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O que é projeto 

O projeto MIND SAFETY – SAFETY MATTERS! É 

financiado pelo programa ERASMUS+ Educação 

e Formação e integra parcerias estratégicas com 

vista a consagrar uma prática colaborativa e de 

funcionamento em rede para estudar e propor 

materiais inovadores para o ensino dos 

conceitos de segurança e saúde no trabalho. 

Pretende-se fomentar uma perceção do risco 

nos jovens em idade escolar e contribuir para a 

criação da cultura de segurança que se espera 

que a médio e longo prazo se refleta na 

diminuição dos acidentes de trabalho e nas 

doenças profissionais na Europa e 

particularmente em Portugal. 

Com início em Setembro de 2015, visa criar e 

implementar práticas colaborativas inovadoras, 

bem como desenvolver competências de ensino 

dos professores nas matérias de segurança no 

trabalho através de abordagens curriculares 

interdisciplinares. 

O que é o Erasmus + 

O Erasmus+ é o programa da UE para a 

educação, formação, juventude e desporto e 

consolida num único quadro de apoio as áreas 

da educação, formação, juventude e desporto e 

outros programas internacionais, incluindo o 

Jean Monnet e o Erasmus Mundus. 

Este projeto insere-se no programa da ação 2: 

Cooperação para Inovação e Boas Práticas. 

Quem está no projeto 

 Autoridade para as Condições do 

Trabalho (Coordenadora do projeto); 

 Universidade de Aveiro; 

 Associação para a Formação Tecnológica 

e Profissional da Beira Interior – AFTEBI; 

 Universidade de Delft – Holanda; 

 Universidade de Girona – Espanha; 

 Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protectia Muncii 

Alexandru Darabont - INCDPM – 

Roménia; 

 Occupational Safety Research Institute - 

OSRI – República Checa. 

Apoio institucional da Agência Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho- EU-OSHA e da 

Rede Europeia de Educação e Formação em 

matéria de Segurança e Saúde no Trabalho 

(ENETOSH). 
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Público-alvo do projeto: 

 Professores Europeus do 3º ciclo do 

ensino básico e do ensino secundário (O1 

e O2); 

 Estudantes Europeus: estudantes do 3º 

ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário, dos 14 aos 18 anos (O3). 

Resultados/Produtos do projeto 

 OSH Education Teaching Guide – 

Referencial de educação de ST para 

professores – elaboração do documento 

(Output 1 – O1); 

 OSH! What a bright idea! – Practical 

Guide for Teachers – Guia prático para 

professores em matéria de Segurança e 

Saúde no Trabalho (Output 2 – O2); 

 OSH! What a bright idea! – Booklet for 

students and other educational contents 

– Livro de atividades (digital e audio) 

dirigido aos alunos em matéria de 

Segurança e Saúde no Trabalho (Output 

3 – O3). 

Para a operacionalização do primeiro produto – 

Output 1 foi acreditado, pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua da 

Universidade do Minho, o curso Oficina de 

Formação “Educação para Segurança e Saúde no 

Trabalho e Cultura de Segurança”. Encontra-se 

prevista a realização de pelo menos uma ação do 

mesmo.  

Os resultados estão a ser divulgados ao longo do 

projeto através da realização de seminários e 

conferências nacionais e internacionais. 

 

O último evento de disseminação do projeto está 

previsto para o dia 20 de Junho de 2018 na cidade 

de Lisboa e tem como objetivo divulgar todos os 

produtos executados bem como as principais 

boas práticas recolhidas. 

 

O projeto MIND SAFETY – SAFETY MATTERS! está 

em linha com a Estratégia Nacional para a 

Segurança e Saúde no Trabalho 2015-2020 (ENSST 

2015-2020), nomeadamente nas medidas 1 e 2 do 

objetivo 1 – “Desenvolver e implementar políticas 

públicas de segurança e saúde no trabalho”, que 

corresponde ao objetivo estratégico 1 da mesma. 


