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• MENSAGEM
António Campos Figueiredo
Na reunião em Novembro de 2019 com a Coordenação de Segurança deixou-me preocupado esta afirmação: “O
desempenho de segurança da R3E tem decaído. Há falta de acompanhamento das equipas por parte dos técnicos das
empresas”.
Pois é já vivemos melhores dias. Quando se diz que algo é complexo é porque não temos muita vontade em mudar, pois tudo
…. é complexo e, então as pessoas…. Temos de continuar a apostar numa cultura de segurança e continuar a fomentar entre
todos os trabalhadores o conceito de proteção mútua.
Temos de estabelecer o princípio de responsabilidade transversal em toda a organização, começando por converter “o
chefe da tribo”.
As organizações não mudam por decreto. As organizações mudam quando são capazes de conciliar RAZÕES, cálculos,
números e desafios. Se queremos atingir resultados diferentes temos de fazer de maneira diferente.
Temos de garantir a integração das regras de segurança no âmbito da planificação de todas as tarefas.
A organização de hoje produz os resultados de hoje.
Só uma organização diferente conseguirá os resultados desejados. Toda a organização deve estar comprometida
com o futuro.
Boas Festas.

• PROMOVER É PREVENIR
Edite Sanches

EXERCÍCIO TESTA CAPACIDADE DE RESPOSTA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A Direção de Serviço a Redes da EDP Distribuição,
através da unidade de Ambiente e Segurança,
realizou, no dia 29 de novembro, na localidade de
Espinhal, concelho de Penela, um exercício de
resgate em altura que teve por base a simulação de
dois cenários de trabalhos em redes aéreas de AT e
MT.
O primeiro cenário simulou o resgate de um técnico
inconsciente enquanto efetuava a substituição de
uma cadeia de isoladores num apoio de betão. O
segundo exercício representou o resgate de
colaborador técnico que ficou inconsciente
enquanto instalava sinalizadores para avifauna nos
condutores da linha aérea, com recurso à utilização
de bicicleta para deslocação nos condutores.
O exercício realizado por colaboradores da EDP Distribuição em colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Penela, permitiu:
• testar a capacidade de resposta em situações de emergência e
• identificar os aspetos positivos e os que podem ser melhorados.
O objetivo principal foi a promoção da cultura de segurança com vista à obtenção dos “Zero acidentes”.
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• HISTÓRICO DE SEGURANÇA
Edite Sanches

Encontro Anual de Segurança da EDP Distribuição
“A SEGURANÇA COMEÇA EM MIM”
A EDP Distribuição promoveu, no dia 3110-2019, o Encontro Anual de
Segurança. A organização do evento foi da responsabilidade da DGE e
DOI e teve como tema “A Segurança começa em mim”.
Em jeito de balanço, Jorge Santiago Pires, Subdiretor da Direção de
Ambiente e Continuidade do Negócio, constatou que, até ao final do 3º
trimestre de 2019, houve um bom desempenho de segurança com 0
acidentes de trabalho (AT) mortais. Alertou, porém que o 4º trimestre
costuma ser o mais complicado e (naquela data) já se tinha registado um
houve 1 AT mortal com um prestador de serviço.
João Torres, presidente do Conselho de Administração da EDPD, nota
evolução dos Prestadores de Serviço ao longo dos anos, mas verifica que
temos ainda muita instabilidade e é necessário fazer melhor. Considera
possível atingir os zero Acidentes de Trabalho (AT) cumprindo as 5 regras de ouro e utilizando os equipamentos de proteção
certos.
A questão chave, na opinião de João Torres, são as pessoas. É necessário incutir o lema de cuidarmos uns dos outros.

• JURISPRUDÊNCIA
Edite Sanches
O Decreto n.º 41821 aprova o Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil.
Sobre trabalhos na via pública, que interfiram com a proteção do público, o artigo 64º
refere que durante o período de demolição, haverá um sistema permanente de
sinalização destinado a prevenir o público da contingência de perigo.
O artigo 65.º estabelece que, junto de vias públicas, será vedado o passeio que
confinar com a demolição. Sempre que seja necessário, construir-se-ão plataformas,
vedações com corrimão ou cobertos que garantam ao público passagem
convenientemente protegida.

• INFORMAÇÕES, INICIATIVAS E NOVIDADES
Edite Sanches

EDP DISTRIBUIÇÃO DEBATE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A sustentabilidade ambiental foi o tema principal do encontro de ambiente realizado pela EDP
Distribuição no dia 6-09-2019.
No debate foram apresentados projetos que promovem um uso mais sustentável da energia e
dos recursos, como: a implementação de contadores e redes inteligentes que permitam uma
gestão mais eficiente da rede elétrica, a implementação do Sistema de Gestão Ambiental, a
instalação de luminárias LED e a eletrificação da frota ligeira da EDP Distribuição.
Falou-se também na intervenção em linhas de AT/MT, com instalação de equipamentos numa
extensão de cerca de em 21.9 Km, e na remoção cerca de 187 ninhos, através do projeto
Operação Cegonha Branca, iniciativas, que em 2019, tiveram continuidade com o objetivo da
proteção à avifauna.
A preocupação da EDP Distribuição estende-se à necessidade de adaptação aos fenómenos
meteorológicos extremos causados às alterações climáticas, que causam incidentes e
perturbações e aumentam a exigência na avaliação dos riscos e antecipação na capacidade de
resposta.
Foto: EDP Distribuição
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