
Evento multiplicador do projeto MIND SAFETY II – safety matters! 

 

No dia 20 de novembro realizou-se, na Universidade de Aveiro, o primeiro 

evento multiplicador do projeto MIND SAFETY II – safety matters! 

Este projeto integra parcerias estratégicas com vista a consagrar uma prática 

colaborativa e de funcionamento em rede para estudar e propor práticas e 

materiais inovadores para o ensino dos conceitos de segurança e saúde no 

trabalho, fomentando, desse modo, uma perceção do risco nos jovens em idade 

escolar e contribuindo ainda para a criação da cultura de segurança que se 

espera que, a médio e longo prazo, se refletirá na diminuição dos acidentes de 

trabalho e nas doenças profissionais na Europa e particularmente em Portugal. 

O projeto, com a segunda fase em curso, mantém a coordenação da ACT e é 

financiado pelo programa ERASMUS + da UE [2018 - 1 - PT01 - KA201 – 047416]. 

São parceiros do projeto: Autoridade para as Condições do Trabalho 

(Coordenadora do projeto); Universidade de Aveiro; universidade do Minho; 

Universidade de Girona – Espanha; Universidade de Delft – Holanda; ÇASGEM – 

Centro de Formação e Pesquisa do Trabalho e Segurança Social, Turquia; YSBF 

– Fundação de Ciências e Negócios para a Juventude, Estónia.  

Síntese do Projeto MIND SAFETY II - safety matters!  

O Mundo do Trabalho é um dos domínios que integra a Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania, a trabalhar também na componente do currículo 

Cidadania e Desenvolvimento, contribuindo, a par dos restantes domínios, para 

a operacionalização do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/PromocaoSST/Projeto%20Mind%20Safety/Documents/MindSafetyIISafetyMatters%20apresentaçãocontinuação%20projeto.docx.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/PromocaoSST/Projeto%20Mind%20Safety/Documents/MindSafetyIISafetyMatters%20apresentaçãocontinuação%20projeto.docx.pdf


Numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, a educação para o Mundo 

do Trabalho desenvolve-se em âmbitos educativos diversos, interligados e 

complementares, que compreendem a educação formal, não formal e informal. 

Neste sentido, a Direção-Geral da Educação participou no evento multiplicador 

do projeto, realçando a importância do Referencial de Educação para o Mundo 

do Trabalho, em elaboração, e que, enquadrado pela Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania, se deverá constituir como documento de apoio ao 

trabalho a desenvolver pelas escolas, que no âmbito da sua autonomia o devem 

adaptar e utilizar em função das opções tomadas e das práticas a desenvolver. 

Projeto MIND SAFETY – safety matters! 

 

 

 

 

https://cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/mundo-do-trabalho
https://cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/mundo-do-trabalho

