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Ana Gomes junta autoridades nacionais
em debate sobre segurança química,
biológica, radiológica e nuclear
Ana Gomes juntou, em Lisboa, os organismos
nacionais com responsabilidades na implementação do Plano de Acção da União Europeia para o reforço da segurança química,
biológica, radiológica e nuclear (QBRN). Estiveram presentes a Presidente da Autoridade
Nacional das Armas Químicas, representantes do Ministério da Defesa Nacional, do MAI
(PSP e GNR), do SIS, da Autoridade Nacional
de Protecção Civil e do Ministério da Saúde.
Ana Gomes é relatora do parecer do PE sobre o Plano de Acção QBRN e, nesse sentido,
procurou, através desta Audição, perceber
em que fase Portugal se encontra na implementação do Plano que, a nível europeu, terá
entrado em vigor em Julho deste ano.
Numa era de ameaças diversificadas à segurança colectiva, com possível destruição
massiva quer através de ataques terroristas,
quer de desastres naturais ou provocados
pelo homem, envolvendo substâncias, tecnologia ou instalações QBRN, é fundamental
assegurar a eficácia dos meios de prevenção,
resposta e coordenação a nível nacional e
europeu. A UE procurou, por isso, através
do Plano de Acção para a Segurança QBRN
estabelecer directrizes para uma acção concertada entre Estados-Membros e UE na prevenção, preparação, coordenação e resposta
a um incidente QBRN.
A ameaça criminosa, incluindo um ataque
terrorista, não é a única via pela qual as
substâncias QBRN podem pôr em risco a se-

gurança e a saúde dos cidadãos pois muitas
delas são de duplo uso civil e militar, e de
utilização habitual por empresas, laboratórios e centros de investigação. Esta é, porventura, a especificidade mais relevante da
segurança QBRN. O desastre que ocorreu recentemente num depósito fabril de alumínio

na Hungria, implicando um derrame de lama
tóxica num afluente do rio Danúbio, além de
já ter morto nove pessoas e destruído várias
aldeias e campos de cultivo, ameaça também a segurança e a saúde pública em países
vizinhos, sendo exemplo de incidente QBRN
que desconhece fronteiras. Uma catástrofe

Parlamento Europeu aprova
proposta de Capoulas Santos para
jovens agricultores
O Parlamento Europeu, reunido em sessão
plenária em Estrasburgo em Outubro, aprovou a proposta do eurodeputado socialista
Capoulas Santos para a criação do programa de intercâmbio de jovens agricultores
a nível europeu, no âmbito da votação da
proposta de orçamento comunitário para
2011.
O objectivo deste novo programa que revestirá a forma de projecto-piloto destinado a
jovens agricultores é criar a oportunidade
para a troca de experiências no contexto
das distintas realidades agrícolas na Europa, o que segundo o eurodeputado Capoulas
Santos “é fundamental como forma de promover a incorporação de práticas de gestão
da exploração agrícola que permitam melhor enfrentar os desafios do presente e do
futuro, em particular no que diz respeito ao
uso de energias renováveis, captura de carbono e preservação da biodiversidade e, por
outro lado, através do contacto com experiências organizativas que podem revelar-se
essenciais para o planeamento e escoamento da produção”.
O voto positivo do PE foi mais uma etapa
para a concretização desta proposta, que
emanou da iniciativa conjunta de Capoulas
Santos e da irlandesa Mairead McGuiness,

tendo sido anteriormente aprovada na especialidade pelo escrutínio das Comissões da
Agricultura e do Orçamento. Resta agora a

fase do acordo final com o Conselho de Ministros para que este projecto-piloto venha
a ser desenvolvido no próximo ano de 2011.

semelhante pode ocorrer em qualquer país
da UE, envolvendo outras substâncias QBRN,
causado por desastre industrial ou ataque
terrorista.
Desta Audição resultou a percepção de que,
apesar de o Conselho da UE ter já formado
equipas de trabalho para as várias áreas cobertas pelo Plano de Acção, a implementação e coordenação de esforços comunitários
ainda não terá arrancado em Portugal. Ainda
assim, todos os representantes de entidades
nacionais mostraram não só conhecer o Plano de Acção da UE, mas também terem em
marcha os seus próprios planos e directrizes
sobre como lidar com desastres ou ataques
com matérias QBRN. Verificou-se faltar,
porém, uma autoridade nacional com competência para coordenar as contribuições
dos diferentes serviços e entidades, desde
a identificação e compreensão das ameaças
e riscos (incluindo um apropriado circuito
de partilha de informação classificada), até
à preparação da resposta a nível nacional e
europeu. A Audição permitiu assim a partilha de experiências e identificação de problemas: alguns intervenientes manifestaram
particular preocupação com a segurança de
instalações para o armazenamento e tratamento de substâncias perigosas QBRN, que
estão vulneráveis a furto ou utilização imprópria dos materiais que albergam, constituindo um risco para a segurança nacional e
a saúde pública.

Socialistas
celebram 5 de
Outubro no PE
A Delegação Socialista Portuguesa promoveu no dia 5 de Outubro, no Parlamento
Europeu, em Bruxelas, uma cerimónia de
comemoração dos 100 anos da Implantação da República Portuguesa. A cerimónia
contou com a actuação do Coro de Câmara
de Beja e juntou várias dezenas de pessoas.
Os Socialistas Portugueses no PE pretenderam assim associar-se às múltiplas celebrações que tiveram lugar dentro e fora
do país, assinalando esta importante data
da história de Portugal juntamente com
funcionários e trabalhadores portugueses
e estrangeiros do Parlamento e de outras
instituições. Para além de Deputados de
Portugal e de outros países estiveram presentes representantes de entidades diplomáticas portuguesas em Bruxelas.

