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ANÁLISE DE RISCOS DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL É TEMA DE SEMINÁRIO
EUROPEU EM AVEIRO
A Câmara Municipal de Aveiro informa o Vosso Órgão de Comunicação Social
que nos dias 21 e 22 de Junho, vai ter lugar, nos Paços do Concelho, o Seminário do
Programa MiSRaR do Projecto Europeu Interreg IVC, sobre mitigação de riscos espaciais
relevantes.
O Seminário reunirá em Aveiro os parceiros do Projecto Europeu e será subordinado
à temática da Análise do Risco ao nível da Segurança e Protecção Civil, no âmbito das
catástrofes naturais como cheias, inundações, erosão costeira, incêndios e derrocadas, entre
outros.
Programa MiSRaR (sigla é um acrónimo de redução de riscos relevantes espacial)
vai juntar técnicos dos sete parceiros envolvidos no projecto: a Câmara Municipal de Aveiro,
a Administração da Região Zuidl da Holland (coordenadora do projecto), o Município de
Mirandela (Portugal), a província de Forli (Itália), a prefeitura de Thesprotia (Grécia), a cidade
de Tallinn (Estónia) e a Euro-Fundação (Bulgária).
Tendo como princípio o facto do ordenamento do território estar cada vez mais ligado
à gestão dos desastres naturais e/ou tecnológicos, o objectivo do projecto prende-se com a
troca de experiências relacionadas com questões em que a abordagem espacial riscos de
segurança e protecção civil possa ser reconhecida e analisada, levando a medidas de
prevenção de desastres ou a uma eventual redução dos efeitos dos desastres nas pessoas,
infra-estruturas e meio ambiente.
Por exemplo, situando indústria e infra-estruturas de transporte em larga escala nas
proximidades de áreas residenciais leva a todos os tipos de riscos que devem ser
considerados no processo de planeamento. Também inundações, incêndios florestais,
terramotos e deslizamentos de terra são outros exemplos de riscos que devem ser
considerados. As especificidades das ameaças são diferentes em cada região e cidade, mas
os processos de mitigação quanto à análise e ponderação dos riscos são semelhantes em
todos os lugares.
No caso do Município de Aveiro, foi levada a cabo, entre 2003 e 2006, uma primeira
experiência a nível local (Securria) com dez municípios circunvizinhos que fazem fronteira

com a bacia do rio Vouga, numa tentativa de padronizar procedimentos e atitudes face aos
riscos naturais ou de origem humana.
O risco principal e mais problemático para Aveiro são as cheias, numa área cuja
dimensão é um terço do território municipal - 192,7 quilómetros quadrados.

__________________________________________________________________________
A Câmara Municipal de Aveiro agradece a difusão desta informação pelo vosso Órgão de
Comunicação Social.
Caso necessitem mais informações, contactem o Gabinete de Imprensa da CMA:
234 400 555 / 234 400 208 – Carla Silva ou Miguel Araújo - imprensa@cm-aveiro.pt

