FACTOS E INFORMAÇÕES
A Reserva Europeia de Proteção Civil é uma
reserva de meios que os estados europeus
dedicaram à resposta a catástrofes dentro e
fora da UE.
A Reserva foi estabelecida em 2013.
Os meios podem consistir em peritos,
equipamento e serviços de transporte.
Até à data, 23 países europeus
contribuíram para a Reserva.
A Reserva torna possível uma resposta
europeia mais previsível, pré-planeada e de
qualidade comprovada.
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Reserva Europeia de Proteção Civil
O que é?
A Reserva Europeia de Proteção Civil foi estabelecida para melhorar a cooperação europeia no domínio da proteção
civil e possibilitar uma resposta europeia mais rápida, mais bem coordenada e mais eficaz a catástrofes naturais e
causadas por ação humana. A Reserva agrega recursos de 23 estados participantes, que estão prontos a destacar
equipas para uma zona de catástrofe assim que receberem um aviso. Estes recursos podem consistir em equipas de
socorro ou de assistência médica, peritos, equipamento especializado ou meios de transporte. Sempre que ocorre
uma catástrofe e é solicitado apoio através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, os meios de assistência provêm
desta Reserva..

Porque é importante?
Prevê-se que as alterações climáticas venham a agravar os efeitos das catástrofes naturais e por ação humana.
Quando estas catástrofes ocorrem, torna-se necessário destacar o mais depressa possível equipas de resposta,
equipamento técnico e outros recursos para apoiar as medidas de socorro. Uma boa preparação, que permita intervir
imediatamente no caso de catástrofe, é crucial para salvar vidas e minimizar os danos causados.
A Reserva Europeia de Proteção Civil permite que as operações da UE sejam mais bem organizadas e mais
coerentes. A Comissão Europeia estabeleceu um processo de certificação e registo para assegurar que os recursos
da Reserva cumprem elevados critérios comuns; este processo inclui a participação das diferentes equipas em
exercícios de simulação de catástrofes, permitindo que os elementos envolvidos colaborem com os seus pares e com
outras equipas na resposta de emergência. A certificação ajuda a assegurar que os meios de resposta europeus
funcionam corretamente durante os destacamentos internacionais, em estreita coordenação com as autoridades da
nação anfitriã e com os outros meios destacados. A certificação é realizada pela Comissão Europeia, com o apoio de
especialistas nomeados pelos estados participantes.
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Como é que estamos a contribuir?
DVinte e três estados participantes ofereceram 106 meios de resposta especializada à Reserva. Estes recursos
só são destacados para operações de resposta na sequência de um pedido de assistência realizado através do
Mecanismo de Proteção Civil da UE.
A Comissão Europeia faculta apoio financeiro aos meios que fazem parte da Reserva quando os mesmos são
destacados para operações de resposta. Além disso, está disponível apoio financeiro para melhoriasou
reparações dos meios de resposta da Reserva. Desta forma, recursos que apenas funcionem adequadamente
num estado participante podem ser adaptados aos critérios internacionais.
Além dos módulos, também podem ser destacados peritos individuais para ajudar as comunidades a melhor se
prepararem para os desastres.
As operações de resposta mais recentes utilizando recursos da Reserva Europeia de Proteção Civil incluem:
O ciclone Idai colhe vidas e devasta regiões extensas de Moçambique
Em março de 2019, o ciclone Idai atingiu Moçambique, matando mais de 600 pessoas e tendo um efeito
devastador sobre os sobreviventes. Após a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União, nove EstadosMembros da UE (Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Portugal, Espanha e o Reino Unido)
ofereceram apoio imediato. Graças aos módulos pré-registados na Reserva de Proteção Civil da UE, equipas
médicas, equipamento de purificação de água e apoio para estabelecer um sistema de comunicação começaram
a chegar rapidamente para ajudar as pessoas necessitadas.
Incêndios florestais no norte da Europa em 2018
Após os incêndios florestais que deflagraram na Suécia em julho de 2018, o Centro de Coordenação de
Resposta de Emergência (CCRE) coordenou o destacamento de sete aeronaves, seis helicópteros, 67 veículos e
mais de 360 profissionais provenientes de Itália, França, Alemanha, Lituânia, Dinamarca, Portugal e Polónia.
Foram destacados meios da Reserva. Adicionalmente, a Comissão co-financiou custos de transporte na ordem
dos €1,15 milhões e o programa Copérnico produziu cerca de 40 mapas de satélite.
Emergências de saúde na África central e ocidental entre 2014 e 2018
Em 2017, o Corpo Médico Europeu foi destacado em resposta ao surto de febre amarela em Angola e na
República Democrática do Congo (RDC) e ao surto de febre de Marburgo no Uganda. O Corpo Médico foi criado
em resposta à carência de pessoal médico durante o surto de Ébola na África ocidental. Na sequência do surto
de Ébola na RDC, em 2018, a Comissão Europeia está a apoiar as autoridades nacionais e os parceiros
internacionais para conter a propagação da doença. A Comissão facultou apoio logístico através do serviço
humanitário aéreo ECHO Flight, e o Mecanismo de Proteção Civil da UE foi ativado a pedido da Organização
Mundial de Saúde (OMS), tendo destacado pessoal e equipamento médico.
Furacão Matthew no Haiti em 2016
Pouco depois de o furacão Matthew ter atingido o Haiti, o país ativou o Mecanismo de Proteção Civil da UE para
solicitar assistência internacional. Em resposta, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência
coordenou o apoio ao Haiti proveniente da Reserva, que consistia em duas unidades de purificação de água. As
unidades foram enviadas para o coração da zona de crise no Haiti e foram controladas por 60 profissionais de
resgate do Corpo Militar de Proteção Civil Francês. Purificaram mais de 1,2 milhões de litros de água potável
para conter a propagação de doenças como cólera. As equipas francesas trabalharam em conjunto com a
UNICEF, as autoridades haitianas e diversas organizações não governamentais nacionais e internacionais
(ONGs).
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