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Município de Aveiro acolhe conferência internacional do 

projeto PRISMA 

 

No âmbito projeto europeu PRISMA – “O futuro da gestão de risco na Europa”, 

o Município de Aveiro acolhe a 15 de maio de 2014 a terceira conferência, 

dinamizando a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os 

diferentes organismos responsáveis tendo em vista a mitigação de riscos. 

A gestão preventiva de riscos é uma prioridade nas políticas de ordenamento 

do território, constituindo uma oportunidade para o Município de Aveiro implementar 

uma estratégia de avaliação e gestão de risco para as substâncias perigosas em 

indústrias SEVESOII (indústrias enquadradas nos estabelecimentos sujeitos ao regime 

de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação 

das suas consequências para o homem e ambiente) e o seu transporte rodoviário e 

ferroviário, participando num trabalho em rede de base internacional de partilha e 

aquisição de novos conhecimentos.  

O Município de Aveiro, num adequado contexto estratégico, poderá dispor de 

um documento de suporte ao processo de planeamento e gestão territorial e ao 

desenvolvimento dos instrumentos operativos e de emergência, resultado da 

colaboração da rede local de gestão de risco: Administração do Porto de Aveiro, 

Administração Regional de Saúde do Centro, Agência Portuguesa do Ambiente, 



Autoridade Nacional de Proteção Civil, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, Direção Regional de Economia do Centro e a Universidade de 

Aveiro. 

Para inscrição na Conferência e mais informação sobre o projeto convidamos a 

uma visita ao site www.prismaproject.eu . 

Em anexo segue Comunicado de Imprensa normalizado com referenciação das 

restantes Conferências Internacionais que decorrerão na primavera de 2014. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


