União qualquer assistência. As autoridades 
regionais e locais nas áreas atingidas por sismos e vastos quadrantes da sociedade estão 
dolorosamente conscientes do carácter muito restrito das medidas anti-sísmicas empreendidas 
pela UE e da escassa atenção que a União tem dedicado ao problema. É revelador o facto de o 
Fundo de Solidariedade ter sido usado apenas uma vez para compensar vítimas de sismos, em 
significativo contraste com o que sucede perante a ocorrência de outras catástrofes naturais 
(tais como inundações e incêndios).

Consequentemente, o relator considera necessárias uma série de medidas regulamentares e 
financeiras com o objectivo de reforçar acções de prevenção, resposta e reparação de danos 
provocados por sismos, e uma melhor coordenação entre as autoridades implicadas na 
resposta a fenómenos sísmicos e uma melhor divulgação da informação ao público. 

A. Gestão eficaz de sismos por meio de acções de prevenção, resposta e compensação de 
danos sísmicos

Enfrentar com eficácia uma catástrofe natural supõe, antes de mais e acima de tudo, uma 
avaliação correcta de todos os perigos envolvidos e de todas as medidas possíveis de 
prevenção, protecção e mitigação das consequências adversas. Na ausência de uma estratégia 
definida para cada risco natural, com as suas características específicas, as medidas adoptadas 
no rescaldo da catástrofe revelam-se relativamente inoperantes, além de não serem 
suficientemente compreendidas pelos organismos envolvidos e pela população afectada. Por 



PE 392.190v01-00v01-00 8/11 PR\677961PT.doc

PT

este motivo, a recomendação principal do relator consiste na elaboração imediata pela 
Comissão de uma comunicação sobre a avaliação dos riscos que os sismos representam e de 
uma proposta de medidas necessárias de resposta, à semelhança do que foi feito, 
recentemente, em relação às inundações.

E ainda:

Medidas de prevenção:

1. Uma medida de prevenção essencial (inspirada em países afectados por sismos, como o 
Japão) consiste no lançamento de campanhas para educar e informar o público em toda a UE. 
Após um sismo, a eficácia da resposta e a mitigação das consequências adversas depende em 
grande medida da capacidade de evitar o pânico e assegurar uma resposta adequada do 
público. As campanhas de informação não devem ser dirigidas apenas aos cidadãos das 
regiões de risco sísmico elevado, mas incluir todos os cidadãos da UE. Dado que uma das 
prioridades da UE é aumentar a mobilidade dos cidadãos, é muito provável que num 
momento das suas vidas passem pela experiência de um abalo sísmico????.

2. É necessário garantir a educação e a formação dos organismos técnicos competentes nos 
Estados-Membros, incluindo a nível regional e local, e de todos os especialistas envolvidos na 
resposta a sismos. Deve ser realizado um esforço continuado para divulgar e trocar boas 
práticas, apoiado pelo Fundo Social Europeu.

3. Os sismos são um fenómeno natural que ainda não sabemos como antecipar, mas com o 
auxílio da tecnologia podemos prevenir e reduzir a extensão dos danos. Para tal, são 
necessários investimentos consideráveis na investigação e no desenvolvimento de novas 
tecnologias. O Sétimo Programa-Quadro de Investigação 2007-2013 já contempla o 
financiamento de acções de investigação conjunta em matéria de sismos. O relator entende 
que os Estados-Membros, pela sua parte, também devem contribuir financeiramente para a 
investigação, de forma a gerar um efeito multiplicador através da articulação de iniciativas. 
Existe evidentemente uma faceta positiva ligada a este fenómeno natural: sempre que a 
situação for gerida correctamente e prestada a assistência necessária, os conhecimentos 
técnicos adquiridos poderão ser convertidos num bem exportável e até estimular a 
competitividade económica e o emprego. O relator solicita à Comissão que contribua para a 
elaboração de um plano estratégico europeu de investigação sobre sismos, envolvendo as 
zonas sísmicas que, enquanto “laboratórios a céu aberto”, poderão criar benefícios a partir da 
sua vulnerabilidade natural.

4. A avaliação sísmica e, sempre que se justificar, a reabilitação de edifícios e de 
infra-estruturas de importância estratégica devem, segundo a opinião de peritos científicos,
constituir para a UE medidas preventivas prioritárias. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem, consequentemente, proceder a avaliações por zonas geográficas, em primeiro lugar 
nas áreas de actividade sísmica média ou elevada, a fim de classificar os??edifícios segundo 
uma lista uniformizada de prioridades. Por “edifícios e infra-estruturas de importância 
estratégica” o relator entende essencialmente edifícios e infra-estruturas de importância vital 
para a protecção civil e para a sociedade, como hospitais, centrais eléctricas, instalações de 
produção de energia e redes energéticas, pontes, redes de telecomunicações, escolas e outros 
edifícios públicos. Além dos mencionados, os edifícios antigos e monumentos de grande 
interesse histórico, cultural e turístico e, por conseguinte, económico, em muitas regiões da 
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Europa devem igualmente ser objecto destas medidas de protecção. É necessário estudar as 
modalidades de participação comunitária, nacional, regional e local no reforço permanente 
das medidas de protecção anti-sísmica de todas as estruturas acima referidas. O relator deseja 
sublinhar, designadamente, a necessidade de prever um alargamento da aplicação do 
Eurocódigo 8 (respeitante a normas de construção anti-sísmica) às antigas construções, para 
além das novas, para o que deve ser incluída uma autorização especial.

Medidas de resposta 

1. A União Europeia será em breve dotada de um mecanismo comunitário melhorado de 
protecção civil. O relator solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, na aplicação deste 
mecanismo, dediquem particular atenção aos fenómenos sísmicos, e faz um apelo no sentido 
de os sismos serem atentamente considerados em todos os instrumentos comunitários 
relevantes. Deve ser indagado, por exemplo, se o Centro de Informação e Vigilância da UE
cobre de forma satisfatória os fenómenos sísmicos e se é necessário mais apoio destinado aos 
instrumentos de alerta precoce.

2. Deve ser adoptado um protocolo técnico de acção conjunta da União com o objectivo de 
responder à eventualidade de uma grande catástrofe causada por um sismo, salientando o 
papel a desempenhar pelas diversas autoridades nacionais, regionais e locais e contendo 
orientações destinadas a garantir a efectiva protecção das infra-estruturas vitais. As mais 
urgentes e importantes medidas a tomar em caso de catástrofe são as que visam manter em 
funcionamento as infra-estruturas de telecomunicações, redes de energia, hospitais, pontes, 
portos, aeroportos, etc. Urge por este motivo analisar cuidadosamente diversos cenários 
possíveis de abalos sísmicos e proceder a uma avaliação dos impactos previsíveis.

Medidas de compensação

A eficiência e a rapidez das medidas tomadas para reparar os danos inevitáveis de um sismo 
influenciam de forma determinante o ritmo de recuperação da região afectada. Isto aplica-se 
em particular às regiões desfavorecidas, como as regiões abrangidas pelo objectivo de 
convergência, as regiões pouco habitadas ou em declínio populacional e as regiões 
montanhosas, insulares, fronteiriças, remotas e ultraperiféricas. Na eventualidade de um 
sismo, estas regiões, particularmente vulneráveis devido às suas características, podem ver o 
seu equilíbrio violentamente comprometido.

Deste modo, a rapidez com que os Estados-Membros respondem aos danos causados por 
sismos e a solidariedade demonstrada pela Comunidade às áreas atingidas assumem 
importância vital (ver infra, secção B).

B. Financiamento

1. No quadro de aplicação do novo instrumento financeiro para a protecção civil (ver supra), é 
essencial ter em devida consideração os fenómenos sísmicos.

2. O relator entende que no futuro a política de coesão deve avaliar cuidadosamente os danos 
causados por sismos. Propõe que o futuro financiamento de projectos de infra-estruturas no 
âmbito da política de coesão seja condicionado ao cumprimento de todas as regras 
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anti-sísmicas necessárias e internacionalmente reconhecidas. 

3. O Conselho parece ter adiado injustificadamente a realização de ajustamentos no Fundo de 
Solidariedade. Deve corrigir de imediato esta situação a fim de permitir que no futuro este 
instrumento possa ser utilizado para reparar, com eficácia, flexibilidade e celeridade, danos 
causados por catástrofes naturais, incluindo sismos. A falta de flexibilidade, em particular no 
que respeita a limites de prazos e acções elegíveis para financiamento, tem resultado, no 
essencial, na ignorância das necessidades das vítimas dos sismos (conforme referido supra, 
este Fundo foi utilizado uma única vez em caso de sismo).

4. A Comissão deve promover igualmente outras formas de financiamento além da ajuda 
imediata, como por exemplo, as ajudas regionais estatais ou os empréstimos do Banco 
Europeu de Investimento. Só assim será possível garantir em termos globais um nível de 
recursos adequado para fazer face ao fenómeno multifacetado dos abalos sísmicos.

C. Coordenação

1. A experiência revela que as maiores dificuldades na resposta a catástrofes naturais residem 
na coordenação, cooperação e flexibilidade dos organismos envolvidos a nível comunitário, 
nacional, regional e local (serviços de combate a incêndios, unidades de emergência médica, 
polícia, equipas de socorro de montanha e serviços de salvamento no mar e em minas). As 
propostas feitas pelo antigo Comissário Michel Barnier, em Maio de 2006, são radicais, mas 
baseadas no valor acrescentado da solidariedade, subjacente aos princípios fundamentais da 
UE e resultante da coexistência europeia. 

O relator considera ser desejável e exequível que cada Estado-Membro, ou nalguns casos a 
região, desenvolva e aperfeiçoe os equipamentos e conhecimentos num domínio específico 
que seriam “emprestados” a outro Estado-Membro ou região que deles viesse a precisar. 
Devemos centrar os nossos esforços na obtenção de melhores resultados com menos recursos.

Neste espírito de coordenação, o relator insta os Estados-Membros a criarem serviços centrais 
de protecção civil, encarregados da coordenação, manifesta-se claramente a favor da criação 
de uma força europeia de protecção civil e solicita à Comissão que apresente uma proposta 
legislativa neste sentido.

2. Para uma gestão correcta dos fenómenos sísmicos não basta existir coordenação apenas a 
nível comunitário. É também indispensável a cooperação com países terceiros, em particular 
com os países vizinhos afectados pelos sismos. A cooperação pode realizar-se a diversos 
níveis: inicialmente deve haver transferência de tecnologia e intercâmbio de melhores práticas 
com os países que desenvolveram conhecimentos relevantes neste domínio. Em segundo 
lugar, deve igualmente ser estabelecida uma cooperação técnica, com o objectivo de 
responder de forma mais eficaz aos fenómenos sísmicos.

3. Por fim, dada a existência de múltiplas medidas de prevenção, gestão e protecção civil no 
contexto das catástrofes naturais, que são promovidas por diversas políticas da UE (ambiente, 
política de coesão, investigação, etc.), o relator entende que a Comissão deve reunir todos os 
instrumentos existentes. Se a avaliação confirmar a sua necessidade, o relator propõe, a bem 
da simplificação legislativa e de uma melhor coordenação, que se estude a criação de um 
instrumento centralizado para a prevenção e gestão de catástrofes naturais, incluindo os 
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sismos.
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