
SAÚDE E SEGURANÇA NA 

INDÚSTRIA DO CIMENTO 

SAFECEMENT   

Projeto iniciado em 2014, financiado pelo Programa ERASMUS+ 

da União Europeia. 

Tem como objetivo fundamental continuar a melhorar as 

condições de trabalho na indústria do cimento por forma a se 

atingir o nível de excelência na saúde e segurança no 

trabalho. 

Información disponível em : www.safecement.com  

Participantes no projeto 

PROMOTOR:  
 

ASSOCIAÇÃO TÉCNICA DA INDÚSTRIA DE CIMENTO (Portugal) 
www.jornadasatic.com 

 
PARCEIROS: 
 

FUNDACION CEMA (Espanha) 
www.fundacioncema.org 
 
CENTRO TEC. DEL MÁRMOL, PIEDRA Y MATERIALES (Espanha) 

www.ctmarmol.es 
 
SIA CEMEX (Letónia) 
www.cemex.lv 
 
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB (Suécia) 
www.chalmers.se 

SAFECEMENT é um projecto ERASMUS+ financiado pela União Europeia, iniciativa 2014, Acção KA2,  Educação e 
Formação. Código 2014-1-PT01-KA200-001076 
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www.safecement.com 

O QUE É O SAFECEMENT? 

SAFECEMENT é um projecto de âmbito europeu que resultou 

da iniciativa de diversas entidades europeias para melhorarr as 

condições de trabalho na indústria do cimento. 

Com o contributo financeiro do programa ERASMUS+ da União 

Europeia, o projecto foi iniciado tendo em vista melhorar de 

forma contínua e progressiva as condições de saúde e 

segurança do trabalhadores  da indíústria do cimento. 

 

OBJETIVOS: 

Compilar os regulamentos europeus e nacionais 

relacionados com os riscos e as medidas preventivas 

aplicáveis à produção de cimento. 

Identificar as  situações com maior risco de acidente ou 

lesão na indústria do cimento 

Verificar o nível atual de implementação de medidas de 

prevenção de riscos no setor. 

Produzir 10 animações em 3D  que serão utilizadas na 

formação e sensibilização  dos trabalhadores  da indústria 

do cimento para os riscos associados à sua actividade. 

PRODUCTOS A ELABORAR: 

Estudo estatístico sobre os riscos na saúde e segurança no 

trabalho.no sector. 

Compilação dos regulamentos europeus e nacionais 

relacionados com os riscos e as medidas preventivas em 

termos de saúde e segurança no sector. 

Produção de 10 animações em 3D que traduzam as 

situações de maior risco na indústria de cimento. 

Criação de site para divulgação do projecto e outputs. 


