
 

   
 

 

MiSRaR  

No projeto MiSRaR realiza-se o intercâmbio de conhecimento e experiência na área de gestão 
de riscos e do ordenamento do território. O projeto teve início na primavera de 2010 e 16 
seminários temáticos foram organizados. O MiSRaR é financiado pelo programa INTERREG IVC e 
está a ser implementado por sete parceiros. A Região de Segurança South-Holland South é o 
parceiro líder do projeto. Os outros parceiros são: o Município de Tallinn (Estónia), a Região de 
Epirus (Grécia), a Província de Forlì-Cesena (Itália), os Municípios de Aveiro e Mirandela 
(Portugal) e a Euro Perspectives Foundation (Bulgária). É um projeto de três anos, sendo 2012 o 
último ano. 
 

Conclusão dos seminários temáticos 

O seminário de Aveiro, em julho, foi o último da série de seminários 
temáticos.  
Nesta última fase do projeto, incidiu-se sobre os conteúdos e design 
do manual e brochuras, a organização da conferência de 
encerramento, as actividades de divulgação local de cada parceiro e 
a manutenção da sua network específica.  
 
Desde o lançamento da 4ª newsletter, realizaram-se mais três 
seminários. 
 

 

 

Gabrovo:  

O seminário em Gabrovo, Bulgária, teve como tema 
"Conclusões sobre Planeamento de Mitigação" e 
realizou-se de 17 a 19 de maio 2012. O seminário 

temático foi conjugado com uma 
reunião do comité de direção e uma 
visita ao nosso parceiro búlgaro, EPF, 
em Sofia. O objetivo da reunião foi 
chegar a conclusões sumárias de 

todos os seminários anteriores e fornecer as últimas 
considerações para o manual. Durante o seminário 
todos os parceiros apresentaram o seu Top 10 de 
boas práticas, após o qual se seguiu uma enérgica 
discussão. 
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Tallinn:  

Em 13 e 14 de junho o seminário foi realizado em Tallinn. 
Durante o seminário o manual foi novamente discutido e 
as considerações finais foram dadas a Ruud Houdijk.  
Além disso, todos os parceiros fizeram uma apresentação 
sobre as atividades de divulgação propostas, a forma 
como as ideias MiSRaR vão ser implementadas e os 
dilemas com que os gestores do projeto vão ter que lidar.   
 

 
 

 

Aveiro:  

O último seminário da série focou-se em "Network de Mitigação" e realizou-se em Aveiro a 25 e 
26 de julho. Todos os parceiros apresentaram pela última vez uma (boa) prática, desta vez sobre 
como formam e mantêm a sua network com parceiros que (podem ou) desempenham um papel 
na gestão de riscos. O seminário também serviu para preparar a conferência final e discutir 
como a network MISRAR pode ser mantida no futuro. 
  
Visitas de campo 

Foram realizadas algumas visitas de campo durante este período. Por exemplo, os participantes 
em Gabrovo tiveram uma visita guiada a vários locais, no Município de Gabrovo, onde 
movimentos de vertente causaram danos. O ex-presidente da Câmara Municipal, Sr. Bogomil 
Belchev explicou a origem desses movimentos e as medidas tomadas para prevenir futuros 
danos. 
 

Em Tallinn, os participantes visitaram a estação 
de tratamento de água, uma grande empresa na 
área do porto, e um bairro próximo com casas 
antigas de madeira. Estes lugares estão 
localizados próximo uns dos outros no distrito de 
North Tallinn. Em particular, a dilapidação das 
casas antigas de madeira associada ao risco de 
incêndio é encarado como um problema (de 
segurança) maior. Tornou-se claro que as 
soluções só podem ser encontradas com uma 
abordagem global de planeamento para a área.  



 

   
 

 

Em Aveiro, foi feita uma visita a uma fábrica de papel, que representa um risco de segurança 
para a área, em função da utilização de vários produtos químicos perigosos. Foram explicadas as 
medidas que estão a ser tomadas para manter os riscos dentro dos padrões. 
 

Brochuras 

Após a publicação da primeira brochura em março de 2012, seguiu-
se, em julho, a segunda brochura intitulada "Planeamento de 
Mitigação: lições práticas na União Europeia". É claro, esta brochura 
também está disponível em inglês e nas línguas dos parceiros. Todas 
as versões estão disponíveis no sítio www.misrar.eu. Espera-se que a 
terceira e última brochura seja publicada em agosto. 

 
Nos Municípios de Aveiro e Mirandela, a brochura pode 
ser visualizada através dos sítios dos referidos 
Municípios. 
www.cm-aveiro.pt / www.cm-mirandela.pt.  
 

 

Conferência Final 

O programa da conferência de encerramento do projeto, que terá lugar, quinta-feira, 25 de 
outubro de 2012, na antiga Câmara Municipal de Dordrecht, está a ser delineado. O programa 
começa às 09.30 e termina às 15.30, seguidamente haverá um porto de honra e jantar para os 
convidados. Já foram realizadas 40 inscrições e esperamos que esse número cresça. O grupo de 
secretariado técnico do programa INTERREG IVC também estará representado na conferência.  
 
Durante a conferência de encerramento, a primeira cópia do manual será apresentado ao 
Presidente do Comité de Direção. 
 
Cada parceiro irá realizar uma ou mais reuniões locais finais para divulgar os resultados do 
MiSRaR. 


