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The European Network Education and Training in Occupational
Safety and Health (Rede Europeia de Educação e Formação em
matéria de Segurança e Saúde no Trabalho - ENETOSH) oferece
a primeira, e até agora única, plataforma de partilha sistemática de conhecimentos sobre questões relativas à educação e à
formação em matéria de saúde e segurança no trabalho.
A rede foi criada com o apoio financeiro da Comissão Europeia,
no âmbito do programa Leonardo da Vinci, de Outubro de 2005
a Setembro de 2007. O projecto foi lançado com 13 parceiros de
10 países.
Presentemente, a ENETOSH conta com mais de 40 parceiros de
16 países europeus e da Coreia do Sul. A rede é coordenada pelo
Instituto Trabalho e Saúde do Seguro Social de Acidentes alemão
(DGUV).

FÓRUNS DE ESPECIALISTAS
nos diferentes níveis do sistema educativo
Especialistas
em SST

Fórum

jardim-de-infância / escola
formação profissional inicial
ensino superior
formação profissional contínua
aprendizagem ao longo da vida

Especialistas em
educação

A ideia de que a segurança e a saúde são parte integrante da aprendizagem ao longo da vida está subjacente ao trabalho da ENETOSH
e constitui a razão por que esse trabalho cobre todos os domínios
da educação, do jardim‑de‑infância à escola, à formação profissional inicial e ao ensino superior, através da formação profissional
contínua.

Grupos‑alvo
• Conferencistas e formadores das instituições de seguros de acidentes europeias
• Pessoal ligado ao ensino em geral e à formação profissional
(educadores de infância, professores, formadores, professores
universitários, formadores freelance)
• Multiplicadores e instâncias políticas (representantes de associações, ministérios, parceiros sociais, Comissão Europeia)

Objectivos
As nossas actividades em rede promovem:
1.

A garantia de qualidade conjunta da
educação e da formação em matéria de
saúde e segurança no trabalho na Europa;

2. Uma boa integração da saúde e da
segurança no sistema educativo;
3. Uma partilha activa de conhecimentos entre
a esfera da saúde e segurança no trabalho e
especialistas em educação.

PRODUTOS

Plataforma Internet da ENETOSH
Mais de 400 exemplos de BOAS PRÁTICAS da Europa e do resto do
mundo – Caixa de ferramentas com ideias para métodos e meios
inovadores – QUEM É QUEM com especialistas em educação e
formação em matéria de saúde e segurança no trabalho – Ligações
em rede – Em destaque • Educação em linha • Eventos e mais...
Norma de competência da ENETOSH
A norma de competência ENETOSH destina‑se a assegurar a qualidade dos formadores europeus em matéria de saúde e segurança
no trabalho. A norma incide nos seguintes domínios de competência: Formação de formadores – saúde e segurança no trabalho
– Promoção da saúde no local de trabalho – Gestão da saúde e
segurança no trabalho. A norma de competência ENETOSH foi

reconhecida por 14 instituições de 10 países europeus e encontra‑se
disponível em 11 línguas. Trata‑se de uma recomendação, que
pode ser utilizada por estabelecimentos de ensino para efeitos de
recrutamento ou para a formação profissional contínua do pessoal
docente.
Formação e inovação
Um evento internacional anual sobre tópicos e métodos inovadores
em todos os domínios de formação tem lugar no «Instituto Trabalho
e Saúde» em Dresden.

PARCEIROS DA REDE ENETOSH
CIVOP – Centro de educação em matéria de saúde e segurança no trabalho, informação e
serviços, República Checa • BAR U&f – Conselho para o Ambiente de Trabalho do Sector
de Investigação e Educação, Dinamarca • Universidade Leuphana, Lüneburg, Alemanha •
BG bAU – Instituição de Seguro Obrigatório e de Prevenção de Acidentes na Construção
Civil, Alemanha • BGW – Instituição de Seguro Obrigatório e de Prevenção de Acidentes
nos Serviços de Saúde e de Segurança Social, Alemanha • ISPESL – Instituto Nacional
de Segurança no Trabalho e de Prevenção, Itália • LDRMT – Autoridade de Formação
para o Mercado de Trabalho lituana • Grupo Ciência da Segurança, Universidade Técnica
de Delft, Países Baixos • AUVA – Conselho para o Seguro contra Acidentes de Trabalho,
Áustria • NIOM – Instituto Nofer de Medicina do Trabalho, Polónia • FIOH – Instituto de
Saúde no Trabalho finlandês • ISGÜM – Centro de Saúde e Segurança no Trabalho, Turquia • CIOP-PIb – Instituto Central de Protecção dos Trabalhadores – Instituto Nacional
de Investigação, Polónia • Seguro Social de Acidentes do Sector Público NRW, Alemanha
• BAuA – Instituto Federal para a Saúde e a Segurança no Trabalho, Alemanha • DGB
bildungswerk, Alemanha • LAS – Inspecção do Trabalho de Brandeburgo, Alemanha • HSL

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice

– Laboratório de Saúde e Segurança, Reino Unido • MOSHA – Associação de
Saúde e Segurança no Trabalho Macedónia • BMASK – Ministério Federal do
Trabalho, Assuntos Sociais e Protecção dos Consumidores, Inspecção do Trabalho, Áustria • htl Donaustadt, Áustria • TÜV SÜD, Alemanha • Universidade
de Hanover, aprofundamento dos conhecimentos sobre ergonomia e relações
humanas no trabalho, Alemanha • VUBP – Instituto de Investigação sobre Segurança no Trabalho, p.r.i., República Checa • Universidade de Nottingham,
Instituto Trabalho, Saúde e Organizações, Reino Unido • Prevent, Bélgica •
SUVA – Fundo de Seguro de Acidentes suíço • Fundação ROMTENS, Roménia
• AIAS – Associação Profissional Italiana para o Ambiente e a Segurança •
AWO – Associação Pública Saxónia, Alemanha • Alfredo Soeiro, Universidade
do Porto, Portugal • Luis Freitas, Universidade Lusófona, Portugal • Manuel
Maduro Roxo, Portugal • EFBWW – Federação Europeia de Trabalhadores da
Madeira e da Construção • Universidade de Munique, Instituto de Medicina
do Trabalho, Social e Ambiental, Alemanha • KOSHA – Agência Coreana de

Saúde e Segurança no Trabalho • Instituição de Seguro Obrigatório e de Prevenção de Acidentes no sector da Engenharia e da Metalurgia, Alemanha •
Instituto de Segurança e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciência e
Tecnologia dos Materiais de Trnava, Universidade de Tecnologia, Eslováquia
• FTF – Confederação Sindical de Profissionais, Dinamarca • Escola Hansenberg, Dinamarca • Universidade Técnica Gheorghe Asachi, Roménia • Universidade de Hamburgo, Faculdade de Ciências da Educação, Psicologia e
cinesiologia, Alemanha.
A ENETOSH é parceira da Rede Europeia de Organizações de Profissionais
da Saúde e Segurança (ENSHPO) e da rede mundial do Prémio Robert W.
Campbell, Conselho Nacional de Segurança (NSC), EUA.
Coordenador da ENETOSH: Instituto Trabalho e Saúde do Seguro Social de
Acidentes alemão (DGUV).
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