
 

   

 

 

 

O projeto MiSRaR  

O projeto MiSRaR centra-se na troca de conhecimentos na área da mitigação de riscos e do 

ordenamento do território. O projeto começou na primavera de 2012 e, desde então, 16 seminários 

temáticos foram organizados. O MisRaR foi financiado pelo programa INTERREG IVC e está a ser 

implementado por sete parceiros do projeto. A Região de Segurança South-Holland South (VRZHZ) é o 

parceiro líder do projeto. Os restantes 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 

Fundação Euro Perspectives - EPF (Bulgária). O projeto decorreu durante três anos e termina no final de 

dezembro de 2012. Esta sexta Newsletter é, portanto, também a última Newsletter do projeto MiSRaR. 

Conferência de Encerramento 

No dia 25 de outubro de 2012, mais de 45 participantes, representando nove países europeus, 

participaram na conferência de encerramento do projecto MiSRaR. A conferência, que decorreu na 

câmara municipal de Dordrecht (Países Baixos), foi aberta pelo diretor da Região de Segurança South-

Holland South, que efetuou uma breve revisão do projeto e destacou a importância de uma atitude pró-

activa por parte das Regiões de Segurança ao lidar com o ordenamento do território e com os riscos 

relacionados. Referiu ainda que a VRZHZ aprendeu muito com a troca de experiências no projeto 

MiSRaR e indicou que, como resultado do projeto, esta está, ainda mais, consciente da necessidade de 

influenciar os processos de ordenamento do território, numa fase inicial, de forma a mitigar os riscos 

com sucesso e adaptou as suas políticas em conformidade. 
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Durante a sua apresentação, o representante do secretariado em Lille do INTERREG IVC, salientou a 

importância da cooperação europeia e destacou os resultados específicos do projeto MiSRaR. Estes 

resultados também tiveram destaque nas apresentações consecutivas dos parceiros do projeto. Cada 

parceiro do projeto apresentou boas práticas relacionadas com as diferentes temáticas abordadas pelo 

projeto, tais como avaliação de riscos, análise custo-benefício, mitigação de riscos versus ordenamento 

do território, participação dos cidadãos e cooperação internacional. Durante a tarde o anterior gestor do 

projeto por Aveiro, ilustrou as diferenças entre as práticas americanas e as europeias, atualmente 

reside e trabalha sobre estas questões nos EUA. 

A conferência terminou com um painel de discussão sobre Mitigação de Riscos e a apresentação oficial 

do manual de mitigação MiSRaR. Como parte do lançamento oficial, o gestor do projeto do parceiro 

líder, especificamente realçou o sucesso da cooperação entre os parceiros e as boas relações entre as 

pessoas envolvidas como um dos principais fatores para o sucesso da implementação do projeto. O 

projeto estabeleceu uma base sólida para uma maior cooperação e mecanismos de apoio para o 

desenvolvimento de políticas locais de segurança, tanto a nível de parceiros como de todos os 

interessados na temática. Prova disso é o número de parceiros que continua a sua colaboração neste 

domínio através do novo projecto PRISMA financiado pela DG ECHO, a começar em 2013. O 

representante do parceiro líder encerrou as suas observações com um agradecimento especial ao 

programa INTERREG ICV, referindo que o seu apoio contínuo constitui um fator importante para o 

sucesso do projeto.  

Manual e brochuras 

As experiências dos parceiros estão transpostas em três brochuras 

e no manual de mitigação. Este manual foi apresentado 

oficialmente ao presidente do Comité de Direção, durante a 

conferência de encerramento MiSRaR pelo gestor do projeto. A 

terceira brochura, intitulada ‘Implementação de estratégias de 

mitigação; lições práticas na União Europeia’ encontra-se disponível 

desde o início do outono de 2012. O manual está, neste momento, 

disponível em Inglês e Português. As versões nas línguas dos 

restantes parceiros estarão disponíveis no final de 2012. Todas as 

brochuras e o manual podem também ser encontradas no website 

do projeto: www.misrar.eu 

 



 

   

 

 

Conferências de encerramento local 

Após a conferência de encerramento geral do projeto nos Países 

Baixos, todos os parceiros organizaram conferências de 

encerramento local para as suas próprias redes regionais/locais. 

A VRZHZ apresentou os resultados do projeto durante a reunião 

do grupo de peritos nacionais em avaliação de risco, a 13 de 

novembro de 2012, em Arnhem. Os parceiros portugueses 

organizaram as suas reuniões locais a 22 e 28 de novembro, 

respectivamente, em Aveiro e Mirandela. Ambas as reuniões 

contaram com uma boa participação e os resultados do projeto 

foram partilhados com êxito, com um número significativo de 

parceiros locais em ambos os municípios. 

A província de Forlì-Cesena organizou a sua conferência de 

encerramento local no dia 21 de novembro em Forlì e na região 

de Epirus no dia 7 de dezembro em Igoumenitsa, permitindo 

uma difusão contínua dos resultados do projeto em ambos os 

países. As reuniões para Tallinn e EPF serão organizadas 

durante o mês de dezembro. Os relatórios de todas as reuniões 

podem ser encontrados no Website do projeto. 


