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Início do projeto PrismA 

O projeto PrismA iniciou a 1 de janeiro de 2013. O projeto dá seguimento ao projeto MiSRaR. Este 
projeto foi implementado a partir de 1 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2012.  
 
No projeto MiSRaR (Mitigação de Riscos Territoriais Relevantes em Regiões e Cidades Europeias), 
do programa Interreg IVC, sete parceiros trocaram ideias e experiências no campo da avaliação e 
mitigação de riscos. Um dos resultados deste projeto é o manual MiSRaR, disponível em sete 
línguas: Inglês, Holandês, Estónio, Búlgaro, Grego, Italiano e Português. 
 
No PrismA (Promoção e Implementação de Estratégias de Avaliação e Gestão de Risco) vai-se testar 
o manual e divulgar os resultados, mas também irá promover a utilização da avaliação de risco e 
estratégias de gestão de risco por entidades locais e regionais. 
 
A duração do projeto é de 18 meses, desde 1 de janeiro de 2013 até 30 de junho de 2014. 
O orçamento do projeto é de €652.298,- com  €489.224,- max.  co-financiado pela CE (DG ECHO). 
(Instrumento Fincanceiro de Proteção Civil, http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_en.htm) 
 
Parceiros no projeto 

      
  Os parceiros no projeto são: 

 
 Região de Segurança Sul-Holanda Sul,   

 Países Baixos 
 

 Agência Regional de Desenvolvimento Económico 
Stara Zagora, Bulgária 

 
 Município de Mirandela, Portugal 

 
 Município de Aveiro, Portugal 

 
 Governo Municipal de Tallinn, Estónia 

 
      
 
SHS, Mirandela, Aveiro e Tallinn também participaram no projeto MiSRaR, o novo parceiro é 
SZREDA. Os demais parceiros MiSRaR, EPF, Epirus e Forlì-Cesena não tiveram a possibilidade de 
participar no PrismA. 
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Objetivo do projeto 

O primeiro objetivo dos 5 parceiros do projeto é testar a implementação intersetorial de estratégias 
de avaliação de risco e de gestão de risco (prevenção) conforme descritas nas brochuras e no 
manual MiSRaR. Os parceiros irão testar essas estratégias para os riscos prioritários seguintes:  

 Transporte ferroviário de substâncias perigosas (SR-SHS) 
 Riscos de substâncias perigosas em indústrias SEVESO e o seu transporte ferroviário e 

rodoviário (Aveiro)  
 Incêndios urbanos no centro histórico da cidade (Mirandela)  
 Incêndios na área urbana com casas de madeira protegidas (Tallinn)  
 Incêndios florestais (SZREDA) 

 

O segundo objetivo é promover a gestão de risco e organizar o intercâmbio de conhecimento entre 
outros governos locais, regionais e nacionais, e parceiros de gestão de risco intersetoriais no âmbito 
da União Europeia (e Estados associados) sobre:  

 Os conceitos, estratégias, boas práticas e lições aprendidas sobre avaliação de risco, gestão 
de risco e a relação com prevenção de desastres conforme descrito no referido manual; 

 As experiências práticas com a implementação do manual, conforme descrito no objetivo 1; 
 As consequências do ‘documento de trabalho dos serviços da UE sobre Avaliação de Risco e 

Diretrizes para Cartografia de Gestão de Calamidades’ para governos locais, regionais e 
nacionais e as possibilidades de conexão da avaliação de risco a nível nacional (central) e 
descentralizado e das políticas de gestão de risco. 

 

Ações e resultados 

No decorrer do projeto cada parceiro irá: 
 Construir uma rede de getão de risco 
 Realizar uma avaliação de risco 
 Realizar uma avaliação de capacidade 
 Desenvolver uma estratégia de implementação 

 
 
E em conjunto: 

 Organizar 3 congressos internacionais 
 Desenvolver e manter o website 
 Publicar newsletters e comunicados de imprensa 

 
No decorrer do projeto cada parceiro irá fazer uma: 

 Avaliação das partes interessadas (1-3-2013) 
 Declaração de princípios  (1-4-2013) 
 Relatório de avaliação de risco (1-9-2013) 
 Memorando de política sobre a estratégia de gestão de risco (1-1-2014) 

 Plano de gestão de risco (1-3-2014)  



 

This project has been made possible with contribution from the Civil Protection Financial Instrument from the European Union 

 

Reunião de arranque (kick-off), Sul-Holanda Sul 

A primeira reunião PrismA foi a conjugação do arranque do projeto, a primeira reunião do 
comité de direção e a primeira reunião de orientação e aconselhamento entre parceiros. O 
encontro foi realizado a 29 e 30 de janeiro na área de Dordrecht, na região Sul-Holanda Sul. 
 
Durante o kick-off  os parceiros discutiram assuntos 
relacionados com a gestão do projeto. A reunião de 
orientação e aconselhamento incidiu mais no projeto em si. 
Os parceiros apresentaram o seu risco e as suas ideias sobre 
a rede a envolver. 
Na tarde do segundo dia a SHS apresentou, de uma forma 
mais pormenorizada, os problemas na área ferroviária assim 
como as medidas tomadas até à data. Uma visita de campo 
foi parte da apresentação. 
 
O comité de direção, no final do encontro de dois dias, foi palco da assinatura dos acordos de parceria.  
 

PrismA ‘on-line’ 

O website do PrismA ainda se encontra “em construção”.  Já existe um endereço web e um layout 
e o web designer está a envidar esforços para desenvolver esta ideia no website real. O website 
terá a possibilidade de acrescentar páginas extra nas línguas dos parceiros com informação 
‘local’ adicional.   
 
Os parceiros do projeto já são capazes de trabalhar num ‘escritório virtual’ e todos os gestores 
do projeto têm a possibilidade de utilizar o Skype para comunicar. Para uso geral, um endereço 
Gmail também se encontra disponível. 
 

Agenda 

2. a reunião de orientação e aconselhamento (parceiros)     maio, 14 e 15, 2013 Mirandela 

3. a reunião de orientação e aconselhamento (parceiros)     setembro, 3 e 4, 2013  Stara Zagora 

4. a reunião de orientação e aconselhamento (parceiros)     janeiro, 7 e 8, 2014  Tallinn 

 

2. a reunião do comité de direção              setembro 3, 2013 Stara Zagora 

 
Reuniões de arranque (kick-off)  local              fevereiro - março 2013  
 

Mais informação 

Website PrismA:  www.prismaproject.eu 

Website MiSRaR: www.misrar.eu 

Email:     prismaprojecteu@gmail.com 
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Gestores de projeto: 

Gostaria de saber mais?  Sugestões ou questões? 
É sempre bem-vindo a contactar um dos gestores de projeto. 
 
Região de Segurança Sul Holanda Sul  

Nico van Os 
+31651341450 
+31886365323 
n.van.os@vrzhz.nl 
 
 
 
Distrito Tallinn Norte 

Jaan Kuks 
+37256562440 
jaan@procivitas.ee 
 
 
Município de Mirandela 

Sónia Gonçalves 
+351932657047 
soniacgoncalves@gmail.com 
 
 
Município de Aveiro 

Rita Seabra de Freitas 
+351 234 406 411 
+351 96 1621142 
rs.rita.seabra@gmail.com 
 
 

Agência de Desenvolvimento Económico Regional  

Stara Zagora 

Rumyana Grozeva 
+359879021999 
+35942605007 
rumyana@szeda.eu 
 
 


