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O projeto PRISMA
O projeto PRISMA iniciou a 1 de janeiro de 2013. Este projeto é um seguimento do projeto MiSRaR. O
projeto MiSRaR foi implementado entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2012.
PRISMA (Promoção e implementação de estratégias para gestão e avaliação de risco) irá testar o
manual e disseminar os resultados; também promoverá o uso da avaliação de risco e 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 Governo Municipal de Tallinn, Estónia.
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)

Avaliação da Rede
Após a primeira reunião de parceiros PRISMA, a qual foi uma combinação do arranque do projeto, a
primeira reunião do comité de direção e a primeira reunião em Dordrecht de orientação e
aconselhamento entre parceiros, cada parceiro organizou uma ou mais reuniões de arranque.
Durante os primeiros meses do projeto, os parceiros focaram-se no desenvolvimento das suas redes,
relacionadas com o risco escolhido. Em cooperação com grupos de trabalho locais a avaliação da rede
foi feita por cada parceiro e estes iniciaram a "declaração de princípios" para a rede. Uma das lições
desta fase foi que a construção e manutenção da rede não é um "trabalho único", mas um processo
contínuo.
Reunião de parceiros em Mirandela
A segunda reunião foi realizada a 14 e 15 de maio em Mirandela, Portugal.
Durante esta reunião, os parceiros
apresentaram o resultado das suas próprias
avaliações de rede e foram discutidas as
lições aprendidas. Os parceiros usaram o
segundo dia para discutir a próxima fase, a
avaliação de risco e algumas questões de
gestão do projeto. Na parte da tarde,
Mirandela mostrou aos outros parceiros o
tema do seu caso, as casas antigas no centro
histórico da cidade e explicou porque foi
este o risco escolhido como tema para o
projeto, incêndios urbanos do centro
histórico da cidade.
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Disseminação PRISMA
O site PRISMA é on-line e cheio de informações. A informação está disponível em todas as línguas dos
parceiros e, é claro, em Inglês.
O site está preenchido com informações gerais sobre o
projeto. No futuro, os resultados das diferentes fases do
projeto também serão disponibilizados no site.
Em março, uma delegação da Noruega visitou Sul-Holanda
Sul e foi informado sobre o projeto Prisma e a abordagem
MiSRaR. Inicialmente Prisma/MiSRaR foram discutidos
com um estudante de mestrado da Universidade de Lund,
na Suécia e um estagiário de gestão de risco para a UNESCO
na Bósnia e Moldávia.
Os parceiros portugueses publicaram um artigo na revista ‘PROCIV' n. º 61, abril, da Autoridade
Nacional de Protecção Civil.
Novo gestor do projeto
Jaan Kuks, gestor do projeto pelo Distrito Norte Tallinn deixou o projeto e foi
substituído por:
Jüri Landberg
Email: jyrilandberg@hot.ee
Tel: +3725278287

Agenda
3ª reunião de parceiros para orientação e aconselhamento
4ª reunião de parceiros para orientação e aconselhamento

3 e 4 de setembro, 2013
7 e 8 de janeiro, 2014

Stara Zagora
Tallinn

2ª reunião do comité de direção

3 de setembro, 2013

Stara Zagora

Mais informação
Website PrismA:
Website MiSRaR:
Email:

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

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