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➢ SHIELD, primeira reunião de projeto em Limassol (Chipre) 

➢ Uma visão geral do projeto 

➢ Como se juntar ao projeto SHIELD 

Newsletter #1

A reunião de lançamento do 

programa SHIELD 

"Desenvolvimento de um 

programa de formação  

(EFP) para atualizar os 

conhecimentos sobre riscos 

de saúde e segurança para 

trabalhadores da 

construção offshore" 

ocorreu em Limassol no dia 

31 de outubro de 2017. O 

projeto é financiado pelo 

programa Erasmus+ KA2 

Parcerias Estratégicas para 

a EFP. O projeto envolve 

cinco parceiros de cinco  

países diferentes, 

coordenados por ShipCon 

Limassol Ltd. from Cyprus.  

Os outros parceiros são: 

I-Box Create S.L. (Spain), 

PREVIFORM (Portugal), 

Stichting Project Realisatie 

van Initiatieven door 

Modulatie van 

Entrepreneurschap (The 

Netherlands) and Asociatia 

Centrul European Pentru 

Integrare Socioprofesionala 

ACTA (Romania). 

Durante esta primeira 

reunião, foram discutidas e 

atribuídas as tarefas a 

realizar nos próximos 6 

meses de trabalho. Assim 

como, os aspetos gerais 

com os requisitos de 

Gestão, Disseminação e 

Qualidade do Projeto 

tiveram o consenso de 

acordo com a proposta 

aprovada. 

 

 

 



 
 
 
 
 

VISÃO GERAL DE UM PROJETO 

O objetivo principal do projeto SHIELD é melhorar o nível de conhecimento e Habilidade dos 
Trabalhadores da Construção Offshore na Europa, especialmente os dos países do Sul e do Leste, 
fornecendo conhecimentos básicos sobre Saúde e Segurança específica para as partes 
interessadas de EFP através de uma caixa de ferramentas de formação digital inovadora e aberta. 
 
 
Atividades 
 
- Desenvolvimento de um programa básico de formação em H & S para indústria offshore, incluindo 
construção, gás e petróleo; 
- Uma formação piloto para 16 formadores durante 10 dias em Den Helder para testar o conteúdo 
da formação; 
- Desenvolvimento de um MOOC contendo o programa anterior; 
- Pilotagem virtual do curso MOOC para 24 estagiários; 
- Atividades de divulgação, incluindo 6 eventos multiplicadores, atraindo + 200 participantes; 
- Desenvolvimento de medidas para Validação do ECVET certificação. 
 
 
Resultados 
 
O projeto SHIELD produzirá uma plataforma de e-learning para um curso MOOC dedicado à H & S 
Offshore Construction para os países onde as regulamentações locais / nacionais não incluem a 
especificidade de Offshore em seus planos de H & S. O projeto visa também reconhecer essa 
formação através da certificação ECVET e, portanto, prevemos criar um Currículo e um perfil 
comum para permitir a mobilidade na UE. 
 
 
Grupos-Alvo 

 Empresas, em especial da Construção Offshore e pessoal-chave relevante nessas 
indústrias, p. trabalhadores, encarregados, engenheiros.  

 Trabalhadores da construção civil sem experiência em Trabalhos Offshore que estejam 
dispostos a aprimorar seus conhecimentos e habilidades, e que estejam interessados em 
Internacionalização  

 Outras partes interessadas: operadores de EFP, câmaras de comércio e indústria, 
associações industriais, fundações relacionadas à construção offshore, etc.  

 Formadores H & S profissionais de países do Sul da UE com pouca  ou sem experiência; 

 

COMO SE JUNTAR AO PROJETO SHIELD 

Junte-se à comunidade SHIELD em https://shield-project.es/. Você poderá aceder ao nossos 
materiais “Deliverables for download” à medida que o projeto os vai produzindo. 
 

https://shield-project.es/#deliverables


 
 
 
 
 

Faça “Gosto” no Facebook 

Acompanhe-nos e compartilhe sua experiência e ideias sobre o PRL offshore nas redes sociais 

usando      #shield_eu  

A parceria 

P1 Coordinator: 
 
ShipCon Limassol Ltd.  
 
http://shipcon.eu.com/ 
  

 

P2  
I-Box Create S.L. 
 
https://iboxcreate.es/en/ 
 

 

P3  
Laboratorio, Formacao, 
Higiene e Seguranca no 
Trabalho, Lda 
http://www.previform.pt/ 
 

 

P4  
Stichting Project Realisatie 
van Initiatieven door 
Modulatie van 
Entrepreneurschap 
 
www.primeholland.org 
 

 

P5  
Asociatia Centrul European 
pentru Integrare 
Socioprofesionala ACTA 
 
http://www.actacenter.ro/ 
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