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NEWSLETTER n.º 4 

Novos produtos 

Nos últimos meses da implementação do 

projeto, os parceiros do projeto Shield têm 

trabalhado ativamente nos dois últimos 

produtos previstos pelo projeto – o material 

didático de e-Learning e a medidas para 

validar a certificação ECVET. 

O curso especializado em e-Learning é um 

curso de Masterclass para supervisores de 

instalações petrolíferas de Oil&Gás  

composto por 21 capítulos abrangendo uma 

variedade de áreas dentro da indústria de 

petróleo & gás, tanto offshore como em 

terra firme. O curso é dirigido a todos 

aqueles com experiência mínima no 

petróleo & indústria de gás e/ou aqueles que 

desejam prosseguir uma carreira na 

indústria de petróleo & gás através de um 

curso que fornece um conhecimento 

aprofundado de todos os aspectos 

relacionados com a saúde, Segurança, 

segurança & ambiente (HSSE) na indústria 

de petróleo & gás. Para facilitar a 

experiência de aprendizagem, cada capítulo 

é acompanhado por um resumo e um vídeo 

sobre os assuntos aprendidos, e em que um 

teste também será apresentado, em 

formato de quiz. A avaliação é realmente 

intuitiva e, através da Pontuação obtida, o 

formando pode saber exatamente quais 

áreas que necessitam de mais atenção e 

autoestudo. Após a conclusão do curso, o 

aprendiz obterá um certificado equivalente 

a 33 ECVET, referindo-se a um total de 330 

horas de autoestudo. 

O último resultado do projeto são as 

ferramentas que ajudarão todas as 

organizações dispostas a adotar o curso de 

formação  e certificarem seus formandos. 

Assim, a última saída reúne abordagens 

metodológicas para a implementação do 

ECVET e um Kit incluindo oprincipais 

conceitos do ECVET, uma comparação entre 

os sistemas de crédito ECVET e ECTS,uma 

descrição das unidades de aprendizagem e 

os resultados de aprendizagem que 

facilitarão a metodologia de ensino para o 

instrutor, e a descrição da avaliação. O kit 

também explica os conceitos de 

transferência de crédito, acumulação, 

transferibilidade e reconhecimento. Por esta 
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razão, os parceiros relataram também um 

exemplo de memorando de entendimento, 

Learning Agreements  e Personal 

Transcript of Records. 

Todas os Intellectual Outputs já estão 

disponíveis no site do projeto. 

  

A conferência final 

Em 12 de julho de 2019, teve lugar a 

conferência final do Shield project em 

ponte de Lima, Portugal, organizada pelo 

parceiro Português PREVIFORM, LDA. O 

seminário – Novo desafio de saúde e 

segurança offshore para formadores de EFP 

na economia oceânica, foi realizada na 

biblioteca da escola secundária de ponte de 

Lima para aproximadamente 40 pessoas. 

Um representante de cada organização 

parceira realizou um discurso visando a 

situação de prevenção de riscos 

ocupacionais no setor offshore; nos Países 

Baixos, Espanha, Chipre, Portugal e 

Roménia. Sr. Aníbal Lago, especialista em 

EFP, abriu o debate apresentando o 

significado de formação e desenvolvimento 

organizacional no setor offshore.

 

Seguiu-se um breve debate, no qual os 

presentes se envolveram com o orador em 

uma discussão sobre a importância da 

capacitação profissional e aprimoramento 

de competências no setor offshore. O 

seminário final foi uma grande oportunidade 

para apresentar não apenas os produtos 

finais do projeto, mas também as múltiplas 

formas em que os resultados do projeto 

serão utilizados pelos parceiros após a 

finalização do projeto. A última parte da 

conferência serviu para os parceiros 

apresentarem sua própria organização e 

informar a plateia sobre o significado do 

projeto SHIELD para o seu trabalho de 

organização e desenvolvimento estratégico. 

O curso de formação final, disponível on-line 

e livremente acessível, superou a 

expectativa dos parceiros e será, sem 

dúvida, incorporado no portfólio de serviços 

e oferta de formação dos membros do 

projeto. 

As impressões gerais recolhidas dos 

participantes foram muito positivas. A 

maioria deles ficou feliz em dizer que 

aprenderam coisas novas e relevantes sobre 

a prevenção de riscos no trabalho no setor 

offshore e que descobriram que a economia 

do oceano pode ser sustentável e 

ambientalmente amigável. Os debates 

https://shield-project.es/#deliverables
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ajudaram a mudar os pontos de vista dos 

participantes sobre o setor de petróleo e gás 

offshore. Aapresentação do setor de 

extração holandesa por John Spee e a 

intervenção do coordenador contribuíram 

para esse escopo. 

 

A reunião final do projeto em ponte de 

lima 

Em correspondência com o seminário final, 

os parceiros da SHIELD celebraram também 

a quarta e última reunião em ponte de lima. 

Os parceiros discutiram sobre os últimos 

retoques e mudanças no curso de e-

Learning e a certificação final contendo as 

medidas para validar a certificação ECVET 

concedidas aos alunos após a conclusão do 

curso de formação. Esta última reunião foi 

uma grande oportunidade para os parceiros 

para reverem todos os outputs e garantirem 

uma finalização bem-sucedida da 

implementação do projeto. Em particular, os 

parceiros concordaram em continuar a 

exploração dos resultados do projeto com a 

incorporação dos materiais didáticos e 

ferramentas para a certificação e validação 

em sua carteira de serviços. 

As conclusões do projeto 

Todos os parceiros investiram grandes 

esforços na realização do projeto e 

consideraram o Shield como um projeto 

estratégico para o seu desenvolvimento 

organizacional e para o setor offshore. As 

realizações dos projetos foram avaliadas de 

forma muito positiva por todos os parceiros 

que contribuíram para a sua realização. 

Uma palavra do coordenador no escudo 

A implementação do projeto SHIELD foi 

desafiadora, mas ao mesmo tempo 

altamente gratificante. Desafiadora, uma 

vez que tivemos de criar um curso que 

engloba várias áreas dentro da indústria de 

Petróleo e Gás - não uma tarefa simples. 

Recompensadora porque os resultados do 

projeto SHIELD são de alta qualidade e irão 

certamente contribuir para a melhoria da 

Saúde e Segurança na área da Indústria de 

Petróleo e Gás - o principal objetivo e 

resultado do projeto SHIELD. A nossa 

gratidão a todos os parceiros da SHIELD pela 

sua inestimável contribuição para este 

importante resultado!  

Embora a fase de implementação do projeto 

possa ser considerada concluída, isto não é 

absolutamente o fim! Os membros da 

parceria continuarão a trabalhar nos 

resultados do projeto, procurando novas 

sinergias e parceiros.  

Os parceiros do projeto agradecem a todas 

as pessoas que contribuíram para a 

realização bem-sucedida do projeto.  

Se estiver interessado no curso SHIELD e-

learning ou em materiais didáticos, entre em 

contacto com os parceiros do projeto ou 

entre no projeto. 
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Siga todos os uploads do projeto em: 

     
 

Os parceiros: 
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