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• MENSAGEM
António Campos Figueiredo
Há 5 anos, quando iniciámos funções na REDE - Empresas de Energia, ACE, tínhamos pela frente, algumas tarefas fundamentais:
• Implementar processos uniformes de trabalho aproximando todas as Empresas e trabalhadores, independentemente das suas
funções;
• Prestar um serviço ao Cliente com Eficiência e Eficácia em todas as atividades em que atuamos;
• Fomentar em todos o gosto pelo trabalho, desenvolvendo e aperfeiçoando os conhecimentos, aprendendo uns com os outros
e contribuindo para implementar uma cultura de segurança.
E conseguimos.
Conseguimos porque partilhamos sempre:
• O gosto por aquilo que fazemos;
• A satisfação pelos resultados alcançados;
• A angústia pelas injustiças de que, por vezes, somos vítimas;
• A alegria pela lealdade que nos rodeia;
• O peso de consciência pelas decisões menos corretas que tomámos;
• A impotência perante a impossibilidade de melhor servir o cliente...
A competência de cada um dos intervenientes assume, cada vez mais, um papel decisivo para se ultrapassarem as situações ainda mais
exigentes deste novo contrato da EC2015. Os novos desafios vão exigir o uso de toda a nossa habilidade para nos relacionarmos e da nossa
capacidade para nos mantermos focados.
Sei que possuem todos esses predicados mas nunca enveredem pelo “dizer que sim a tudo” na perspetiva de agradar. Mantenham sempre
a autodisciplina e não gastem a vossa energia em aspetos que nada têm a ver com o rigor e segurança.
Prossigam o caminho da “produtividade” e não caiam nunca na tentação de “fazer que andam mas não andam.”

• PROMOVER É PREVENIR
Inês Ângelo
SEGURANÇA EM ESPAÇOS CONFINADOS
Os espaços confinados são definidos como áreas que não possuem ventilação natural favorável, que não foram concebidos para acolherem trabalhos contínuos e com acesso limitado. Estes espaços são também propícios a acumulação de contaminantes tóxicos ou
inflamáveis, ou de ter uma atmosfera deficiente em oxigénio, não possuindo condições para uma ocupação prolongada de trabalhadores.
Os espaços confinados podem conter atmosferas perigosas resultantes da insuficiência de oxigénio ou da presença de produtos ou
misturas perigosas (inflamáveis, tóxicas e/ou asfixiantes) que podem provocar:
• Asfixia por insuficiência de oxigénio (falta de oxigénio suficiente para a respiração, infiltrações de fumos perigosos, gases
nocivos que podem substituir o oxigénio);
• Incêndio e explosão, resultante de misturas inflamáveis;
• Intoxicação decorrente da exposição a uma atmosfera tóxica.
Todos os trabalhos a realizar em espaços confinados só poderão ter início depois de ter sido obtida uma Autorização de Trabalho, dada
pelo Responsável de Obra / Exploração da instalação.
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• HISTÓRICO DE SEGURANÇA
Inês Ângelo
SINISTRALIDADE DOS PARCEIROS DE NEGÓCIO (PN)
DA EDP DISTRIBUIÇÃO EM 2014

NÚMERO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM BAIXA, EM SERVIÇO,
AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS

40 acidentes de trabalho com baixa, em serviço, dos quais:
-

22 de origem elétrica; e

-

7 por queda em altura.

Dos 40 acidentes em serviço:
-

38% (15) foram com subcontratados dos 8 adjudicatários.

• JURISPRUDÊNCIA
Inês Ângelo
O Decreto-Lei n.º 236/2003 é relativo às prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da
proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de serem expostos a riscos derivados de
atmosferas explosivas.
Artigo 3.º (Definições), n.º 1:
a) Atmosfera explosiva - uma mistura com o ar, em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis, sob
a forma de gases, vapores, névoas ou poeiras, na qual, após a ignição, a combustão se propague a toda a
mistura não queimada.
b) Área perigosa - uma área na qual se pode formar uma atmosfera explosiva em concentrações que exijam
a adoção de medidas de prevenção especiais a fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores
abrangidos.

• INFORMAÇÕES, INICIATIVAS E NOVIDADES
Inês Ângelo
Iniciámos em 30 de março de 2015 o novo contrato da Empreitada Contínua - EC2015. Coincide este início com a aproximação da data em que comemora o dia
nacional da segurança no local de trabalho.

28 de abril de 2015 – Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho
Neste ano de 2015 o tema para o Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho – escolhido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) versa sobre
“Cultura de Segurança” tendo a ACT optado por tratar sobretudo o tema dos “Acidentes de Trabalho” no quadro dessa Cultura de Segurança.
Conceito de acidente de trabalho:
Acidente de trabalho é aquele que se verifica no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de
trabalho ou de ganho ou a morte.
São também considerados acidentes de trabalho os acidentes de viagem, de transporte ou de circulação,
nos quais os trabalhadores ficam lesionados e que ocorrem por causa ou no decurso do trabalho, isto é,
quando exercem uma atividade económica, ou estão a trabalhar, ou realizam tarefas para o empregador.

2015

Em relação às causas dos acidentes de trabalho (mortais e não mortais) em Portugal, constata-se que são
4 as principais e que representam 80,5% do total de acidentes:
• Movimento do corpo sujeito a constrangimento físico, conduzindo geralmente a lesão
interna (27,7 % do total);
• Perda (total ou parcial) de controlo de máquina, meio de transporte ou equipamento de
movimentação, ferramenta manual, objeto, animal (26,1 % do total);
• Escorregar ou tropeçar com queda, queda de pessoa (17,8 % do total);
• Transbordo, derrubamento, fuga, escoamento, vaporização, emissão (8,9% do total).
O ACIDENTE DE TRABALHO PODE SER EVITADO
A PREVENÇÃO É UM DIREITO DE TODOS!
www.dnpst.eu

É de referir também que no 1.º trimestre de 2015, 32 trabalhadores já perderam a vida em Portugal em
consequência de acidentes de trabalho (dados da ACT), continuando os setores da construção civil e da
agricultura a ocupar os lugares cimeiros no número de mortes no trabalho (cerca de 50% do total de
acidentes ocorridos). Registaram-se também cerca de 65 acidentes de trabalho graves dos quais
.
resultaram lesões graves para os trabalhadores em causa.
Fonte: www.dnpst.eu
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