
 
Proteção civil: resposta mais rápida da UE a
emergências em grande escala
 

O Parlamento adotou um quadro jurídico europeu reforçado para a proteção civil em
resposta à pandemia da COVID-19.
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Reserva médica RescEU em Meer, Bélgica, um dos nove países da UE que atualmente guardam recursos estratégicos © União Europeia
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• Melhor prevenção, preparação e resposta a desastres na Europa e outros países

• Reforçar a resiliência e a solidariedade na EU

• Fundos de proteção civil da UE cinco vezes maiores do que nos sete anos anteriores
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Os eurodeputados aprovaram a reforma do Mecanismo de Proteção Civil da UE (MPCU) na
terça-feira com 641 votos a favor, 44 contra e 14 abstenções. O mecanismo visa garantir que a
UE  e  os  seus  Estados-membros  se  encontrem  melhor  preparados  para  responder  a
emergências de grande escala, especialmente quando estas afetam vários países ao mesmo
tempo.
 
Para que a ajuda de emergência seja enviada com maior rapidez, a Comissão poderá adquirir
diretamente os recursos necessários através do rescEU, sob condições específicas.
 
Um total de 1,263 mil milhões de euros será alocado para o período de financiamento 2021-
2027 do MPCU, complementado por 2,056 mil milhões de euros do plano de recuperação para
a Europa. O orçamento é cerca de cinco vezes maior que o destinado ao anterior período de
sete anos.
 
Durante o debate em sessão plenária, na segunda-feira, os eurodeputados reconheceram o
papel  fundamental  que  o  Mecanismo  de  Proteção  Civil  da  UE  desempenhou  durante  a
pandemia COVID-19 e a sua posição como símbolo de solidariedade na UE. Sublinharam que
os ajustes  aprovados no plenário  trarão maior  flexibilidade,  melhor  coordenação e  mais
recursos  para  enfrentar  as  futuras  emergências  de grande escala.
 
Contexto
 
O Mecanismo de Proteção Civil da UE (MPCU) foi criado em 2013 como um sistema voluntário
para ajudar os Estados-membros a lidar com desastres naturais cada vez mais frequentes.
Desde 2019, quando o rescEU foi criado, a UE tem conseguido obter de maneira conjunta os
recursos necessários para ajudar os países atingidos por catástrofes quando a capacidade
nacional está sobrecarregada. Uma nova reserva estratégica RescEU de equipamento médico
, atualmente depositada em nove países, permite que a UE reaja mais rapidamente às crises.
 
Vídeo da intervenção da eurodeputada portuguesa no debate 
 
Sara Cerdas (S&D)
 
Para saber mais
O texto adotado estará disponível aqui (27.04.2021)
Excerto do debate em sessão plenária (26.04.2021)
Infoclip: Mecanismo de Proteção Civil / RescEU
Comunicado de imprensa: Lições aprendidas da COVID-19: reforço da proteção civil na UE
(08.02.2021)
Declarações em vídeo do relator após a conclusão das negociações
Observatório legislativo
Perfil do relator: Nikos ANDROULAKIS (S&D, GR)
Material multimédia gratuito: Reserva RescEU de equipamento médico em Meer, Bélgica
Material multimédia gratuito: Mecanismo de Proteção Civil
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_476
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=c272bc56-d6ae-9347-bc27-e9588f0a4436&date=20210426
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=2a86a545-0e02-4117-951a-ef93cb1b7d5c&date=20210426#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-union-civil-protection-mechanism-resceu_I204550-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/trilogue-on-protection-mechanism---rescue-statement-by-nikos-androulakis-sd-el-rapporter_I201456-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/civil-protection-mechanism-resceu-medical-stockpile-belgium-in-meer_EP-113567A_c
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/civil-protection-mechanism_18404_pk
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