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O projeto
Duração: 18 meses (1-1-2013 a 30-6-2014)
Orçamento do projeto:
Co-financiamento CE (DG ECHO):

€652.298,€489.224,-

Parceiros:
Região de Segurança Sul-Holanda Sul, NL
Agência Regional de Desenvolvimento Económico Stara Zagora, BU
Município de Mirandela, PT
Município de Aveiro, PT
Governo Municipal de Tallinn, EE

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.
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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)
Risk management plan (1-3-2014)
Durante a execução do projeto, os parceiros irão apoiar-se mutuamente e efetuar o intercâmbio
das suas experiências em quatro ‘reuniões de orientação e aconselhamento’. Um ‘escritório
virtual’ encontra-se disponível para trabalhar em conjunto no projeto como colegas na ‘vida
real’.

Mais informação
Website PrismA:
Website MiSRaR:
Email:

www.prismaproject.eu
www.misrar.eu
prismaprojecteu@gmail.com
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