
 
COVID-19: reforçar a capacidade de resposta da UE
a situações de emergência
 
A UE está a reforçar o seu Mecanismo de Proteção Civil para responder eficazmente a
emergências, incluindo a da crise sanitária provocada pela COVID-19.
 

O fundo ajuda os países da UE a responder a situações de emergência e a catástrofes. Tem
sido ativado para ajudar em terramotos, incêndios, inundações e, mais recentemente, para
juntar os equipamentos médicos necessários para combater a COVID-19.
 
Veja a cronologia das ações da UE para combater a COVID-19 e atenuar o seu impacto.
 
 
 
Para colmatar as lacunas exacerbadas pela pandemia, o Mecanismo de Proteção Civil da UE
está a ser reestruturado.
 
Numa votação efetuada no dia 27 de abril de 2021, o Parlamento Europeu confirmou o seu
acordo com o Conselho, assegurando 3,319 mil milhões de euros para o Mecanismo de
Proteção Civil ao abrigo do orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027 e do Mecanismo
de Recuperação e Resiliência. Para mobilizar mais rapidamente esta assistência, a Comissão
Europeia poderá adquirir diretamente recursos no âmbito do programa RescEU. O Parlamento
garantiu ainda igualmente recursos suficientes destinados à prevenção, preparação e resposta.
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Mecanismo de defesa da UE para salvar vidas 
Desde a sua criação, em 2001, o Mecanismo de Proteção Civil da UE, um sistema de
colaboração e ajuda mútua, foi ativado mais de 420 vezes para dar resposta a catástrofes
naturais e de origem humana, dentro e fora da UE, como incêndios florestais, inundações,
poluição marinha, sismos, furacões, acidentes industriais e situação de crise, incluindo crises
sanitárias.
 
Durante o atual surto de coronavírus o mecanismo foi utilizado para auxiliar os Estados-
membros e os sistemas nacionais de saúde na coordenação e entrega de material médico de
emergência e equipamento de proteção pessoal na Europa e em todo o mundo.
 
Contribuiu igualmente para o repatriamento de mais de 90 000 cidadãos europeus para a
Europa desde os vários cantos do planeta.
 
Reforço da capacidade de resposta a situações de
emergência
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https://ec.europa.eu/info/files/summary-tables-repatriation-flights_pt


Quando um Estado-Membro sente dificuldades para fazer face a uma catástrofe pode pedir
ajuda através deste mecanismo. A Comissão coordena a resposta e cobre pelo menos 75 %
das despesas operacionais e de transporte.
 
Em 2019, a UE desenvolveu uma nova reserva adicional de recursos europeus - o sistema
RescEU, para prestar assistência direta quando os recursos mobilizados pelos
Estados‑Membros não se revelam suficientes.
 
Em meados de março de 2020, durante o surto da pandemia, as reservas médicas passaram a
ser incluídas no sistema RescEU com vista a ajudar os países com escassez de equipamentos.
As regras apoiadas pelo Parlamento permitem que o financiamento da União Europeia cubra
até 100% dos fundos necessários para a ativação das capacidades do RescEu, que devem ser
canalizadas para um ou vários Estados-Membros.
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa do PE sobre a proteção civil: resposta mais rápida da UE a
emergências em grande escala (27-04-2021)
Estudo do EPRS do PE: Mecanismo de de Proteção Civil da União para 2021-2027 (EN)
Progresso legislativo (EN)
O que a Europa faz por mim: Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia
Ficha informativa da CE: Mecanismo de Proteção Civil da UE (EN)
Ficha informativa da CE: RescEU  (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200408STO76808/covid-19-tres-mil-milhoes-de-euros-para-apoiar-sistemas-nacionais-de-saude
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02615/protecao-civil-resposta-mais-rapida-da-ue-a-emergencias-em-grande-escala
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02615/protecao-civil-resposta-mais-rapida-da-ue-a-emergencias-em-grande-escala
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690549
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-coronavirus-mff-ucpm-2021-2027
https://what-europe-does-for-me.eu/pt/portal/2/X07_26001
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en

