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• MENSAGEM
António Campos Figueiredo
Este ano de 2020 o nosso Agrupamento completa 10 Anos.
Para este tipo de “associação entre Empresas” é anormal a sua
duração.
No entanto, se isso acontece deve-se a todos os trabalhadores
de todas as Empresas que têm ajudado a conseguirmos chegar
até aqui e, de um modo geral, diria com sucesso.
Quero aqui fazer referência ao Projeto de Segurança que
lançamos em 2011 – Melhorar Práticas para Mudar Resultados –
para cujos resultados contribuiu o COMPROMISSO de todas as
Empresas do universo da R3E e que abaixo se relembra.
Boas Festas para todos.

• PROMOVER É PREVENIR
Edite Sanches

ENCONTRO “SEMPRE EM SEGURANÇA”
A EDP Distribuição realizou no dia 6 de novembro de 2020 o Encontro “Sempre em Segurança”. Num ano marcado pelo
Covid, e consequentemente pelo apelo à cultura de segurança, o evento foi transmitido em formato digital e num modelo de
telejornal.
Durante uma hora foram transmitidas notícias que abrangeram as diversas
vertentes da Empreitada Contínua: desde as vistorias, sinistralidade,
passando pela demonstração das melhores práticas de segurança na
construção de uma subestação e linhas subjacentes, na gestão de
vegetação junto de linhas elétricas MT e AT, na substituição de luminárias
por led em tarefas de telecontagem.
Nesta última vertente uma equipa da R3E/BM entrou “em direto” para
demonstrar a instalação de
equipamentos Smart IP num
Posto de Transformação. A
prevenção
foi
a
“palavra-chave” em termos de segurança para a qual contribuem o
planeamento, a avaliação dos riscos, a comunicação e a cooperação ente
equipas e entre pessoas.
O Presidente do Conselho de Administração da EDPD, Eng.º João Torres,
encerrou o noticiário com a mensagem de que a segurança deve estar “sempre
presente e em primeiro lugar” e sublinhou que “no tempo que vivemos “tomar
conta um do outro” assumiu especial significado.
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• HISTÓRICO DE SEGURANÇA
Edite Sanches
Os gráfico ao lado demonstra que, entre 2018 e outubro de
2020, o número de acidentes de trabalho (AT) em serviço
ocorridos com os Prestadores de Serviços Externos (PSE)
têm vindo a diminuir. As causas mais frequentes dos AT são
as quedas em altura e a origem elétrica.
Apesar da evolução positiva, os AT continuam a ocorrer, o
objetivo é melhorar e acabar com os acodentes de trabalho
mortais.
A R3E teve, no dia 10-11-2020, na unidade organizativa da
Guarda, 1 AT de origem elétrica. No âmbito de uma tarefa
de telecontagem, 2 técnicos encontravam-se no interior de
um PT a fazer manutenção no quadro de iluminação pública quando ocorreu uma explosão e arco elétrico, atingindo os
trabalhadores. Ambos sofreram queimaduras, um na face e pescoço e o outro na zona abdominal inferior.
Fonte: DST_EDPD

• JURISPRUDÊNCIA
Edite Sanches
O Decreto-Lei n.º 102-A/202 de 2020-12-09 altera as prescrições mínimas de proteção da
segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes
biológicos durante o trabalho.
Tendo em conta os dados epidemiológicos e clínicos sobre as características do vírus
«SARS-CoV-2», que provocou o surto de COVID-19, o diploma prevê a inclusão do
SARS-CoV-2 no anexo iii da Diretiva 2000/54/CE, a fim de garantir uma proteção
adequada e contínua da segurança e saúde dos trabalhadores no trabalho, uma vez que
este pode causar doenças humanas graves na população infetada, apresentando, em
especial, um risco grave para os trabalhadores mais velhos e para os que têm patologias
ou doenças crónicas subjacentes.
Fonte: DRE

• INFORMAÇÕES, INICIATIVAS E NOVIDADES
Edite Sanches

EDP NO TOPO DAS EMPRESAS MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO
A EDP destacou-se em 2020, nos Índices Dow Jones de
Sustentabilidade, como uma das companhias globais com as
melhores práticas de sustentabilidade. O seu desempenho nas
três principais dimensões avaliadas: ambiental, económica e
social valeu-lhe uma pontuação de 88 pontos em 100.
Para o reconhecimento da EDP como uma das
mais
sustentáveis do mundo contribuíram: o seu compromisso
contínuo com as pessoas e o planeta, alinhado com os objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no combate
às alterações climáticas, às desigualdades e à proteção dos
direitos humanos, dos recursos e da vida terrestre
Na área do ambiente destacam-se: a aposta nas energias renováveis e em novas soluções de eficiência energética que ajudem
na descarbonização, a diminuição da libertação de CO2 para a atmosfera, o desenvolvimento da mobilidade elétrica, a proposta
de eliminar os plásticos de utilização única e o objetivo de conseguir uma taxa média de 75% de valorização dos resíduos.
A instalação de contadores inteligentes (smartmeters) contribui igualmente para a sustentabilidade ambiental e económica na
medida em que, o envio automático de leituras ou a faturação do consumo de eletricidade sem estimativas e despiste de
avarias, garantem uma gestão mais eficiente dos consumos.
Na área da Segurança e numa ótica de direitos humanos, a empresa está a implementar processos que assegurem a 100% a
segurança das suas pessoas (normas OHSAS18001 e ISO45001), visando alcançar um objetivo maior: eliminar, nos próximos
dois anos, os acidentes fatais de colaboradores e prestadores de serviços
Fonte: Expresso online 27-11-27
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