
NOTICIA 6. Finalização do Projecto: 08/01/2017 
O PROJECTO SAFECEMENT PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 

CIMENTEIRA FOI CONCLUIDO COM ÊXITO 

 

 

Concluiu-se no passado dia 31 de Dezembro de 2016 o projeto SAFECEMENT - Animation for 

promoting healthy workplaces in cement quarrying and production plants - cofinanciado pelo 

Programa Erasmus+ da UE e liderado pela ATIC - Associação Técnica da Indústria de Cimento. O 

projeto beneficia da experiência da Fundación CEMA (Espanha), da SIA CEMEX (Letónia) e da 

CHALMERS Tekniska Hoegskola AB (Suécia), bem como da colaboração da Asociación 

Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Espanha) 

enquanto coordenadora técnica de apoio ao líder do projeto. 

  

No site do projeto pode aceder aos vídeos em 3D (ver link abaixo) que podem ser utilizados 

como uma ferramenta de formação da indústria do cimento e setores relacionados: 

Vídeos 3D: http://www.safecement.com/pt/animacoes-3d/ 

  

O projeto SAFECEMENT nasceu da necessidade de se desenvolver novos materiais e 

instrumentos didáticos para promover a segurança em ambiente de trabalho e sensibilizar os 

trabalhadores e os empregadores para o efeito. Este projeto, de caráter educativo, disponibiliza 

todo o seu conteúdo de forma livre e beneficia as empresas e instituições de formação 

envolvidas com a indústria de cimento e relacionadas. Para além das animações em 3D que 

poderão ser utilizadas em cursos de formação, está também disponível no site SAFECEMENT 

uma plataforma online que permite às entidades participantes e a outros peritos da indústria 

disponibilizarem materiais didáticos com relevância que podem ser acedidos através do link 

abaixo. Novos formadores e especialistas da indústria que desejem participar no projeto podem-

no fazer através do registro na plataforma e ter assim acesso à respetiva ÁREA PRIVADA. 

http://www.safecement.com/pt/animacoes-3d/
http://www.safecement.com/es/animaciones-3d/


  

Plataforma Online: http://www.safecement.com/pt/centro-de-recursos/ 

  

A Plataforma Online é um espaço de aprendizagem virtual aberto, dinâmico destinado aos 

profissionais da indústria do cimento e que está constantemente em desenvolvimento, mesmo 

após a conclusão formal do projeto. Os parceiros do Projeto estão convictos de que os materiais 

didáticos produzidos terão especial interesse junto dos destinatários, tanto agora como no 

futuro. 

  

Mais informação disponível em www.safecement.com 
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