Mensagem do Presidente
Bem-vindo à primeira edição da nova newsletter europeia da saúde e segurança. A
nova newsletter é concebida para os muitos milhares de profissionais de segurança e
saúde ocupacionais espalhados pela Europa.

A newsletter é publicada pela Rede Europeia de Organizações Profissionais de Segurança e
Saúde (European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO). A
ENSHPO junta organizações profissionais de segurança e saúde ocupacionais de Estados
Membros de países da União Europeia, de países que se candidatem, e de outros países
europeus. Inclui organizações profissionais, tais como, IOSH no Reino Unido, VDSI na
Alemanha e AIAS em Itália.
No momento presente, são 20 as organizações que são membros da ENSHPO. No nosso
encontro mais recente em Leuven, demos as boas-vindas ao nosso mais novo país membro,
a Bulgária.
Os nossos membros reunem-se duas vezes por ano em vários locais na Europa e estão
envolvidos em actividades, tais como:
 Desenvovimento de um padrão de certificação europeia do gestor de segurança e
saúde ocupacionais
 Desenvolvimento de um passaporte de segurança
 Trabalho em estreita ligação com as partes interessadas europeias
 Aumento do número de associados da ENSHPO, de modo a ter os Estados
europeus representados por uma única rede europeia
A rede também relançará, brevemente, o sítio www.enshpo.eu, onde estará disponível
informação posterior.
A newsletter é publicada em inglês por via electrónica. É distribuída, a nível nacional, pelos
países para os seus membros. Os países membros são livres de traduzir a newsletter para
as suas línguas locais e são mesmo encorajados a fazê-lo. Está planeado produzir, todos os
anos, três edições desta newsletter. Apreciamos os seus comentários a esta newsletter e
ficaremos satisfeitos por receber o vosso feedback e comentários. Talvez pretenda submeter
um artigo à consideração do Secretariado da ENSHPO.
Por favor envie os seus comentários, sugestões, questões, artigos futuros ao Secretariado
no endereço abaixo
O Secretariado: Miss Laurence Dufour.
Laurence.Dufour@iosh.co.uk ou tel. 0044 (0) 116 257 3208

