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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 23 de Novembro de 2007 (03.12)
(OR. en)
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CATS 135
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NOTA
de: Presidência
para: Coreper
n.º doc. ant.: 14959/07 CATS 121 ENFOPOL 184 TRANS 357 MI 287 EEE 69

15081/07 CATS 125 ENFOPOL 186
15271/07 CATS 127 ENFOPOL 190

n.º prop. Com: COM(2007) 651 final
Assunto: Projecto de conclusões do Conselho em que se aprovam orientações estratégicas e 

prioridades para o reforço da segurança dos explosivos

1. Em 6 de Novembro de 2007, a Comissão Europeia adoptou uma Comunicação relativa ao 
aumento da segurança em matéria de explosivos que contém uma proposta de Plano de Acção 
exaustivo sobre a questão1. A proposta baseia-se nomeadamente nos trabalhos realizados em finais 
de 2006 e inícios de 2007 por uma Task Force específica que envolveu os sectores público e 
privado, bem como nos trabalhos de uma ulterior Conferência Europeia que teve lugar em Braga, 
Portugal, em 16 e 17 de Julho de 2007.

2. Nas suas reuniões de 5 de Setembro e 3-4 de Outubro, o Grupo da Cooperação Policial (GCP) 
analisou já em pormenor as recomendações apresentadas pela Task Force e debatidas na referida 
Conferência. Para o efeito, o Grupo apoiou-se em contributos pormenorizados da Comissão sobre 
os trabalhos em curso. Por outro lado, o Grupo do Terrorismo, nas suas reuniões de 4 de Julho, 10 
de Setembro e 15 de Outubro, debateu recomendações propostas especificamente relacionadas com 
o uso de explosivos por terroristas.

  
1 COM(2007) 651 final, de 6 de Novembro de 2007.
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3. Dada a sua natureza exaustiva, a proposta de Plano de Acção da Comissão exigirá uma 

análise pormenorizada e uma coordenação horizontal alargada. A Presidência considera, no entanto, 

também tendo em conta os trabalhos realizados pelo Comité do Artigo 36.º em Maio de 2007 e o 

procedimento proposto em Outubro de 2007, que pode ser registado um consenso suficiente 

relativamente aos objectivos e orientações chave estratégicos na área da segurança dos explosivos 

para garantir a aprovação das "Orientações Estratégicas sobre Segurança dos Explosivos" bem 

como de um conjunto de "Medidas Prioritárias sobre Segurança dos Explosivos".

4. O GCP analisou e subscreveu, mediante algumas alterações e com algumas reservas de 
estudo, o projecto de conclusões do Conselho em que se aprovam orientações estratégicas e 
prioridades para o reforço da segurança dos explosivos, proposto pela Presidência no documento 
15081/07 CATS 125 ENFOPOL 186. 

5. Na sua reunião de 22 de Novembro de 2007, o Comité do Artigo 36.º continuou a análise do 

projecto de conclusões do Conselho e subscreveu essas conclusões, sob reserva de algumas ligeiras 

alterações.

6. O projecto de conclusões do Conselho em anexo foi alterado e é apresentado ao Coreper 

para análise e aprovação, com vista à sua transmissão ao Conselho de 6-7 de Dezembro de 

2007.
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ANEXO

Projecto de

CONCLUSÕES DO CONSELHO

em que se aprovam orientações estratégicas e medidas prioritárias

para o reforço da segurança dos explosivos na União Europeia

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta que a aquisição e o uso ilegais de explosivos representam uma séria ameaça para os 

cidadãos da União Europeia, e que os terroristas e outros criminosos tiram partido do efeito 

devastador dos explosivos para cometer ataques destinados e matar e ferir pessoas, destruir 

propriedades e perturbar o funcionamento social;

Considerando que é importante "assegurar que as organizações e grupos terroristas sejam privados 

dos instrumentos da sua actividade" e "garantir uma maior segurança das armas de fogo, 

explosivos e equipamentos de fabrico de bombas, bem como das tecnologias que contribuem para a 

prática de atentados terroristas", tal como foi sublinhado pelo Conselho Europeu na sua declaração 

de 25 de Março de 2004;

Observando que estão já em curso a nível da UE e nacional numerosas actividades relevantes, por 

exemplo para limitar mais a disponibilidade de explosivos para os terroristas e outros criminosos, 

nomeadamente através da adaptação dos instrumentos jurídicos convencionais, mediante a criação 

de medidas para resolver problemas de segurança, através do desenvolvimento de mecanismos de 

controlo, segurança, informação e acompanhamento relativos igualmente a substâncias e produtos 

que possam ser utilizados para fabricar explosivos;
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1. CONGRATULA-SE pela Comunicação dirigida pela Comissão Europeia ao Parlamento

Europeu e ao Conselho relativa ao aumento da segurança em matéria de explosivos e pelos

trabalhos preparatórios realizados pela Task Force de peritos de Segurança dos Explosivos e 

pelas duas conferências europeias sobre Segurança dos Explosivos realizadas respectivamente 

em Bruxelas, em Novembro de 2006, e em Braga, Portugal, em Julho de 2007;

2. SAÚDA o alto nível de empenhamento demonstrado pelos agentes económicos e pela 

sociedade civil durante os trabalhos preparatórios, e em particular o alto nível de 

responsabilidade corporativa demonstrado pelas indústrias de fabrico, transporte e utilização 

final de explosivos, bem como pelo respectivo comércio;

3. APROVA as Orientações Estratégicas e as Medidas Prioritárias que se seguem sobre o 

Reforço da Segurança dos Explosivos na União Europeia;

4. APELA às suas instâncias preparatórias e aos Grupos relevantes do Conselho a que 

completem rapidamente os trabalhos sobre o estabelecimento de um Plano de Acção da UE 

relativo ao Reforço da Segurança dos Explosivos em conformidade com as referidas 

Orientações Estratégicas e a que apliquem rapidamente aquelas Medidas Prioritárias;

5. MANIFESTA A SUA INTENÇÃO de aprovar o Plano de Acção da UE relativo ao Reforço 

da Segurança dos Explosivos durante a Presidência Eslovena;

6. MANDATA o Coreper, apoiado pelos Grupos competentes do Conselho, para acompanhar a 

implementação destas conclusões.
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Orientações Estratégicas sobre o
Reforço da Segurança dos Explosivos na União Europeia

1. Os engenhos explosivos continuam a ser as armas mais frequentemente utilizadas pelos 
terroristas, tanto na União como a nível mundial. Os explosivos são também frequentemente 
usados por outras formas de criminalidade, incluindo o crime organizado.

2. Na sequência dos atentados terroristas de Madrid de 11 de Março de 2004, o Conselho 
Europeu, na sua Declaração sobre a luta contra o terrorismo aprovada em 25 de Março 
considerou uma prioridade a necessidade de "assegurar que as organizações e grupos 
terroristas sejam privados dos instrumentos da sua actividade", observando que "é necessário 
garantir uma maior segurança das armas de fogo, explosivos e equipamentos de fabrico de 
bombas, bem como das tecnologias que contribuem para a prática de atentados terroristas".

3. Em 6 de Novembro de 2007, a Comissão adoptou uma Comunicação relativa ao aumento da 
segurança em matéria de explosivos que apresenta os pontos de vista da Comissão 
relativamente à abordagem estratégica da segurança dos explosivos na União Europeia, 
propõe um Plano de Acção desenvolvido com base num diálogo multilateral entre as partes 
interessadas e identifica prioridades chave para acção imediata.

4. O Conselho reafirma assim que o reforço da segurança dos explosivos, detonadores, 
percursores e tecnologias conexas é uma prioridade chave para a União Europeia.

O Desafio

4. Os tipos, a origem e os métodos de fabrico dos explosivos utilizados pelos terroristas e outros 
criminosos são muito diversos:
Ø Incluem tanto explosivos fabricados legalmente, roubados ou obtidos de outra forma 

ilegal, como explosivos ilicitamente produzidos - os chamados "engenhos explosivos 
fabricados em casa ou improvisados";

Ø Podem incluir explosivos originários tanto do interior como do exterior da UE, 
incluindo explosivos desmilitarizados;

Ø Incluem tanto explosivos de elevada potência, usados per se ou como carga primária de 
engenhos improvisados, como explosivos de menor potência que podem no entanto ser 
altamente perigosos quando usados em grandes quantidades, frequentemente como 
cargas secundárias.
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Ø Os métodos usados na montagem de engenhos explosivos diferem igualmente e podem 

também incluir sistemas industriais ilicitamente adquiridos e engenhos explosivos 

improvisados , incluindo engenhos explosivos improvisados transportados em veículos.

Ø Os modi operandi utilizados pelos terroristas e outros criminosos podem incluir vários 

tipos de detonação remota ou retardada, bem como detonação directa por bombistas 

suicidas. Como as medidas de protecção e detecção têm vindo a melhorar, os 

criminosos tendem a procurar novas abordagens, tais como a utilização de líquidos ou 

gelatinas explosivas.

A União terá de estudar respostas para todas as situações referidas, estabelecendo prioridades 

entre elas de acordo com os riscos envolvidos.

5. Existe o perigo de que os explosivos convencionais sejam usados em conjunção 

nomeadamente com materiais químicos, biológicos e radiológicos para cometer ataques não 

convencionais que poderão ter um efeito ainda mais devastador tanto em termos de vidas 

humanas como e especialmente de perturbação das actividades económicas e sociais.

6. Dado o nível geralmente alto de consciencialização e de protecção dos explosivos industriais, 

verifica-se uma tendência marcada para o uso pelos terroristas de substâncias explosivas 

fabricadas ilicitamente, incluindo substâncias de alta potência. Assim, sem negligenciar o 

aprofundamento e o reforço das medidas de prevenção e protecção aplicáveis aos explosivos 

industriais, a União e os seus Estados-Membros deverão enfrentar com grande determinação 

os desafios altamente significativos apresentados pela disponibilidade no comércio de uma 

vasta gama de substancias, algumas das quais destinadas a usos diversos e indispensáveis em 

actividades diárias e industriais, que podem ser utilizadas como percursores para o fabrico de 

explosivos. A União deverá igualmente abordar a disponibilidade ampla e crescente, 

nomeadamente através da Internet, de instruções sobre o fabrico ilícito de explosivos.

7. As medidas para enfrentar estes desafios deverão ser tomadas sem prejudicar 

desnecessariamente as actividades sociais e económicas ou limitar os cidadãos e as empresas. 

Deverão respeitar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e evitar a 

duplicação e na medida do possível a criação de novas estruturas e instrumentos legislativos.
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O objectivo estratégico

8. O objectivo estratégico da União relativamente ao reforço da segurança dos explosivos é 
combater a aquisição, a produção e o uso de engenhos explosivos por terroristas e outros 
criminosos no interior da UE, e proteger assim a sociedade da ameaça de ataques que usem 
engenhos explosivos, tendo plenamente en conta as múltiplas áreas da actividade económica 
em que os explosivos e os respectivos percursores são utilizados para benefício de todos.

As Orientações Estratégicas

9. O Plano de Acção Europeu sobre o Reforço da Segurança dos Explosivos será a pedra angular 
da União para a abordagem dos desafios acima referidos e para a consecução do Objectivo 
Estratégico.

10. O Plano de Acção abordará a "Prevenção" do acesso aos explosivos e aos seus componentes, 
a sua "Detecção", bem como o "Grau de Preparação e Resposta" a ataques que usem 
explosivos, incluindo no que se refere à perseguição, detenção e julgamento dos terroristas ou 
outros criminosos responsáveis. Incluirá ainda medidas transversais e horizontais relevantes 
para várias destas dimensões.

11. Com vista a assegurar a proporcionalidade e a eficiência económica das medidas necessárias, 
a União procurará desenvolver e adaptar a sua política sobre a segurança dos explosivos com 
base em avaliações de alta qualidade das ameaças e riscos, atendendo aos tipos, origens, 
formas de produção e de transformação em armas e modi operandi e procurará melhorar o 
intercâmbio de informação a este propósito e desenvolver a capacidade analítica.

12. Este Plano possibilitará novos esforços para intensificar a cooperação policial transfronteiras 
no combate aos crimes relacionados com explosivos e para facilitar o intercâmbio de 
informação relevante entre autoridades policiais. Sempre que apropriado, procurará integrar 
capacidades e desenvolver instrumentos comuns.

13. O Plano procurará uma acção conjunta e coordenada entre os Estados-Membros e as 
Instituições da UE, com vista a desenvolver um nível uniforme de segurança dos explosivos 
em toda a UE e a facilitar a cooperação entre as autoridades e outros agentes, reconhecendo 
ao mesmo tempo as diferenças existentes e em alguns casos, as múltiplas boas práticas.



15618/07 mam/SR/rf 8
ANEXO DG H 2A PT

14. O Plano procurará desenvolver de uma forma inteligente e flexível mecanismos de controlo, 

informação e acompanhamento para as substâncias e produtos que possam ser mal utilizados 

por terroristas e criminosos para produzir explosivos, baseando-se em soluções tecnológicas 

apropriadas e proporcionadas. Estes sistemas apenas poderão ser eficientes se forem 

implementados e uniformemente aplicados em todos os Estados-Membros, nomeadamente 

através do desenvolvimento e uso de padrões comuns, e deverão evitar a distorção da 

concorrência causada por diferentes custos para as empresas e os cidadãos.

15. Ao tratar os desafios enunciados, a União tentará fazer uma utilização óptima da ciência e da 

tecnologia, procurando assim ao mesmo tempo reforçar a segurança e diminuir os custos 

associados. Para este efeito a UE e os Estados-Membros procurarão garantir a 

complementaridade e, sempre que apropriado, a coordenação das suas estratégias e 

actividades de investigação e desenvolvimento, intercambiando os seus resultados.

16. Ao longo de toda a execução e aplicação do Plano de Acção, os Estados-Membros e a 

Comissão continuarão a assegurar o envolvimento dos agentes públicos e privados, conforme 

apropriado.

17. A União tentará assegurar o diálogo e a cooperação com parceiros externos, com vista a 

promover um aumento dos respectivos níveis de segurança dos explosivos e dos seus 

componentes, facilitando o desenvolvimento do intercâmbio de informação relevante -

nomeadamente sobre explosivos roubados em países vizinhos - e desenvolvendo padrões 

internacionais que evitem obstáculos ao comércio e ao mesmo tempo assegurem níveis 

adequados de segurança e protejam a indústria da UE de concorrência desleal.
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Medidas prioritárias com vista ao

Reforço da Segurança dos Explosivos na União Europeia

O Conselho decide que, em cada uma das áreas de "Prevenção", "Detecção", "Grau de Preparação e 

Resposta" e "Medidas Horizontais" do Plano de Acção proposto, as seguintes medidas constituem 

prioridades para o reforço da segurança dos explosivos na UE:

1) Criação de um Sistema de Alerta Rápido relativo aos explosivos, baseado nos sistemas 

existentes 2

Esse sistema será usado com a finalidade de intercambiar informação relativa nomeadamente a 

ameaças imediatas, roubo de explosivos, detonadores e precursores, transacções suspeitas e 

identificação de novos modi operandi. O sistema estará disponível em especial para as autoridades 

de segurança pública dos Estados-Membros, para os responsáveis pela inspecção do fabrico, 

produção, transporte e utilização de explosivos, para a Europol e para todas as Unidades de 

Neutralização de Materiais Explosivos operacionais. No desenvolvimento desse sistema deverão ser 

tidas em devida conta as redes existentes de intercâmbio de informação e, se necessário, deverá ser 

analisada a possibilidade de alargar um sistema semelhante a outras questões, como as de teor 

nuclear, biológico, radiológico e químico.

2) Criação de uma Rede de Unidades de Neutralização de Materiais Explosivos activa no 

contexto civil 3

Este sistema facilitará a partilha de informação e a criação de confiança e contribuirá para a 

identificação das melhores práticas e para a organização de exercícios de formação comuns, 

mantendo as Unidades de Neutralização actualizadas em relação aos últimos desenvolvimentos 

relevantes para o sector. A rede será disponibilizada a todas as Unidades de Neutralização 

competentes que trabalhem com explosivos num contexto civil nos Estados-Membros.

  
2 Medida horizontal 1.1.1 da Proposta da Comissão, Recomendações n.ºs 39 e 40 da Task 

Force.
3 Medida 4.1.1 relativa ao Grau de Preparação e Resposta da Proposta da Comissão, 

Recomendação n.º 38 da Task Force.
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3) Segurança ao longo de toda a cadeia de fornecimento (armazenamento, transporte, 

rastreabilidade)

A produção, o armazenamento, o transporte e a rastreabilidade dos explosivos são essenciais para 

reduzir a probabilidade ou atenuar as consequências do desvio, da utilização indevida ou do roubo 

de material e engenhos explosivos. Já foram tomadas algumas medidas neste domínio.

Os governos e as autoridades de segurança pública e administrativas responsáveis pela inspecção 

desta actividade, bem como o sector privado deverão intercambiar informação e tomar medidas 

preventivas em várias áreas chave: sensibilização do pessoal em relação aos precursores, 

regulamentação dos precursores de explosivos disponíveis no mercado, transacções que envolvem 

precursores, controlo dos explosivos e dos artigos de pirotecnia disponíveis no mercado, segurança 

das instalações para explosivos, habilitação de segurança do pessoal, segurança do transporte de 

explosivos.

4) Comité Permanente de Peritos sobre precursores4

Com vista a desenvolver um sistema para estudar medidas e preparar recomendações relativas à 

regulamentação dos precursores de explosivos disponíveis no mercado, será criado pela Comissão 

um Comité Permanente de Peritos, encarregado de identificar os riscos associados a vários 

percursores e a recomendar acções apropriadas.

5) Criação de um Grupo Ad Hoc sobre Detecção de Explosivos5

Este Grupo Ad hoc, que será composto por representantes dos Estados-Membros, da Comissão e, se 

apropriado, da Europol e de outras agências relevantes da UE, será encarregado de desenvolver e 

debater num enquadramento seguro situações relacionadas com a detecção, e identificar em 

conformidade requisitos tecnológicos de detecção para essas situações.

  
4 Medida preventiva 2.2.1 da Proposta da Comissão, Recomendação n.º 4 da Task Force.
5 Medida de Detecção 3.1.1 da Proposta da Comissão, Recomendação n.º 23 da Task Force.
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6) Cooperação com vista a avaliar e combater a difusão na Internet de informação sobre o 
fabrico de bombas6

As autoridades dos Estados-Membros cooperação no sentido de avaliar e combater a difusão na 
Internet de informação sobre o fabrico de bombas, no pleno respeito da liberdade de imprensa, da 
liberdade de expressão e da liberdade de informação. As autoridades competentes intercambiarão 
informação sobre as regras nacionais e as boas práticas relativas ao (à possibilidade de) controlo de 
websites específicos, à cooperação com os fornecedores da Internet e os parceiros internacionais, à
educação das crianças e à consciencialização dos pais, à notificação de pontos de contacto, etc.

7) Criação de um Sistema Europeu de Dados sobre Bombas7

Este sistema deverá fornecer um instrumento UE comum que permita aos organismos 
governamentais autorizados a nível da UE e dos Estados-Membros ter acesso 24 horas por dia e 7 
dias por semana à informação relevante sobre incidentes que envolvam engenhos explosivos. Pelo 
menos todas as Unidades de Neutralização de Materiais Explosivos operacionais nos Estados-
-Membros deverão ter um acesso seguro à base de dados, enquanto que o acesso de outras 
autoridades competentes nos Estados-Membros deverá ser analisado em conformidade com o 
direito nacional. As unidades ou organismos competentes dos Estados-Membros deverão fornecer a 
informação necessária para inclusão na base de dados.

O Conselho saúda a decisão da Europol de criar rapidamente uma base de dados central para 
armazenagem de dados sobre os delitos à escala europeia implicando explosivos e incêndios de 
origem criminosa. O Conselho regista que numa primeira fase, a completar em Dezembro de 2007, 
a Europol está a desenvolver novas categorias no seu Sistema de Informação que possibilitam a 
armazenagem de informação sobre os delitos implicando explosivos e incêndios de origem 
criminosa, cujo desenvolvimento técnico possibilitará já às autoridades competentes intercambiar 
sem demora dados sobre delitos através das Unidades Nacionais Europol. O Conselho regista
igualmente que numa segunda fase, que terá início em princípios de 2008, a Europol avaliará em 
que extensão as alterações introduzidas no seu Sistema de Informação respondem às necessidades 
dos utilizadores e estudará as opções para a realização do Sistema Europeu de Dados sobre Bombas.

A fim de facilitar os progressos, a Europol e a Comissão analisarão as possibilidades de utilizar para 
esta medida o financiamento disponível ao abrigo do Programa Financeiro "Prevenir e combater a 
criminalidade".

  
6 Medidas preventivas 2.8.1 e 2.8.2 da proposta da Comissão, Recomendação n.º 41 da Task 

Force.
7 Medida horizontal 1.1.2 da proposta da Comissão, Recomendações n.ºs 35, 36 e 37 da Task 

Force.


