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A Direção da RISCOS, em reunião do passado dia dois
de fevereiro de 2017, analisou uma proposta para
criação de um prémio, de valor meramente simbólico, a
instituir na Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança, destinado a distinguir anualmente
dois Associados que, pelos seus feitos e dedicação à
Associação RISCOS, sejam merecedores de tal distinção.
Um dos prémios seria atribuído a uma associado que,
na área científica, se distinguisse pela sua dedicação à
RISCOS e, o outro, destinar-se-ia aos associados que, não
sendo académicos, pela mesma razão se distinguissem
na componente operacional.
Depois da análise que foi efetuada e tendo sido
ponderados diferentes aspetos inerentes à criação
desse prémio, foi entendido que ele poderia
estimular uma maior aproximação dos associados
às atividades da RISCOS e, por isso, a proposta foi
aprovada por unanimidade.
Foi também deliberado que o prémio então instituído viria
a ser constituído por uma peça ornamental a conceber
em material acrílico, com alusão à RISCOS e com uma
referência ao tipo de prémio, gravada em chapa metálica
(fig.1), bem como por um certificado (fig.2) que atestaria
a atribuição do Prémio “Dedicação” à RISCOS aos
associados que viessem a ser distinguidos, respetivamente
nas componentes “Ciência” e “Operacionalidade”.
Depois de analisar os méritos de vários associados
que seriam merecedores de tal distinção, a Direção
deliberou que os prémios referentes ao ano de 2016
seriam atribuídos aos associados Coronel Engenheiro
Alberto Maia e Costa (componente operacional) e ao
associado Professor Engenheiro António Betâmio de
Almeida (mérito científico) por, neste ano de 2016, se
terem destacado em termos de dedicação à RISCOS.
A entrega dos prémios aos galardoados decorreu no dia
23 de maio de 2017, durante a Sessão de Abertura do
IV Congresso Internacional de Riscos, realizada no Teatro

Fig. 1 - Vista geral da peça produzida em material acrílico, que
constitui o prémio "Dedicação à RISCOS".
Fig. 1 - General view of the piece produced in acrylic material,
which constitutes the "Dedication to RISCOS" award.

Paulo Quintela da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra. O Magnífico Reitor da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Silva, que presidiu
à sessão, fez a entrega do prémio “Operacionalidade”
ao Coronel Eng.º Alberto Maia e Costa e o Diretor da
Faculdade de Letras, Prof. Doutor José Pedro Paiva,
procedeu à entrega do prémio “Ciência” ao Prof. Eng.º
António Betâmio de Almeida
O bom acolhimento que esta iniciativa granjeou junto
dos associados presentes incentiva a que se lhe dê
continuidade nos próximos anos, pois trata-se de uma
ação que mais não visa do que demonstrar publicamente
o agradecimento e o reconhecimento da Associação pela
qualidade do trabalho desenvolvido pelos seus associados
e que muito contribui para elevar o prestígio e o nome
da RISCOS.

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
É natural que, de futuro, a entrega destes prémios possa
ser realizada numa cerimónia concebida especialmente
para esse efeito e sem que os homenageados sejam
colhidos de surpresa, como aconteceu nesta primeira
atribuição, pelo que sendo previamente informados,
poderão preparar uma intervenção e usar da palavra

durante o ato, o que poderá contribuir para dar maior
relevo aos premiados e maior dignidade à cerimónia. Se
vier a ser esta a decisão, as intervenções dos galardoados
serão divulgadas nos próximos números da Territorium.
Parabéns aos homenageados!
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CERTIFICADO

Prémio: Dedicação à
“Operacionalidade 2016”

Por deliberação da Direção da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e
Segurança, tomada em reunião ordinária, realizada na sede da Associação no dia 22
de fevereiro de dois mil e dezassete, o Prémio “Dedicação à RISCOS” relativo ao ano
de 2016, na sua componente “Operacionalidade”, foi atribuído, por unanimidade, ao
Exmo. Senhor Coronel Eng.º

Alberto da Maia Ferreira e Costa
Associado n.º 5

tendo em consideração o relevante contributo que, em 2016, emprestou a diversas atividades promovidas
.
pela Associação RISCOS.
Este prémio foi solenemente entregue pelo Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor
João Gabriel Silva, durante a Sessão de Abertura do IV Congresso Internacional de Riscos, que decorreu
no Teatro Paulo Quintela, da Faculdade de Letras daquela Universidade.

Coimbra, 23 de maio de 2017

Presidente da Direção

CERTIFICADO

Prémio: Dedicação à
“Ciência 2016”

Por deliberação da Direção da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção
e Segurança, tomada em reunião ordinária, realizada no dia 22 de fevereiro
de dois mil e dezassete, o Prémio “Dedicação à RISCOS” relativo ao ano de
2016, na sua componente “Ciência”, foi atribuído, por unanimidade, ao
Exmo. Senhor Prof. Doutor

António Patrício de Sousa Betâmio de Almeida
Associado n.º 106

t

atividades promovidas pela
.
Este prémio foi solenemente entregue pelo Senhor Diretor da Faculdade de Letras, Prof.
Doutor José Pedro Paiva, durante a Sessão de Abertura do IV Congresso Internacional de
Riscos, que decorreu no Teatro Paulo Quintela daquela naquela Faculdade.

Coimbra, 23 de maio de 2017

Presidente da Direção

Fig. 2 - Reprodução dos certificados entregues aos galardoados com os Prémios de "Dedicação à RISCOS".
Fig. 2 -Reproduction of the certificates handed out to the winners of the "Dedication to RISCOS" Prizes.

