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Vítimas do terrorismo

Todos os anos, a 11 de março, a Europa presta homenagem às
vítimas do terrorismo. Este Dia Europeu em Memória das
Vítimas do Terrorismo foi instituído na sequência dos atentados
de Madrid, ocorridos em 2004, e que provocaram 191 mortos
e cerca de 2 000 feridos. Mas a Europa não restringe a sua ação
a lembrar as vítimas. Com efeito, a legislação europeia
especi�camente destinada à luta contra o terrorismo, que já
data de2002, permitiu introduzir uma interpretação comum de
infrações terroristas e sanções mínimas aplicáveis aos infratores
em toda a Europa. Esse diploma reconheceu a vulnerabilidade
das vítimas do terrorismo e o tipo de ajuda de que as vítimas e
as respetivas famílias necessitam.

Com a recente vaga de atentados, que afetou nove países da
UE entre 2015 e 2018, a União Europeia reforçou as suas
medidas para proteger os cidadãos e ajudar as vítimas. Um
diploma adotado em 2017 não só endurece as regras e
sanções relacionadas com atividades terroristas, mas prevê
igualmente um melhor apoio às vítimas. Complementando a legislação anterior sobre os direitos das vítimas da criminalidade, este ato
legislativo tem em conta as necessidades das vítimas, tais como assistência médica e psicológica ou aconselhamento jurídico, e cria
mecanismos de emergência para as ajudar na sequência de um atentado. Além disso, as vítimas de outro país europeu devem receber a
mesma assistência e as mesmas indemnizações que os residentes do país em que o atentado foi perpetrado, mesmo quando regressam
a casa. A �m de assegurar uma cooperação mais e�caz entre os países, abrirá em 2019 um centro de coordenação para as vítimas do
terrorismo. Um país da UE atingido por um atentado terrorista pode também pedir ajuda ao abrigo da cláusula de solidariedade da UE e
bene�ciar dos mecanismos de resposta a situações de crise que envolvem a coordenação política.

Mais informações:

Página Web da Comissão Europeia sobre a assistência a vítimas do terrorismo e respetivas famílias,
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/victims_en
Parlamento Europeu, estudo intitulado «How can the EU and the Member States better help victims of terrorism?», 2017,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596805/IPOL_STU(2017)596805_EN.pdf
Luta contra o terrorismo – de�nições de infrações terroristas e apoio às vítimas de terrorismo, síntese da legislação,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/LSU/?uri=CELEX:32017L0541
EPRS | Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, http://www.epthinktank.eu/
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