Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. Bom para si. Bom para as empresas.

Napo — Segurança com
um sorriso

Protagonista de uma série de filmes de animação, o Napo apresenta
de uma forma lúdica, estimulando o debate, questões relacionadas
com a segurança e saúde no trabalho (SST) e a prevenção dos riscos.
O Napo e os seus colegas expressam-se numa linguagem simples
e sem palavras, de modo que as pessoas de todas as origens e
culturas possam compreender e identificar-se com a personagem,
desde os jovens trabalhadores até aos quadros superiores.
O Napo representa um típico trabalhador de qualquer indústria ou
setor de atividade. Muitas vezes, ele e os seus colegas de trabalho
estão expostos a perigos comuns e a situações de risco no local de
trabalho. No entanto, estão ativamente envolvidos na apreciação
de riscos e na proposta de soluções práticas para os seus gestores.
O Napo tornou-se no principal embaixador das Campanhas «Locais
de Trabalho Seguros e Saudáveis» da EU-OSHA, sendo que muitos
dos seus filmes estão relacionados com essas campanhas ou servem
de apoio às mesmas.

Napo é uma ideia original, concebida por um grupo de profissionais de comunicação no
domínio da SST, que responde à necessidade de produtos de informação de alta qualidade
para derrubar as fronteiras nacionais e dar resposta às diversas culturas, línguas e necessidades
práticas das pessoas no trabalho.
Os filmes Napo abrangem uma grande variedade de temas de segurança e saúde, por exemplo:
• Stresse profissional

• Escorregadelas e tropeções

• Perturbações músculo-esqueléticas

• Substâncias perigosas

• Segurança rodoviária
O Consórcio Napo é atualmente composto por oito membros: AUVA (Áustria), CIOP (Polónia),
DGUV (Alemanha), EU-OSHA (UE), INAIL (Itália), INRS (França), SUVA (Suíça) e TNO (Países Baixos).

Aprender com o Napo
Napo para professores
Napo no local de trabalho
Os filmes do Napo podem ser utilizados de
diversas formas — em sessões de informação
de segurança, reuniões prévias ao trabalho e
debates no local de trabalho ou para apoiar a
formação profissional e a formação inicial.

O Consórcio Napo realiza regularmente novos
filmes.
Veja e descarregue os filmes em
www.napofilm.net.
Siga #napofilms nas redes sociais.
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Este conjunto de ferramentas em linha
apresenta temas de segurança e saúde
para as crianças do ensino básico de
forma educativa — embora divertida e
imaginativa — utilizando os videoclipes
do Napo. Os módulos didáticos contêm
mensagens-chave e objetivos de
aprendizagem, atividades criativas com
recursos em linha e exemplos de planos
de aula de 45 minutos.

