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O projeto PRISMA  

O projeto PRISMA iniciou a 1 de janeiro de 2013 e constitui um seguimento do projeto MiSRaR. 

O projeto MiSRaR foi implementado entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2012.  

O PRISMA ‘Promoção e implementação de estratégias para gestão e avaliação de risco’ testou o 

manual MiSRaR e disseminará os seus resultados, assim como também promoverá a utilização 

da avaliação de risco e das estratégias de gestão de risco por entidades locais e regionais. Os 

parceiros deste projeto são: Região de Segurança Sul-Holanda Sul, Países Baixos; Agência 

Regional de Desenvolvimento Económico, Stara Zagora, Bulgária, os Municípios de Aveiro e 

Mirandela, Portugal e o Governo Municipal de Tallinn, Estónia. 

 

Plano de Mitigação    

Após a realização de uma avaliação de risco e uma análise de 

capacidade, no início do corrente ano, 2014, todos os parceiros 

PRISMA começaram a redigir o plano de implementação. Com isso, 

o projeto teste estará concluído no verão de 2014. Todos os 

parceiros providenciarão um relatório final sobre o seu trabalho. 

Não só reportarão sobre as suas opiniões a respeito de como 

mitigar o risco prioritário escolhido, mas também sobre as suas 

conclusões e recomendações sobre a aplicabilidade do manual 

MiSRaR. 

  

Conferências 

Enquanto isso, foram anunciadas três conferências já realizadas. As 

conferências decorreram em:  

  

Stara Zagora  Bulgária             12 de março,  2014  

Tallinn   Estónia  15 de  abril,  2014  

Aveiro   Portugal   15 de maio,  2014  

 

Houve boa participação nas três conferências. Sobretudo por parceiros locais e regionais, bem 

como por representantes de governos nacionais. O encontro em Stara Zagora contou com a 

presença do Chefe da Representação Europeia na Bulgária. 

O programa, intencionalmente, foi semelhante em todas as conferências, no entanto, houve 

algumas adaptações locais. Para além de informações gerais sobre os projetos PRISMA e MiSRaR 

e sobre as políticas europeias/nacionais em matéria de gestão de risco, em particular, surgiram 

as próprias experiências dos parceiros do projeto PRISMA transmitidas através de várias 

apresentações em agenda. Uma característica comum foi a contribuição de Leen Revallier que 

relatou a sua experiência com o uso do manual MiSRaR em projetos na Moldávia, Bósnia e 

Congo. 
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Apresentações e visitas  

No ano passado, foram realizadas bastantes apresentações sobre o MiSRaR e o PRISMA para 

grupos-alvo bem diferentes. Por exemplo, a equipa holandesa recebeu uma delegação da 

Noruega (área de Stavanger) e o Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna, na 

Estónia. Foram também apresentadas na Euro-região do Mosa e do Reno, que abrange parte da 

Bélgica, da Alemanha e dos Países Baixos, no projeto EMRIC, em reuniões da rede de trabalho na 

região Sul-Holanda Sul e província de Flevoland, a RUD Central e Brabante Oeste e ainda a 

grupos de estudantes da Universidade de Wageningen, Países Baixos. 

 

Em Portugal, a representante da Administração Regional de Saúde Centro (ARSC), parceiro local 

do Município de Aveiro neste projeto, realizou uma apresentação ‘prevenção de riscos em saúde 

ocupacional’ abordando o PRISMA, em 2013, perante várias autoridades a nível regional e local 

no ‘1.º Encontro sobre Riscos Ocupacionais’, promovido pelo Instituto de Informação e Ciências 

da Administração (ISCIA). 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), também parceira 

da mesma rede local, organizou várias sessões, que tiveram início em maio e ainda decorreram 

em junho, com o intuito de divulgar guias orientadores sobre instrumentos de gestão territorial, 

especificamente sobre planos municipais de ordenamento do território de diferentes escalas - 

'Plano de Urbanização' e o 'Plano de Pormenor’. Através da apresentação ‘Avaliação do risco do 

transporte de matérias perigosas no processo de planeamento' a sua representante promoveu a 

importância da abordagem MiSRaR no ordenamento do Território. 

 

Encontrava-se prevista a visita ao parceiro coordenador, ao longo de um dia e meio, de uma 

delegação de 16 membros da equipa de gestão da cidade de Seul a Dordrecht. Esta foi cancelada, 

devido ao desastre do ferry ocorrido na Coreia. A visita, a pedido da ENA francesa foi organizada 

especificamente para informar a delegação sobre a abordagem MiSRaR/PRISMA e os bons 

exemplos na região, conforme disposto no projeto MiSRaR. O encontro está previsto no outono 

em Dordrecht. 

 

Reunião de Avaliação 

A 5 de junho, decorreu a última reunião do projeto para avaliar e 

formalmente finalizar o projeto. A reunião foi realizada no 

alojamento ‘Peperhoeve’ em Oud Alblas, Países Baixos. 

Na parte da manhã, foi dada atenção sobre os documentos a serem 

entregues e ao método de elaboração dos relatórios. E de seguida, 

debruçou-se sobre a avaliação do projeto. 
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Todos os parceiros avaliaram o projeto como um grande impulso para a cooperação e para a 

reflexão sobre segurança. O impacte do projeto ultrapassou a própria região, dado o interesse 

demonstrado pelos vários governos nacionais e dos parceiros da rede local. 

A cooperação e a conceção do projeto foram muito apreciadas. No entanto, verificou-se que o 

tempo disponível para percorrer todas as etapas do processo foi muito curto. Este tempo foi 

possível dado se tratar de um projeto-teste, mas numa abordagem real será necessário um 

período muito mais longo. 
 

 

Mais  informação 

Website PRISMA:  www.prismaproject.eu 

Website MiSRaR: www.misrar.eu 

Email:     prismaprojecteu@gmail.com 


