5.º ENCONTRO DE SEGURANÇA DA EDP DISTRIBUIÇÃO
Ílhavo, 8 de outubro de 2014

LEMA: SEGURANÇA EM CAMPANHAS
PROGRAMA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Abertura
Balanço das atividades da Prevenção e Segurança
Painel: Segurança em Campanhas – Telecontagem e Iluminação Pública
Oradora convidada (Dr.ª Natividade Gomes Augusto – ProAtivo e Revista Segurança Comportamental)
Painel: Segurança em situações de crise – intempéries
Agenda de Segurança 2015
Encerramento

OBJETIVO:
Partilhar resultados e boas práticas, deﬁnir objetivos comuns de melhoria e alinhar metodologias de atuação, no caminho do “Zero acidentes”.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO:
As Direções operacionais e os Parceiros de Negócio da EDP Distribuição elaboraram pósteres que apresentavam, de forma sequencial, diferentes ângulos de abordagem dos temas do Encontro: “Campanha DTC/Telecontagem e Iluminação Pública” e “Atuação em Situações de Crise
(intempéries)”, que estavam distribuídos no átrio do Centro Cultural de Ílhavo. O póster da REDE englobava-se no segundo painel, abordando
a “Reconstrução de linhas AT em situação de crise”.
O espaço limitado, face ao elevado número de participantes e a disposição dos pósteres diﬁcultaram a sua visualização. Réplicas destes
pósteres e de exposições realizadas em encontros anteriores vão ser disponibilizadas para aﬁxação nos locais de trabalho da EDP Distribuição
e Parceiros de Negócio.
No recinto estavam presentes fornecedores que expuseram equipamentos de proteção ignífuga, especialmente concebidos para a protecção
contra o arco elétrico e de resgaste em PT subterrâneo.
Na pausa para café decorreram 2 simulações de trabalho sobre instalação de DTC e de equipamento de telecontagem:
- Demonstração de criação das condições de segurança, prévias à instalação do equipamento (Painhas);
- Demonstração da instalação de DTC e equipamentos de telecontagem, já com as condições de segurança asseguradas (Bragalux).

ENCONTRO:
No tópico II fez-se um balanço das atividades de Prevenção de Segurança desenvolvidas, desde 2010, nomeadamente a realização de OPS, os Encontros Locais de Segurança,
as Sensibilizações de Segurança, a Coordenação de Segurança em Obra externa, os Fóruns dos Parceiros de Negócio (PN), a criação da AQTSE, os Projetos de Segurança e os
Grupos de Trabalho.
Neste contexto, foi enfatizado o incremento das ações de segurança e a falta de correspondência na diminuição do índice de frequência de acidentes que teve o valor mais
baixo em 2011 e, desde então, tem evidenciado tendência de subida.
Os participantes foram convidados a participar no evento A Terra Treme, que se trata
de um exercício de preparação e autoproteção para o risco sísmico, com a duração de
um minuto, em que qualquer cidadão pode participar, individualmente ou em grupo.
No dia 13 de outubro, pelas 10h13, onde quer que esteja, execute os
3 gestos que protegem!
Nota: ver site www.aterratreme.pt
No tópico III, moderado pelo Diretor da DRC Lisboa, foram debatidos os trabalhos das campanhas de telecontagem e iluminação pública que se encontra em curso, designadamente as ações desenvolvidas para garantir a sua execução com total segurança e as ações de melhoria identiﬁcadas com simulacros. No painel estavam representados dois
PN (CME e Visabeira).
Neste painel foi difícil reter a mensagem e os pontos-chave, situação que foi colmatada, em parte, com a observação dos trabalhos de demonstração.
No tópico IV foi feita uma apresentação sobre a “Gestão de Segurança Comportamental”.
No tópico V, moderado pelo Diretor da DRC Mondego, foi abordada a forma como a EDP Distribuição e os Parceiros de Negócio se organizam, no âmbito da segurança, para
responder às situações de crise provocadas por intempéries.
A REDE estava representada pelo Eng.º António Campos Figueiredo.
Pergunta colocada à REDE: Que aprendizagens têm tirado de experiências anteriores e que reﬂexões internas têm sido feitas no sentido de implementação de melhorias, em
segurança? Que desaﬁos têm identiﬁcado e como passam a mensagem aos colaboradores?
Como resposta foi referida a importância da coordenação e gestão de processos.
Foi também explanada a reﬂexão feita pela REDE da qual resultaram 4 ações que se demonstraram relevantes para os desaﬁos da Prevenção e Segurança:
1 - Estabelecer um posto de comando e coordenação;
2 - Gerir bem os recursos e as operações;
3 - Facilitar a atuação das equipas no terreno;
4 - Garantir a comunicação e as comunicações.
Este painel foi prejudicado pelo adiantado da hora, uma vez que se iniciou com 40 minutos de atraso, não permitindo que todos os participantes desenvolvessem as ideias
inerentes às questões colocadas.
Tópico VI Agenda de Segurança 2015 que mantém o foco no caminho para Zero Acidentes, avaliando continuamente as ações de segurança em curso, de modo a conferir-lhes
maior eﬁcácia.
• Workshops de Segurança
• 6.º Encontro de Segurança da EDP Distribuição (DRCLisboa – Sintra)
• Exposição dos Pósteres de Segurança
• Campanha “Ligue-se à Segurança – Corte nos Riscos”
• Coordenação de Segurança EC2015
• Política de Prevenção e Controlo do Álcool
• Suporte à Gestão de Prevenção e Segurança

