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➢ Atividades de divulgação: Eventos Multiplicadores e Reuniões de Projetos 

➢ Prepare-se para participar numa formação de 10 dias de Offshore H & S, em 

Den Helder (NL), janeiro de 2019 

➢ Junte-se ao SHIELD e receba todas as novidades do projeto  

 

Newsletter #2

Durante os meses de 
verão, vários eventos sobre 
o projeto SHIELD foram 
realizados em diferentes 
países para promover as 
atividades do projeto, 
especialmente os primeiros 
resultados intelectuais e a 
atividade de formação 
piloto. A Holanda, a 
Espanha e a Roménia 
foram o cenário dos 3 
eventos multiplicadores 
(ME) que lidam com H & S 
na indústria offshore. Em 
31 de maio, o primeiro ME 
aconteceu em Baile Felix 
(RO), organizado por ACTA 
Center. 

 
Posteriormente, Stichting 
PRIME (NL) organizou o 
segundo ME, em 7 de 
Junho, in Den Helder (NL), 
coincidindo com a North 
Sea Offshore Conference. 
O evento contou com 
participantes de 
associações locais, 

instituições de formação e 
empresas do setor offshore. 
A reunião abordou as 
diferenças legais relativas a 
saúde e segurança nos 
países da UE, bem como 
como isso afeta a crescente 
demanda de trabalhadores 
neste setor a nível europeu 
e introduziu os resultados 
intelectuais do projeto.

Finalmente, em 19 de 
Junho, teve lugar na 
Universitat Politècnica de 
València (Valencia, 
Espanha) o 3.º ME. A 
sessão, organizada pela I-
Box, teve participantes de 
ambos os setores de 
formação e aprendizagem, 
bem como investigadores 
que trabalham sector 
offshore. Durante a sessão, 
os participantes puderam 
discutir a situação atual das 
políticas de saúde e 
segurança e a 
regulamentação do setor 

offshore na Romênia, 
Holanda, Chipre, Portugal e 
Espanha.

Coincidindo com o ME, o 
consórcio do projeto reuniu-
se para o 2º Encontro 
Transnacional. 

Os próximos MEs estão 

planeados para Ponte de 

Lima (PT), a 4 de 

Setembro, organizado pela 

PREVIFORM (+info e 

registos aqui) e no 25 de 

September em Limassol 

(CY) organizado pela 

SHIPCON.

http://www.actacenter.ro/
http://www.actacenter.ro/
http://www.primeholland.org/
http://www.primeholland.org/
https://northseaoffshore.com/
https://northseaoffshore.com/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
http://www.iboxcreate.es/
http://www.iboxcreate.es/
https://previform.webnode.pt/en/
https://previform.webnode.pt/l/seguranca-e-saude-para-trabalhadores-da-construcao-offshore/
http://www.shipcon.eu.com/


 
 
 
 
 

Prepare-se para participar durante 10 dias num curso de formação em 

Offshore H & S 

O principal objetivo do projeto SHIELD é o desenvolvimento de um programa de formação em 

Saúde e Segurança para a indústria Offshore, incluindo construção, gás e petróleo, energias 

renováveis, especialmente para aqueles países onde as regulamentações locais / nacionais não 

incluíram a especificidade de trabalhar Offshore nos seus planeamentos H & S. 

• A formação é dirigida a: 

 Empresas, em particular da Construção Offshore e pessoal-chave relevante nessas 
indústrias, por exemplo trabalhadores, encarregados, engenheiros. 

 Trabalhadores da construção civil sem experiência em Offshore que estão dispostos a 
melhorar seus conhecimentos e competências, e que estejam interessados na 
internacionalização. 

 Outras partes interessadas: fornecedores de EFP, câmaras de comércio e indústria, 
associações industriais, fundações relacionadas com a construção offshore, etc. 

 Professional H&S trainers from Southern EU countries with not or few experience in the 
Offshore sector. 

 Formadores profissionais de H & S de países do sul da UE com pouca ou nenhuma 
experiência no setor Offshore. 

 

 

 

 

• Uma formação piloto para 16 formadores durante 10 dias será realizada em Den Helder 
(NL) em janeiro de 2019. Você gostaria de ser um dos 16 qualificados? Entre em contacto 
com seu representante nacional da SHIELD para obter mais informações e requisitos de 
participação. 

 
 

Junte-se a nós e receba todas as novidades do projeto! 

Junte-se agora à comunidade em www.shield-project.es e aceda aos nossas  “Publicações para 
download” à medida que o projeto vai cumprindo os seus objetivos. 
 

Like us on Facebook 

Siga-nos nas redes sociais e partilhe a sua experiencia e ideias acerca da Offshore PRL usando o 

hashtag #shield_eu 

http://www.shield-project.es/
https://shield-project.es/#deliverables
https://shield-project.es/#deliverables
https://www.facebook.com/SHIELDErasmusplusProject/


 
 
 
 
 

A Parceria 

 

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

 
 

P2 I-Box Create S.L. (Spain) 
 

https://iboxcreate.es/en/ 
 

 

 

P3 
 

Laboratorio, Formacao, 
Higiene e Seguranca no 
Trabalho, Lda (Portugal) 
 

http://www.previform.pt/ 
 

 

P4 Stichting Project Realisatie 
van Initiatieven door 
Modulatie van 
Entrepreneurschap (The 
Netherlands) 
 

www.primeholland.org 
 

 

 

P5 
 

Asociatia Centrul European 
pentru Integrare 
Socioprofesionala ACTA 
(Romania) 
 

http://www.actacenter.ro/ 
 

 

 

 

 

http://shipcon.eu.com/
https://iboxcreate.es/en/
http://www.previform.pt/
http://www.primeholland.org/
http://www.actacenter.ro/

