rescEU: uma UE que protege
A resposta europeia às catástrofes
PROTEGER OS CIDADÃOS EM TEMPOS DE NECESSIDADE

"Uma Europa que protege os cidadãos tem de estar presente nos momentos
de necessidade. Quando ocorrem incêndios florestais ou cheias perigosas que
sobrecarregam a capacidade de resposta nacional, os nossos cidadãos precisam de
menos palavras e mais ação. A rescEU irá assegurar uma solidariedade efetiva com os
nossos Estados-Membros atingidos por catástrofes."
Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, 12 de dezembro de 2018

“Os desastres naturais não olham a fronteiras e as alterações climáticas estão
a aumentar o seu impacto e os riscos que acarretam. Com o rescEU, o nosso atual
Mecanismo de Proteção Civil será elevado ao próximo nível. Há dois anos pensava-se
que isto seria impossível. O novo e melhorado Mecanismo de Proteção Civil da UE irá
permitir uma maior resposta, melhor coordenação e, sobretudo, uma solidariedade mais
eficaz para com os nossos cidadãos."
Christos Stylianides, Comissário para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, 12 de dezembro de 2018

Os desastres tornaram-se a nova realidade em toda a União Europeia. De cheias súbitas a tempestades,
de incêndios florestais a terramotos, todos os países estão em risco. Além disso, surgiram novos riscos, e
precisamos de estar prontos para responder também a perigos de baixa probabilidade com alto impacto.
Em 2018, os países da UE solicitaram assistência quase 10 vezes principalmente devido a incêndios florestais, poluição marinha e para solicitar assistência médica. 2018 foi um ano trágico, com quase 100 pessoas
a perderem as vidas e incêndios florestais a deflagrarem em algumas regiões da Europa que nunca tinham
sido afetadas antes. Os custos económicos são avultados: em 2016 registaram-se quase € 10 mil milhões em
prejuízos na Europa. Muitos destes custos poderiam ter sido evitados se os danos tivessem sido prevenidos e
as sociedades estivessem mais bem preparadas.

Visita de Christos Stylianides a Portugal,
13 de fevereiro de 2017

Christos Stylianides no Centro de Coordenação de
Resposta a Emergências
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rescEU: reforçar as capacidades de resposta europeias

Intensificar a prevenção e a prontidão para catástrofes

▶R
 esposta da UE: criar uma reserva adicional de

▶R
 eforçar a prevenção e a prontidão para
grandes catástrofes transfronteiriças: estabelecer um enquadramento de comunicação simplificado centrado nos principais riscos de natureza
transfronteiriça e nos riscos de baixa probabilidade e
impacto elevado.

capacidades, incluindo aeronaves de combate a
incêndios e helicópteros, para estar pronta a ajudar
os Estados-Membros quando necessário, isto é,
para complementar os meios de resposta nacionais
quando estes se encontram sobrecarregados. Os
custos de desenvolvimento e os custos operacionais
dos recursos do rescEU serão co-financiados pela
UE (ou completamente financiados por recursos que
lidem com riscos de baixa probabilidade e impacto
elevado).
▶C
 onsolidar os recursos nacionais: aumentar drasticamente o apoio financeiro aos recursos inscritos
na Reserva Europeia de Proteção Civil, incluindo a
adaptação, a reparação, os custos operacionais (no
interior da União) e os custos de transporte (fora
da União). Estes recursos estarão disponíveis para
destacamento quando ocorrerem catástrofes.

▶A
 poiar a prevenção nacional e a prontidão: prestar
apoio aos Estados-Membros para que estes ampliem
as medidas existentes através de um mecanismo de
consultoria, destacamento de missões de especialistas e recomendações de acompanhamento.
▶R
 ede Europeia de Conhecimento em Proteção
Civil: partilhar conhecimento e lições aprendidas
entre as autoridades nacionais de proteção civil.
▶ I nterligações com outras políticas da UE: reforçar
a cooperação e a coerência com outras políticas da UE
relacionadas com a prevenção e a prontidão.

Menos burocracia: o rescEU visa agilizar e simplificar os procedimentos administrativos para reduzir o tempo
necessário para destacar assistência que salva vidas.

