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Os últimos meses têm sido frenéticos para o 

projecto SHIELD. Este foi um período-chave 

em termos de evolução dos resultados: o 

desenvolvimento de alguns dos produtos 

mais cruciais do projecto, teve lugar nos 

meses 9 e 17 (de 18 de Março a 19 de 

Janeiro de 19); assim, o IO3 (Intellectual 

Output 3), o IO4 e o curso de formação  

 

foram elaborados, estes são, os  Shield 

Curriculum, the Shield Course Development  

e o curso de formação para melhorar as 

competências em matéria de riscos para a 

saúde e a segurança na indústria offshore.   

Neste sentido, estes resultados intelectuais 

foram todos correlacionados: com base no 

SHIELD curriculum, a parceria desenvolveu o 

curso (IO4), que foi o   quadro para o curso. 

    

Todos os resultados intelectuais feitos até agora ,   

já estão disponíveis no project’s   website 
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De facto, o objetivo do curso de formação 

de 10 dias em Den Helder era testar os 

conteúdos antes de lançar o produto final 

do projeto: o MOOC (Curso Aberto Massivo 

Online). 

O curso de formação decorreu de 25 de 

janeiro a 3 de fevereiro.  Os participantes, 

portanto, tiveram um papel duplo na 

frequência do curso, uma vez que tiveram 

de dar feedback no final da formação, a fim 

de melhorar o MOOC final. 

 

 

 

 

 

 

O curso teve aulas teóricas e práticas. Os 

participantes fizeram sessões indoor e 

também visitas a vários locais chave 

relacionados com o sector offshore em Den 

Helder e também em Roterdão, onde a 

indústria offshore tem uma forte tradição. 

Entre as viagens planeadas, os participantes 

foram visitar o DHCL  instalações, onde os 

trabalhadores offshore recebem diferentes 

treinamentos em H&S; para visitar o 

Heliporto de Den Helder ou o Heliporto de 

Den Helder.  Maritime Museum em 

Rotterdam.   

  

Estamos felizes em dizer que a maioria dos 

participantes relatou ter uma grande 

aprendizagem e experiência pessoal 

durante o treinamento em Den Helder 

(apesar das condições climáticas!)  

Agora enfrentamos a última fase do projeto 

de produção dos dois produtos finais: o 

curso MOOC e o IO6: Medidas para validar a 

certificação ECVET. 

 

  

Coincidindo com o curso de formação, a 

parceria celebrou a 3ª reunião 

transnacional do projeto onde fizemos as 

últimas alterações ao calendário de 

formação e também planeámos a 

conferência final do projeto SHIELD, que terá 

lugar em Ponte de Lima (PT) a 12 de julho de 

2019, tendo como anfitrião o parceiro 

português PREVIFORM.  
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