
NOTICIA 4. Seminário Internacional: 07/10/2016 
O PROJECTO SAFECEMENT FINALIZA COM UM SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

No próximo 25 de Outubro de 2016 terá lugar no hotel Nh Zurbano de Madrid, o Seminário Internacional de 
apresentação do Projecto SAFECEMENT (Cofinanciado pela UE, dentro de la iniciativa do ano 2014, acção 
KA2, Associações estratégicas no campo da Formação Profissional), organizado pela Fundación Laboral 
del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA). 

Foram apresentados os vídeos animados em 3D que representam as situações de risco mais frequentes 
na indústria cimenteira europeia e as medidas preventivas associadas às mesmas. Estes vídeos foram 
desenvolvidos em função dos resultados do inquérito sobre os riscos laborais distribuido junto de fábricas 
de cimento europeias. 

O Projecto produziu outros outputs, como por exemplo: análise da legislação em matéria de prevenção de 
riscos laborais dos países participantes no Projecto, compilação das boas práticas em termos de prevenção 
de riscos laborais de várias empresas cimenteiras europeias, ferramenta multimedia de aprendizagem para 
desenvolvimento de uma página web específica do Projecto, através da qual se poderá aceder a toda a 
informação: www.safecement.com 

O Projecto SAFECEMENT foi levado a cabo pela Fundación CEMA (Espanha), Associação Técnica da 
Indústria de Cimento (Portugal), Chalmers Tekniska Hoegskola Ab (Suécia), SIA CEMEX (Letónia) e 
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Marmol, Piedra y Materiales (Espanha). 
Este Projecto teve o financiamento da UE via programa ERASMUS +. 

O Seminário Internacional SAFECEMENT é uma oportunidade para mostrar os resultados do Projecto, 
contando com a presença de profissionais do sector, tanto no âmbito académico como laboral. 

 

Inscrições limitadas. Inscrições gratuitas aquí. 

Local: Hotel NH Zurbano. Calle Zurbano 79 -81  |  28003 Madrid 

 

Mais informação: www.safecement.com 
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