
A prevenção, a preparação e a resposta a catástrofes 
requerem uma forte cooperação, coordenação a vários 
níveis e uma combinação de competências e conhecimento 
especializado. A Rede Europeia de Conhecimentos 
sobre Proteção Civil, criada pela Decisão n.º  1313/2013/
UE, visa reforçar o Mecanismo da Proteção Civil da União 
em todos estes aspetos. Esta rede reúne intervenientes 
no domínio da proteção civil e da gestão de catástrofes 
para colaboração e aprendizagem mútua, com o objetivo 
de reforçarem a aptidão e a capacidade geral da UE para 
lidar com catástrofes.

Enquanto mediadora de conhecimento, a Rede de 
Conhecimentos é uma ferramenta que permite tornar o 
conhecimento relevante mais acessível aos intervenientes 
no domínio da proteção civil e da gestão de catástrofes, 
oferecendo-lhes um espaço de aprendizagem, trabalho e 
crescimento conjunto. 

Enquanto facilitadora de parcerias, coloca em contacto 
diversos intervenientes ativos a diferentes níveis, local 
ou internacional, governamental ou não governamental, 
político ou científico e operacional, através da organização 
de eventos virtuais e presenciais e do financiamento de 
iniciativas conjuntas e intersetoriais.  

A rede funciona também como catalisadora da inovação, 
estimulando a investigação e facilitando a introdução e 
a adoção de novas tecnologias e processos na área da 
proteção civil e da gestão de catástrofes. 
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Atividades

A Rede de Conhecimentos centrar-se-á inicialmente na implementação das atividades já existentes bem conhecidas e 
bem-sucedidas, reforçando-as e tornando-as mais inclusivas. Numa fase posterior, apresentará novas iniciativas para 
continuar a apoiar o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (MPCU) e os respetivos Estados participantes e 
membros.

As atividades da Rede de Conhecimentos estão estruturadas em dois pilares – desenvolvimento de capacidades 
e ciência, e são complementadas por um conjunto de atividades transversais a toda a rede, que ligam os pilares, 
assegurando a coerência e as sinergias.

Programa de formação do MPCU  
Formação para peritos com vista ao trabalho 
conjunto em atividades de prevenção, 
preparação e resposta no âmbito do MPCU.

Intercâmbio de peritos no domínio da 
proteção civil 
Programa de intercâmbio que permite 
que os peritos passem um período no 
estrangeiro para partilharem experiências 
e adquirirem novas competências 
operacionais.

Programa de ensinamentos extraídos do 
MPCU   
Lições e boas práticas retiradas de 
mobilizações e outras atividades para 
melhorar a eficiência e a eficácia do MPCU.

Exercícios de proteção civil   
Exercícios como o EU MODEX para melhorar 
a preparação e a colaboração entre as 
autoridades e as equipas europeias de 
proteção civil.

Oportunidades de facilitação de parcerias 
Financiamento de iniciativas para aproximar 
as comunidades de proteção civil e de 
gestão de catástrofes e fomentar a 
respetiva colaboração.

Consultoria científica e inovação  
Ligação a redes científicas para providenciar 
conhecimentos científicos especializados 
ao MPCU e estimular a investigação e a 
inovação.

Conferências e seminários temáticos 
Oportunidades de aprendizagem e de 
articulação em rede criadas em torno 
de necessidades e riscos específicos 
existentes ou emergentes.

Endereço de correio eletrónico 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Plataforma 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Atividades de sensibilização  
Iniciativas destinadas a sensibilizar o público 
para os riscos de catástrofe e as atividades 
de proteção civil no domínio da prevenção, 
preparação e resposta.

Participação da comunidade
Diálogo regular com os Estados 
Participantes e Membros e outros 
intervenientes sobre todos os aspetos da 
Rede de Conhecimentos.

#CivProKnowNet

Visite-nos em: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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