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AJUDA HUMANITÁRIA DA UE

  SALVAR VIDAS EM TEMPOS DE CRESCENTES NECESSIDADES 
HUMANITÁRIAS

Em 2018, mais de 130 milhões de pessoas em todo o mundo terão necessidade de assistência humanitária e 
proteção *. A União Europeia, juntamente com os seus Estados-Membros, é o maior doador de ajuda humanitária 
à escala mundial. Em 2017, a UE ajudou milhões de pessoas em mais de 80 países.

A ajuda humanitária da UE em função das necessidades é diretamente canalizada para as pessoas que neces-
sitam de assistência, independentemente da sua nacionalidade, religião, sexo, origem étnica ou filiação política.

A ajuda humanitária da UE é canalizada para as pessoas vulneráveis apenas através dos nossos parceiros huma-
nitários, como as agências das Nações Unidas, as ONG e as organizações internacionais e não os governos.

Orçamento de ajuda humanitária em 2017, repartida por setores

* OCHA, 2018 «Global Humanitarian Overview»
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Água, saneamento e higiene

Educação em situações de emergência



  RESPOSTA DA UE A SITUAÇÕES DE CRISE EM TODO O  
MUNDO: INTERVENÇÕES PRINCIPAIS

A UE gere uma rede de 48 antenas locais humanitárias, composta por 150 peritos internacionais de ajuda huma-
nitária e 315 agentes nacionais, para agir rapidamente e coordenar as respostas às crises a nível mundial.

A ajuda humanitária da UE fornece financiamento de emergência para o fornecimento de bens essenciais, como 
alimentos, água, abrigos, cuidados de saúde e educação.

 
A AJUDA HUMANITÁRIA DA UE NO PRÓXIMO  
ORÇAMENTO DA UE

As crises humanitárias no mundo estão a aumentar. Desde conflitos até à crise mundial de refugiados e ao agravamen-
to das catástrofes naturais devido às alterações climáticas.

 
 

 

 
Um Instrumento de Ajuda Humanitária reforçado: para prestar assistência da UE em função das necessidades 
a fim de salvar e preservar vidas, evitar e atenuar o sofrimento humano e salvaguardar a integridade e a digni-
dade das populações afetadas por catástrofes naturais ou causadas pelo homem.

Reserva para Ajudas de Emergência, um instrumento específico de resposta a situações de emergência e a  
catástrofes, dentro e fora da União Europeia, nos casos em que se revelar insuficiente o financiamento ao abrigo 
de programas específicos.
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A Comissão Europeia propõe um aumento
de 30 % do orçamento a longo prazo
da ajuda humanitária da UE

2014-2020: 
8,5 mil milhões de EUR
(orçamento inicial e reforço a partir da Reserva para  
Ajudas de Emergência)

2021-2027:  
11 mil milhões de EUR
(orçamento inicial)
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