Rede Europeia de Organizações Profissionais de Segurança e Saúde (European
Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO)

Uma voz colectiva na Europa dos Profissionais de Segurança e Saúde Ocupacionais

Introdução:
Criada em 2001, a ENSHPO junta organizações profissionais europeias de segurança e
saúde.
Constitui um fórum para permuta de informação, experiência e boas práticas numa gama de
temas que dizem respeito ao especialistas de hoje.
Histórico
A concepção da rede foi sugerida pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no
Trabalho e por representantes de organizações europeias de técnicos de segurança e
saúde, em Junho de 1999.
Foi organizada uma task force com representantes do IOSH (The Institution of Occupational
Safety and Health) no Reino Unido, da VDSI (Verband Deutscher Sicherheitsingenieure), na
Alemanha e do BST Foreningen, na Dinamarca.
Aquelas organizações convidaram representantes de organizações de segurança e saúde
europeias para um encontro aberto, que foi presidido pelo Director da Agência Europeia para
a Segurança e Saúde no Trabalho. Acordou-se então que deveria ser constituída uma rede
de técnicos de segurança e saúde e que os objectivos dessa rede seriam discutidos e
aprovados nesse encontro.
A partir de 2005, o nome da ENSHPO foi alterado de Rede Europeia de Organizações de
Técnicos de Segurança e Saúde para Rede Europeia de Organizações Profissionais de
Segurança e Saúde, de modo a relectir uma natureza mais inclusiva da rede.
Membros
A admissão como membroestá aberta a organizações europeias de segurança e saúde
ocupacionais.
A ENSHPO espera que o número de adesões aumente de modo a abranger organizações
profissionais de segurança e saúde ocupacionais de todos os países europeus. No momento
presente há 20 organizações que são membros da ENSHPO:


AEPSAL (Asociacion de Especialistas en Prevencion y Salud Laboral) - Espanha



AIAS (Associazionne professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) - Itália



Arbejdsmiljoraadgiverne (Danish Association of Occupational Health and Safety
Consultants) - Dinamarca



ARSSM (Romanian Association for Occupational Health and Safety)- Roménia



NAHSW (National Association for Health and Safety at Work) - Bulgária









CIVOP (Occupational Safety and Health and Fire Prevention Chamber of the Czech
Republic) – República Checa
CySHA (The Cyprus Safety and Health Association) - Chipre



IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) – Reino Unido e Irlanda



IMRSS (Institute of Risk Management and Occupational Health & Safety) - Roménia



MOSHPA (Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association) - Malta



NACOT (National Association of the Centres for Occupational Safety & Health) - Rússia



NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) - Holanda



PREVENT (Institute for Occupational Safety and Health) - Bélgica



SAM (The Danish Society of Occupational Safety and Health) - Dinamarca



Slovenska Asociacia BOZP a OPP (Slovak Association of OSH and Fire Protection) Eslováquia



SPOSHO (Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene Ocupacionais) - Portugal



Suissepro (SGAS, SGIG, SwissErgo, SGARM, SGAH, GRMST) - Suíça



Tyoturvallisuuskeskus Centre for Occupational Safety - Finlândia



VDSI (Verband Deutscher Sicherheitsingenieure) - Alemanha





VOESI (Verband Osterreichischer Sicherheits - Ingenieure) – Áustria

Estrutura
A ENSHPO é dirigida por uma comissão executiva constituída por um presidente, 2 vicepresidentes e um tesoureiro e é apoiada por um secretariado.
Cada organização membro tem um representante principal nomeado para a representar na
reunião da rede, que tem uma perodicidade bianual.
Actividades







Desenvovimento de um padrão de certificação europeia do gestor de segurança e saúde
ocupacionais
Recolha de casos de “boas práticas” na Europa
Trabalho em estreita ligação com as partes interessadas europeias
Aumento do número de associados da ENSHPO, de modo a ter todos os Estados
europeus representados na rede

Contacto
Secretariado da ENSHPO
Miss Laurence Dufour
secretariat@enshpo.eu
www.enshpo.eu
tel. 0044 (0) 116 257 3208

