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“Life is a series of collected moments and experiences that we gather over the course of 
time. 

It´s more about the quality of life, than the height of the climb. 

We are more than 1,000,000 strong, but together we act as one. 

We walk the line wheather hurricanes, tornadoes, rain, wind, or sun. 

Our main mission is to protect the grid, even if one of us meets our maker. We are 
Lineman, it is what we do, the credo we chant, you are your brother´s keeper.” 

 

         Beau Ginner 
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Resumo 

Assegurar a continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica é, nos dias de 

hoje, um dos fatores de maior importância para os seus distribuidores e consumidores, 

pelo que se procura, cada vez mais, promover, aplicar e desenvolver técnicas e 

materiais para otimizar os Trabalhos Em Tensão (TET), de forma a minimizar o impacto 

das intervenções nas redes elétricas, de transporte e de distribuição. 

No entanto, nada se deverá sobrepor à segurança dos trabalhadores, pois o trabalho 

desempenha um papel central na vida destes operacionais, sendo que 

independentemente da importância dos objetivos de qualquer organização, estas têm 

uma obrigação legal e moral de proporcionar ambientes laborais seguros e saudáveis 

de modo a alcançar os seus objetivos.    

O presente estudo de caso, assenta fundamentalmente numa análise empírica de 

carater reflexivo, relativamente a um conjunto de dados recolhidos numa empresa do 

setor elétrico, referentes a um período de 10 anos, de modo a perceber qual o impacto 

que certas medidas adotadas pela organização tiveram na influência dos índices de 

sinistralidade.  

Em suma, o autor pretende com esta análise perceber qual o impacto que todo o 

investimento canalizado pela organização na gestão da segurança durante dez anos 

(10) teve nos índices de sinistralidade nomeadamente nos ocorridos em Postos de 

Transformação (PT). 

“.. Ficará evidente que dos resultados obtidos independentemente das medidas em 

análise, se o indicador referente à sinistralidade for influenciado no sentido dos objetivos 

da organização, então poderemos afirmar, que a “aposta” elevará o seu nível de cultura 

de segurança...” 
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Abstract 

Ensuring the continuity of the electricity supply service is, nowadays, one of the most 

principal factors for its distributors and consumers, which is why efforts are increasingly 

being sought to promote, apply, and develop techniques and materials to optimize Live 

Line Work, to minimize the impact of interventions in the electrical, transport and 

distribution networks. 

However, nothing should override the safety of workers, as work plays a central role in 

the lives of these operators, and regardless of the importance of any organization's 

objectives, they have a legal and moral obligation to provide safe and healthy working 

environments to achieve its objectives. 

The present study case is fundamentally based on an empirical analysis of a reflective 

nature, regarding a set of data collected in a company in the electricity sector, referring 

to a period of 10 years, in order to understand the impact that certain measures adopted 

by the organization had on the influence of accident rates. 

In short, the author intends with this analysis to understand the impact that all the 

investment channeled by the organization in safety management for ten years (10) had 

on accident rates, namely in those that occurred at Transformation Stations. 

".. It will be evident that from the results obtained regardless of the measures under 

analysis, if the indicator referring to the accident rate is influenced in the sense of the 

organization's objectives, then we can say, that the "bet" will raise its level of safety 

culture ..." 
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1. Introdução  

Na atualidade, a energia elétrica é um bem absolutamente indispensável, constituindo, 

muito provavelmente, o bem mais utilizado do planeta. É facilmente entendível que nos 

encontramos dependentes dela para executar muitas das nossas ações do dia-a-dia. É 

igualmente compreensível que as atividades de operação das redes elétricas se 

caracterizam por ter associados riscos elevados em termos de operação, potenciadores 

da ocorrência de acidentes com consequências graves, ou mortais, para os profissionais 

intervenientes. 

Os profissionais que estão mais expostos a estes riscos, devem conhecer, de forma 

inequívoca, as boas práticas da sua utilização, e saber exatamente como lidar com a 

corrente elétrica de uma forma segura. Devem também saber como informar os 

utilizadores da sua correta utilização. 

Por outro lado, e segundo Marmot & Wilkinson, o ambiente de trabalho e a natureza do 

trabalho influenciam ainda, de forma significativa, a saúde. (Marmot & Wilkinson, 2006)  

Atualmente em Portugal existe legislação que permite assegurar uma proteção eficaz 

de quem integra atividades laborais, ou outras, devendo a sua aplicação ser entendida 

como o melhor meio de beneficiar, simultaneamente, as empresas e os trabalhadores 

na salvaguarda dos aspetos relacionados com as condições ambientais e de segurança 

de cada posto de trabalho (AEP, 2004). 

Neste âmbito é incontestável o papel da formação no contexto da gestão da segurança, 

pois a mesma perspetiva-se sob a forma de um dos princípios gerais da prevenção e 

deverá ser assumida pelas organizações como um instrumento fundamental para o seu 

desenvolvimento e da própria motivação dos seus colaboradores. 

É também largamente consabido, a importância da dotação de sistemas de proteção e 

segurança de máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho logo na sua 

conceção, não só na atividade produtiva, mas sobretudo no impacto direto dos níveis 

de segurança e num controlo dos riscos dos profissionais que as operam ou estão 

expostos às suas ações. 

Percebe-se então a importância do investimento permanente das organizações não só 

nos equipamentos/ferramentas de sistemas de proteção, assim como na formação de 

modo a possibilitar aos trabalhadores uma melhoria das suas capacidades e 

competências, no sentido de uma melhor compreensão dos processos e modos 

operatórios, são indicadores que estamos perante organizações com uma cultura de 

segurança baseada na antecipação e interdependência.   
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1.1. Enquadramento e âmbito  

O presente estudo de caso, foi elaborado no âmbito do Mestrado de Segurança e 

Higiene no Trabalho, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja.  

O facto do autor atualmente desempenhar funções na área de Manutenção na empresa 

E-REDES, nomeadamente na unidade de Beja, revelou-se um elemento facilitador pois 

permitiu efetuar um acompanhamento diário, quer em situação de avarias na rede 

elétrica, quer em situação de cortes programados, tanto ao nível da Média, como na 

Baixa Tensão.  Este enquadramento veio, desta forma, possibilitar uma análise da 

problemática in situ, através de um acompanhamento de diversas equipas no terreno, 

suas tarefas, equipamentos, ferramentas e modus operandi, sob medidas de segurança 

claramente delineadas. 

O presente estudo está enquadrado numa problemática real vivida pelas organizações 

no sentido de se perceber no âmbito da gestão da segurança no trabalho, qual o ponto 

de equilíbrio entre as necessidades e os objetivos do negócio, pois torna-se 

absolutamente necessário que as empresas tenham uma visão clara de que o 

investimento se traduz em retorno efetivo. É ainda mais evidente, quando nestas 

organizações o trabalho é maioritariamente desenvolvido em instalações que pelas suas 

caraterísticas são uma fonte de perigo, está-se obviamente a falar de instalações 

elétricas, nomeadamente os Postos de Transformação que historicamente têm às suas 

custas o maior peso nos índices de sinistralidade. 

A outra vertente desta reflexão, pesou não só o conhecimento técnico adquirido ao longo 

dos últimos vinte e dois anos (22), mas também a falta de trabalhos de investigação 

realizados nesta área, estes aspetos foram o bastante para constituírem o 

enquadramento necessário e a base motivacional que levou à sua escolha.  

1.2. Objetivo do trabalho 

Como questão de partida, o trabalho desenvolvido nesta dissertação pretende 

responder à seguinte pergunta: 

 Qual a influência que os processos construtivos, e o investimento na 

formação/informação em campanhas associadas à prevenção tiveram na 

evolução da sinistralidade nomeadamente nos postos de transformação, cujas 

instalações são responsáveis pela grande maioria dos acidentes registados no 

setor elétrico? 
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Consiste numa análise reflexiva sobre diversos indicadores, como é o caso da formação 

e informação no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e campanhas 

associadas, e da evolução tecnológica de equipamentos elétricos e ferramentas. 

Considera também, por outro lado, as instruções normativas e modos de operação 

interna aplicados nos trabalhos em tensão, desenvolvidos quer pelos próprios 

trabalhadores da empresa, quer por prestadores de serviços externos - face a 

imprevistos e incertezas decorrentes de trabalhos programados, e/ou avarias nos ativos 

instalados nas redes de distribuição. 

Esta avaliação visa a otimização do sistema de prevenção de acidentes de empresas 

que atuam no setor das redes de distribuição de energia elétrica, uma vez que, mesmo 

considerando todos os procedimentos já instaurados, se continua a verificar, nos dias 

de hoje, casos de sinistralidade decorrente destas práticas operacionais. 

Finalizando, toda a pesquisa e análise a desenvolver, é um estudo de caso pois envolve 

o estudo e recolha exaustiva de indicadores, de um determinado caso em particular 

(empresa do setor elétrico) de maneira a permitir o seu conhecimento detalhado. 

1.3. Estruturas dos capítulos 

O presente projeto encontra-se dividido em nove (9) partes. A primeira, a introdução, 

constitui, manifestamente, o capítulo preliminar, onde é descrito o enquadramento da 

problemática e o âmbito do estudo. É onde se explicita a questão principal de 

investigação a desenvolver, assim como a metodologia de investigação a utilizar e 

objetivos de aplicação, sintetizando e apresentando o fio condutor de toda a 

investigação.  

A segunda parte, designada de "Pesquisa Bibliográfica", contextualiza a metodologia de 

investigação através do relacionamento das palavras-chave identificadas no resumo 

inicial deste projeto. É onde, através da análise dos mais diversos artigos que têm 

correlação com o tema em estudo e o contextualizam, se procede à produção e 

sistematização de pequenos resumos, de acordo com o respetivo teor e conteúdo em 

avaliação. 

Iniciando a terceira parte “Enquadramento teórico”, surge a apresentação da 

problemática dos acidentes de trabalho e a sinistralidade no setor elétrico, passando de 

seguida, a uma breve contextualização histórica aos trabalhos em tensão e suas 

condicionantes.  Neste capítulo são também abordados, através de uma sintética 

descrição, os postos de transformação existentes na rede de distribuição.  
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De seguida, na quarta parte procede-se à caraterização da empresa do setor elétrico 

foco do estudo de caso, efetuado pelo autor. Este capítulo contém uma breve descrição 

acerca do setor e a empresa em estudo, suas políticas, ativos e principais atividades, 

visando fornecer uma visão mais pormenorizada e percetível da atividade em questão, 

e propiciar um maior conhecimento e entendimento da realidade e riscos inerentes às 

atividades ali realizadas.  

No seguimento da quarta parte – e à luz das perspetivas supracitadas, sedimenta-se o 

tema "Materiais e Métodos". Esta parte descreve a metodologia a adotar no 

desenvolvimento da futura dissertação, e é onde se sistematiza a futura coleta de 

informações gerais a realizar [número de acidentes, horas trabalhadas, número de 

trabalhadores, total de dias perdidos, número de ações de formação em SST, bem como 

o número e tipo de instalações técnicas (PT)], dados que irão possibilitar uma reflexão 

relativamente à sua correlação, no sentido de compreender a influência dos mesmos 

nos indicadores da sinistralidade. 

Já a sexta parte surge com a apresentação de todos os indicadores recolhidos e 

necessários á elaboração desta dissertação já mencionados no anterior parágrafo. 

Parte esta, onde também a totalidade dos indicadores se apresentam com 

representação gráfica, e onde, é efetuada uma reflexão critica e individual aos mesmos. 

Assim como a uma análise e cruzamento entre a totalidade de dados recolhidos, 

mantendo sempre a sinistralidade como plano de fundo. 

 Na continuação, e através da sétima parte surgem as conclusões e trabalhos futuros, 

será realizada uma análise global da dissertação, serão apresentadas as maiores 

dificuldades encontradas e as principais conclusões, dos dados recolhidos e do trabalho 

desenvolvido no decorrer do mesmo, assim como as principais linhas de trabalho futuro;  
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2. Pesquisa Bibliográfica   

2.1. Metodologia de investigação 

Neste capítulo foi efetuada uma investigação sistemática que teve lugar entre os meses 

de agosto de 2021 e março de 2022, e no âmbito da qual foram utilizadas as seguintes 

palavras-chave: Redes Elétricas, Trabalhos em Tensão; Postos de Transformação; 

Segurança no trabalho; Sinistralidade. 

Estas palavras-chave foram relacionadas, uma vez que o interesse de investigação 

incidiu em estudos que demonstram a correlação entre os objetos de análise. 

Assim, no campo de descrição, foram aplicados os seguintes descritores: 

Procedimentos de Segurança em Postos de Transformação; Trabalhos em Tensão em 

Postos de Transformação; Procedimentos de Segurança no Setor Elétrico; Análise de 

Sinistralidade Laboral; Sinistralidade laboral versus formação.  

 

Foram ainda utilizadas as seguintes bases de dados: 

 

 Researchgate: www.researchgate.net  

 Google académico: https://scholar.google.com/  

 Biblioteca Digital USR: https://teses.usp.br/ 

 Portal dos periódicos: https://periodicos.fiocruz.br/  

 Catálogo de teses e dissertações: http://catalogodeteses.capes.gov.br/  

 BASE (Bielefeld Academic Search Engine): https://www.base-search.net/  

 BDTD: http://bdtd.ibict.br/  

 DOAJ: https://www.doaj.org/  

 SciELO: https://search.scielo.org/ 

 La Referencia: http://www.lareferencia.info/pt/  

 NDLTD: http://search.ndltd.org/  

 CORE: https://core.ac.uk/  

 IPBeja Repositório Científico: https://repositorio.ipbeja.pt/  

 Universidade de Lisboa – Repositório: https://www.repository.utl.pt/  

 Universidade Porto – Repositório Aberto: https://repositorio-aberto.up.pt/  

 Universidade do Minho – Repositório UM: http://repositorium.sdum.uminho.pt/  

 IPS – Instituto Politécnico de Setúbal – Repositório Comum: 

https://comum.rcaap.pt/  
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 Universidad de Extremadura – Servicio de Bibliotecas: https://lope.unex.es/  

 TESEO – Tesis doctorales: 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do  

 Núcleo do conhecimento: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/  

 PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  

 ELEPHIND: https://www.elephind.com/  

 IEEEXplore: https://ieeexplore.ieee.org/  

 

A investigação considerou, como critérios de inclusão na escolha dos artigos, o 

conteúdo do seu corpo de estudo, e a correlação entre trabalhos no setor elétrico e a 

sinistralidade.  

Foi ainda baseada em artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de 

doutoramento, documentos de fontes governamentais, textos legislativos e 

regulamentares.  

Uma vez que algumas das bases de dados de pesquisa são internacionais, as 

introduções dos descritores de pesquisa foram colocadas em inglês, espanhol e 

português. 

Apesar dos inúmeros artigos pesquisados, foram apenas escolhidos os artigos 

considerados como primordiais para atender os objetivos da análise, já que no momento 

de redação do presente documento, a bibliografia incluía cerca de 200 referências, isto 

entre os anos de 1999 a 2020.  

A metodologia de organização adotada consistiu na criação e sistematização de 

categorias, onde os artigos considerados na pesquisa foram armazenados e 

renomeados pelo nome do(s) autor(es), e respetiva data de publicação. 

Após a sua leitura, foram elaborados pequenos resumos de cada um dos documentos 

considerados, de forma a estabelecer e hierarquizar a sua relevância de acordo com o 

teor do respetivo conteúdo. 
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2.2. Revisão Literatura Contextual  

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho através da publicação 

Factsheet 77 aborda as vantagens para as empresas de uma boa segurança e saúde 

do trabalho. 

Refere que a SST, para além de constituir uma obrigação social e legal, contribui para 

demonstrar que uma empresa pode obter benefícios consideráveis do investimento em 

SST, ajudando a aumentar a competitividade, a rentabilidade e produtividade dos 

trabalhadores, levando-a a níveis mais elevados de inovação para a eficiência e de 

controlo de riscos. Reforça também a metodologia das tarefas, tornando-as mais 

seguras, permitindo que sejam efetuadas mais rapidamente e com recurso a menos 

mão-de-obra reduzindo os custos para a empresa e as quebras de produção, permite 

que as empresas correspondam às expectativas dos clientes em matéria de SST e 

incentiva os trabalhadores a permanecerem na vida ativa durante mais tempo (EU-

OSHA). 

 

Figura 1 - Vantagens para as empresas de uma boa segurança e saúde no trabalho 

Fonte: https://osha.europa.eu/pt/publications/factsheet-77-business-benefits-good-occupational-safety-

and-health  

 

A EU-OSHA, menciona ainda que qualquer empresa pode obter benefícios 

consideráveis do investimento em SST, com a aplicação de simples melhorias, o retorno 

poderá ser um aumento significativo da competitividade, rentabilidade e motivação dos 
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trabalhadores. Fazendo com que pequenos passos levem a uma grande mudança 

organizacional, em que a que a implementação de um sistema de gestão da SST possa 

prevenir ou minimizar a sinistralidade e problemas de saúde.  

Sendo a formação, uma das aplicações apontada como um dos princípios fundamentais 

de SST pela EU-OSHA, “Trabalhadores competentes e com formação”, para uma 

obtenção de benefícios consideráveis do investimento em SST, o autor procura com 

este projeto responder à pergunta de partida (Qual a influência que os processos 

construtivos, e o investimento na formação/informação em campanhas associadas à 

prevenção tiveram na evolução da sinistralidade nomeadamente nos postos de 

transformação?), cuja resposta passa pela análise da influência que os processos 

construtivos, e o investimento na formação/informação em campanhas associadas à 

prevenção tiveram na evolução da sinistralidade da empresa em estudo. 

Santos (2012) efetua uma abordagem consistente e efetiva à temática da formação no 

âmbito da segurança, higiene e saúde do trabalho, e à sua importância na diminuição 

da sinistralidade laboral, identificando se existe relação entre a formação em SHT e a 

sinistralidade ocorrida na Câmara Municipal de Lisboa (CML), no setor da Limpeza 

Urbana, uma vez que é uma atividade com elevados índices de sinistralidade. 

Recorrendo à utilização, quer de pesquisas bibliográficas, quer posteriormente 

recorrendo a uma amostra da população em estudo (10% de 1316 indivíduos), sobre os 

quais se efetuou recolha e análise de dados numa abordagem quantitativa, a autora 

procurou responder a sua questão de partida “Existe relação entre a formação em SHT 

ministrada aos cantoneiros de limpeza e a ocorrência de acidentes de trabalho nesta 

função?”. Tendo concluído que não existem relações diretas e exclusivas entre as 

variáveis estudadas e a sinistralidade registada no setor em estudo. Constatou também 

a existência de um grande défice de formação em SHT, uma vez que 70% da sua 

amostra não teria ainda obtido formação na temática em questão. 

Llory (2013) sugere a necessidade de clarificar que os riscos do trabalho operacional 

não se encontram, de forma unívoca, ligados às ações individuais dos colaboradores, 

encontrando-se, necessariamente, relacionados e interdependentes das diretrizes 

emanadas pela cadeia hierárquica, e com o modus operandi em termos de 

administração e gestão da organização operacional do serviço. 

As decisões administrativas e gerenciais tomadas a montante do local das operações 

agem, de forma significativa, como determinantes na produção dos riscos. 

A conceção administrativa do trabalho, predominante entre os responsáveis, 

empresários e consultores especialistas em organização, pressupõe que a 
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normatização resolverá, maioritariamente, os problemas identificados e as dificuldades 

do trabalho. No entanto, não é assim que tal ocorre, na realidade. A experiência tem 

demonstrado que é muito difícil, durante a elaboração de um procedimento operacional, 

ter em consideração as inúmeras combinações complexas de eventualidades, de 

acontecimentos e dos cenários prováveis (Llory, 2013). 

Batista (2013) analisou a atividade de uma empresa da indústria gráfica, empregadora 

de 700 funcionários e a sinistralidade laboral associada, com o intuito de identificar as 

causas diretas, e indiretas, mais relevantes dos acidentes de trabalho neste setor de 

atividade. Para tal foi efetuada a análise de acidentes atual e detalhada à sinistralidade 

da empresa, recorrendo quer a um relatório de gestão, quer a um histórico, compilado 

em ficheiros Excel, aplicando a metodologia RIAAT (Registo, Investigação e Análise de 

Acidentes de Trabalho) no tratamento de 29 acidentes não-mortais. 

Após análise dos dados e do conhecimento detido pela empresa, tornou-se clara a mais-

valia da aplicação de uma metodologia de análise de acidentes como o RIAAT. Apesar 

do número de acidentes analisados não ter sido muito extenso e sem consequências 

muito graves para o sinistrado, os resultados da análise permitiram obter uma ideia 

fundamentada sobre os principais problemas de segurança no sector.  

Foi estabelecido como plano de ação a aplicação de várias medidas, tais como ações 

de formação mais focalizadas em casos práticos, uma maior responsabilização quer dos 

operadores, quer sobretudo dos encarregados, e a atualização da maquinaria cujas 

funções possam ser realizadas por máquinas mais recentes. 

Graça (2014) teve por objetivo na sua dissertação analisar a evolução da sinistralidade 

laboral grave e mortal na Indústria extrativa, setor este, onde a taxa de incidência de 

acidentes é muito elevada comparando com outros setores de atividade nos anos de 

(2001 a 2012).  

Com base em inquéritos de Acidentes de trabalho elaborados pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT). O processo metodológico visou conhecer as causas e a 

evolução dos AT ocorridos, suas circunstâncias e lesões profissionais/consequências 

relacionadas recorrendo à comparação dos resultados obtidos com estatísticas 

publicadas por fontes oficiais e trabalhos académicos similares. Aos dados obtidos foi 

aplicado a metodologia RIAAT, com as necessárias adaptações, visando a análise da 

causalidade dos acidentes de trabalho. O estudo revelou mais uma vez como 

extremamente importante a formação de topo nas empresas, visando a melhoria das 

qualificações dos trabalhadores envolvidos nos processos, com vista a modificar 

comportamentos e atitudes.  
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Montemor (2017) na sua tese de Doutoramento abordou a problemática da sinistralidade 

no setor da agricultura, pecuária e floresta, onde se verifica um volume assinalável de 

acidentes, quer de trabalho, quer de viação. Montemor, esperou, desta forma contribuir 

para a resolução do problema da subnotificação e, consequentemente, contribuir para 

a prevenção e redução dos acidentes, por via da criação de uma plataforma única para 

registo. 

Procedendo a uma caracterização dos ambientes de ocorrência, nomeadamente as 

orientações políticas e regulamentação de segurança e saúde no trabalho, a estrutura 

das organizações, os traços, as relações sociais e a mão de obra utilizada, bem como 

os fatores de risco. A caracterização da sinistralidade realizou-se tendo por base os 

dados estatísticos da ACT, da ANSR, do GEP/GEE e do INEM de modo a abranger toda 

a tipologia de acidente (trabalho, viação e os ocorridos no desenvolvimento de tarefas 

associadas a hobbie, ocupação de tempos livres ou em complemento de rendimento).  

Uma das conclusões retiradas do estudo pelo autor foi de que se verifica uma tendência 

para o envelhecimento dos produtores rurais, onde se verifica a reduzida informação e 

formação para os riscos profissionais e a utilização massiva de tratores, 

maioritariamente antigos, levando a um volume assinalável de acidentes no setor. 

Mais recentemente, Neto, et al. (2020), abordaram a sinistralidade no setor dos 

transportes rodoviários de carga, onde nos dias de hoje a redução da sinistralidade, é 

um dos grandes desafios para as empresas do setor. A metodologia focou-se na 

aplicação de questionários a cerca de 30 organizações consideradas de referência no 

setor.  

Foi então concluído que o tema da sinistralidade nas empresas do setor de transporte 

rodoviário que foram alvo do estudo, não possuíam o envolvimento necessário das 

administrações, assim como não apresentavam iniciativas na comunicação e formação 

dos seus funcionários. Para solucionar essa lacuna, os autores propuseram a criação 

de um modelo conceitual de fácil compreensão pela população. Esse modelo conceitual 

propõe que as empresas procedam à elaboração das suas políticas e planos, incluindo 

objetivos e desenho de processos, focalizados na redução da sinistralidade e a 

colocação em prática, da execução das suas atividades de comunicação, formação e 

sensibilização. 

Verifica-se, deste modo, através das diversas referências supra apresentadas em vários 

setores de atividade, uma aposta na informação/formação como meio de prevenção e 

minimização da sinistralidade. Onde foram aplicadas diversas abordagens de 

investigação, tais como, a aplicação de metodologias de investigação de sinistralidade, 
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e a aplicação de questionários a certas amostras populacionais em abordagens 

quantitativas. 
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3. Problemática, Prevenção e Investigação de 

incidentes e não conformidades – Empresa Setor 

Elétrico 

Segundo Areosa (2010), o acidente, em sentido etimológico, significa qualquer evento 

não planeado, fortuito, imprevisto, e fruto do acaso.  

Por outro lado, e em termos de “senso comum”, um acidente é entendido como algo 

nefasto, maléfico e aleatório, que provoca danos ou prejuízos. 

 As falhas ativas tendem a provocar apenas um evento específico, enquanto, as 

condições latentes, caso não sejam descobertas e corrigidas, são suscetíveis de 

provocar diversos tipos de acidentes.  

É neste contexto, e tendo por base estes conceitos que Reason (2000), recorre a uma 

analogia, não isenta de uma certa ironia, para reforçar esta ideia: “active failures are like 

mosquitoes. They can be swatted one by one, but they still keep coming. The best 

remedies are to create more effective defences and to drain the swamps in which they 

breed. The swamps, in this case, are the ever present latent conditions.”  

Reason (2000), refere ainda que um acidente raramente acontece devido a uma única 

falha, mas sim, devido a falhas sucessivas: “In an ideal world each defensive layer would 

be intact. In reality, however, they are more like slices of Swiss cheese, having many 

holes — though unlike in the cheese, these holes are continually opening, shutting, and 

shifting their location. The presence of holes in any one “slice” does not normally cause 

a bad outcome. Usually, this can happen only when the holes in many layers 

momentarily line up to permit a trajectory of accident opportunity — bringing hazards into 

damaging contact with victims “. 

É com esta base na perceção destas circunstâncias que, em 1990, surge o chamado 

modelo organizacional do “Queijo Suíço”, com a finalidade de promover a proteção dos 

indivíduos, equipamentos e instalações, ou mesmo do próprio meio ambiente.  

Na mesma linha de pensamento, e de acordo com Geller (1994) cit por (Brito, SD), um 

acidente nunca tem origem apenas numa só causa, mas em diversas causas; causas 

essas que se vão acumulando, até ao momento em que o acidente ocorre de forma 

súbita.  

Segundo Moraes, Pilatti, & Kovaleski (2005), podem dividir-se as causas dos acidentes 

em causas humanas, materiais e fortuitas. 
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Podem-se identificar as causas humanas como aquelas que assentam na premissa de 

que surgem através de ações perigosas criadas pelo homem, e cuja origem pode residir 

em diversos fatores, tais como: a incapacidade física ou mental, falta de conhecimento, 

experiência, motivação, stresse ou outras. (Moraes, Pilatti, & Kovaleski, 2005).  

As causas materiais fundamentam-se em questões técnicas e físicas perigosas, 

apresentadas, quer pelo meio ambiente natural, quer pelo ambiente “construído”, ou 

ainda por defeitos existentes em equipamentos. (Moraes, Pilatti, & Kovaleski, 2005).  

As causas fortuitas, decorrem, por sua vez, de fenómenos atmosféricos incontroláveis, 

sendo consideradas, por essa razão, como as mais raras. Podem, no entanto, constituir, 

por vezes, a única causa dos acidentes de trabalho. 

 

No setor elétrico, a prevenção da maioria dos riscos que potencialmente poderão vir a 

ocorrer, e as ações de carácter preventivo a levar a cabo para os evitar, deverão ser 

efetuadas pelos próprios eletricistas, no momento da realização da tarefa. Esta 

constatação demonstra que o conhecimento técnico do fator pessoal é o elemento mais 

importante para a prevenção de acidentes, nos serviços emergenciais em redes aéreas 

de distribuição (Melo, Lima, Gomes, & Soares, 2003). 

 

As empresas responsáveis pela execução dos serviços em redes de distribuição de 

energia elétrica, devem admitir que a realidade do serviço contém particularidades que 

o distinguem das outras atividades industriais, e até mesmo de outras atividades em 

redes de distribuição (Melo, Lima, Gomes, & Soares, 2003). 

Segundo Silva M. D. (2016), todos os anos ocorrem, em diversos locais, inúmeros 

acidentes envolvendo a eletricidade. Seja em contexto de ambiente habitável, comércio, 

indústria, construção civil ou outro(s), os sinistros encontram-se relacionados com a 

imprudência, negligência, imperícia, autoconfiança, ou falta de manutenção, e podem 

causar diferentes tipificações de danos, como é o caso dos danos pessoais, materiais 

ou ambos. 

A prevenção de acidentes no setor elétrico deverá ter o seu início na fase de elaboração 

de um projeto elétrico de qualquer instalação, passando, de igual modo, pela sua 

manutenção e utilização. 

Em relação aos diversos tipos de acidente que podem ocorrer, os mais comuns são os 

que se elencam, ou tipificam, de seguida:  

 Contatos com partes vivas ou energizadas; 

 Sobrecargas nos circuitos e aparelhos de utilização;  
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 Curto-circuito em linhas de alimentação;  

 Maus-contatos nas conexões, emendas e dispositivos de seccionamento e 

proteção;  

 Seccionamento inesperado de circuito;  

 Queda de cabos ou de estruturas vivas;  

 Sobretensões; 

 Presença de tensões imprevistas.  

A Política de Segurança na empresa do setor elétrico em estudo reconhece e estabelece 

como princípio de investigação permanente e a análise de incidentes - acidentes e 

quase acidentes − realizadas de forma sistemática são condição fundamental para a 

melhoria contínua da prevenção dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

O que separa o acidente (com lesões) do quase-acidente é muitas vezes um pequeno 

detalhe na cadeia dos acontecimentos. Na perspetiva da prevenção, mais importante 

do que as consequências duma determinada ocorrência é perceber os fatos e 

circunstâncias que a tornaram possível para evitar que se repitam. 

Na mesma perspetiva a deteção duma não conformidade, seja resultante da 

constatação duma qualquer pessoa, seja no decorrer duma auditoria / inspeção deve 

originar um processo de investigação com vista a determinar as suas causas e definir 

ações de melhoria. 

A investigação do acidente é de iniciativa do Responsável da Unidade Organizativa 

(UO), e pode ser conduzida pela hierarquia do acidentado, pela Prevenção e Segurança 

ou por alguém designado para o efeito. Sendo esta obrigatória, independentemente de 

ter resultado, ou não, incapacidade para o trabalhador. Se duma ocorrência resultaram 

vários trabalhadores acidentados, deve existir apenas um único processo de 

investigação iniciado imediatamente após conhecimento do incidente. 

A investigação dos acidentes tem como finalidade determinar as causas, de forma a 

poder fazer a sua prevenção; não tem como finalidade uma atribuição de 

responsabilidades. Devendo esta ser suficientemente explícito para que o resultado 

possa ser explorado como fator de melhoria da prevenção e deve ser concluído com a 

indicação de medidas corretivas e/ou preventivas. 
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4. Trabalhos em tensão (TET) 

4.1. Breve enquadramento histórico ao desenvolvimento dos 

trabalhos em tensão no contexto internacional 

A continuidade de serviço no fornecimento de energia elétrica é nos dias de hoje um 

dos fatores de maior importância para os consumidores e para os distribuidores de 

energia elétrica, pelo que se procura cada vez mais aplicar e desenvolver técnicas e 

materiais para trabalhos em tensão (TET), minimizando o impacto das intervenções nas 

redes elétricas, de transporte e de distribuição (Saraiva, 2015). 

Neste contexto, surgem as intervenções efetuadas nas redes de distribuição em Alta 

Tensão (AT), Média Tensão (MT), ou em Baixa Tensão (BT), sem retirar as 

infraestruturas de exploração, isto é, realizando uma intervenção em que o trabalhador 

opera com equipamentos em tensão.  

A história dos trabalhos em tensão tem a sua origem nos Estados Unidos da América, 

este país foi pioneiro na utilização deste tipo de técnica, que visa a realização de 

operações em condutores em tensão. A partir de 1840, com a expansão significativa do 

telégrafo utilizando a Eletricidade, iniciaram a construção de inúmeras linhas assentes 

em apoios de madeira por todos os Estados Unidos. O termo "lineman" foi então 

utilizado para identificar as pessoas que realizavam a construção dessas redes em 

apoios de madeira e realizavam a ligação dos condutores das linhas (Garrido, 2017). 

Como descrito por Morais & Martins (1969), no ano de 1916 nos Estados Unidos da 

América, através da inovação do fabrico de varas de manobras inicia-se a técnica dos 

trabalhos em tensão na alta tensão (AT), até então apenas utilizadas nas operações de 

seccionamento nos postos de transformação bem como na interrupção e ligação de 

linhas aéreas em equipamentos consignados e fora de tensão.  
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Figura 2 - Trabalhos TET em Baixa Tensão 

Fonte: https://www.comite-tst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf  

 

Estados Unidos da América 

 

1840 – Segundo Garrido (2017),  com a expansão significativa do telégrafo utilizando 

a Electricidade, iniciaram a construção de inúmeras linhas assentes em apoios de 

madeira por todos os Estados Unidos. O termo "lineman" foi então utilizado para 

identificar as pessoas que realizavam a construção dessas redes em apoios de 

madeira e realizavam a ligação dos condutores das linhas. 

 

 1916 - No Estado da Geórgia, é lançada na indústria uma ferramenta denominada 

(vara de gancho) que não era mais do que uma vara em material isolante, tendo na 

extremidade um grampo que servia para ligar ou desligar derivações em linhas em 

tensão. As extremidades dos condutores das derivações eram previamente 

equipadas com ligadores especiais cujo aperto se comandava com a vara. Ainda 

hoje se utiliza essa técnica em vários trabalhos característicos tais como: derivações 

de linhas em carga; ligações à Terra; cruzamento de linhas, na fase de montagem; 

manuseamento de condutores; etc.  
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Figura 3 - Salisbury advertisement for insulating 

Fonte: https://www.comite-tst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf       

1918 - Surgia, a ideia de utilização de peças de ligação universal que adaptadas a 

extremidades das varas, podendo estas receber uma maior variedade de 

ferramentas: grampos, alicates, tesouras, peças para desoxidar os condutores, 

tubos telescópicos, Serra-fios, etc. 

 

 

Figura 4 - Viatura para trabalhos em tensão da companhia "Commonwealth Edison Company) 

 Fonte: https://www.comite-tst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf 

1930 - Algumas empresas norte-americanas levavam os trabalhos em tensão até a 

tensão de 66 kV, limite este que, nos anos seguintes, atinge os 110 kV e, numa 

concessão da costa oriental do mesmo país, fizeram-se com sucesso, trabalhos 

numa rede de 220 KV. 
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1937 - A fusão, das 2 maiores empresas fabricantes destes materiais cria àquele 

país as condições ideais para um desenvolvimento sem precedentes na pesquisa e 

fabrico, desenvolvimento que continua crescente e que ocupa o primeiro lugar, 

quase sem concorrência, no mundo ocidental. 

 

1948 - Especialistas da companhia A. B.  Chance, LTD. (E.U.A.) efetuaram uma 

demonstração em que os isoladores de um poste numa linha de 287 kV, em Los 

Angeles, foram substituídos, sem interrupção de serviço, mediante a utilização de 

ferramentas que aquela companhia projetou expressamente. 

 

1961 - Inicia-se o emprego de materiais plásticos nas ferramentas destinadas a 

estes trabalhos em tensão, podendo-se desta forma considerar, que muito poucos 

trabalhos não poderiam ser realizados em tensão. 

 

 

Figura 5 - Low voltage Live Working, United States, 1950s-1960s 

 Fonte: https://www.comite-tst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf 
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França 

1960 - Por decisão do Diretor-Geral da ELECTRICITE DE FRANCE, foi instituída, 

no seio da Direção Geral, uma comissão técnica de estudo sobre trabalhos em 

tensão, que teve por missão (Ctst, 2021). 

1962 - O Diretor Geral da ELECTRICITE DE FRANCE decide a 6 de junho, criar, no 

âmbito das atividades da Comissão Técnica de Estudos de trabalhos em tensão 

(TST), uma Secção de Estudos, Realizações e Experimentação da Comissão 

Técnica (SERECT) (Rte, 2013). 

 

1964 - Em 20 de fevereiro, o Diretor de Gás e Eletricidade assina uma isenção 

permitindo à ELECTRICITE DE FRANCE realizar experimentos de trabalho em 

tensão em instalações de 1ª categoria (Morais & Martins, 1969). 

 

 

Figura 6 - Substituição de armações - França 1960 

Fonte: https://www.comitetst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf 

1965 - Em 24 de Junho, o Ministro da Indústria aprova para aplicação em 

1 de outubro 1965 a Instrução Provisória Geral para a execução de "trabalhar sob a 

tensão" pela Electricité de France para tensões abaixo 30kV (Rte, 2013). 
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1966 - A decisão de 29 de abril, do CEO da EDF inclui o novo nome LW COMMITEE 

DES WORKS EN TENSION, bem como as instruções gerais internas da 

ELECTRICITE DE FRANCE (Rte, 2013). 

 

1970 - Em 26 de outubro, o LW COMMITEE DES WORKS EN TENSION completa 

as regulamentações com o título “Instruções Gerais para Trabalhos em Tensão”. 

 

 

Figura 7 - Trabalhos em tensão na Média Tensão 

Fonte: https://www.comite-tst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf 

1972 - Uma decisão do Diretor de Gás, Eletricidade e Carvão (Ministério do 

Desenvolvimento Industrial e Científico) de 9 de junho estende a competência do 

Comitê às empresas francesas que trabalham em instalações e redes elétricas 

públicas. 

 

1982 - O Decreto de 16 de fevereiro, aprovado pelo Ministro do Trabalho e o Ministro 

responsável pela energia elétrica aprova programas de formação, centros de 

formação, métodos de trabalho, equipamentos e equipamentos de segurança 

especialmente destinados ao trabalho em tensão e destinados também a garantir a 

segurança dos trabalhadores contra os perigos de origem elétrica. (Morais & Martins, 

1969) 
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Suécia 

 

1950 - Segundo (Rte, 2013), a grande distância entre as centrais de produção, as 

subestações de distribuição e os centros de consumo na transmissão de energia 

elétrica, é muito extensa, exigindo uma permanente continuidade de serviço. A 

técnica dos trabalhos em tensão seria desenvolvida neste país a partir de 1950.  

Os trabalhos realizados incluíam testes aos isoladores, troca de cadeia de 

isoladores, instalação de amortecedores anti vibração e substituição de anéis de 

protecção, sendo estes trabalhos realizados em redes com níveis de tensão de 130, 

220 e 380 kV (Garrido, 2017). 

 

Inglaterra 

 

1950 - A indústria britânica de eletricidade realiza a primeira investigação acerca do 

possível lançamento dos trabalhos em tensão, tendo em consideração o clima 

húmido e variável das Ilhas Britânicas. Pois, pensava-se que o trabalho com tais 

ferramentas não seria recomendável, já que nos Estados unidos da América, o 

trabalho com varas isolantes apenas teve boa recetividade em zonas mais secas do 

país. 

 

1955 - Dado o interesse geral, estabeleceram-se bases sólidas para um trabalho a 

nível nacional, organizando por engenheiros de vários organismos que, a partir 

dessa época, passaram a dirigir a investigação dos trabalhos atenção em todas as 

suas modalidades. 

 

1961 – Inicio do fabrico de varas de manobra empregando materiais plásticos. 

 

1967 – Deu-se a normalização de regras e métodos operatórios de trabalho, 

fazendo-se publicar um guia informativo sobre linhas de AT até 66 kV, inclusive. 

 

1968 - O desenvolvimento dos trabalhos por meio de varas isolantes, nas Ilhas 

Britânicas, é tal que em todas as zonas de distribuição, com exceção da de Londres, 

têm brigadas de trabalho formadas e a trabalhar com normalidade. Iniciou-se 

também o desenvolvimento do trabalho em linhas acima de 66 kV.  
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Rússia 

 

Os primeiros trabalhos em tensão na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

foram realizados durante a última grande guerra, tendo como objetivo a alimentação 

sem interrupções das indústrias básicas, mantendo-as operacionais apesar da 

destruição sofrida (Rte, 2013). 

Através da elaboração de rigorosos regulamentos pela tutela do ministério regulador 

da energia, e em colaboração com as entidades sindicais, foram obtidos resultados 

promissores, que levaram ao desenvolvimento na utilização deste tipo de trabalho, 

tornando-se a sua utilização rotineira, já que cerca de metade dos trabalhos de 

manutenção nas redes era efetuado em tensão (Garrido, 2017). 

O desenvolvimento de procedimentos operacionais aplicáveis a métodos mistos nas 

redes, tornou-se possível, com a utilização de uma solução que, consistia em elevar 

um operador isolado do chão, colocá-lo à tensão do condutor, permitia que o 

trabalho fosse realizado diretamente na linha com ferramentas normais, (Método ao 

potencial). Este método permite que os executantes se coloquem ao mesmo 

potencial das peças nas quais irão intervir. Assim sendo, trata-se de um método com 

elevados riscos, uma vez que para a sua realização é necessário que o executante 

penetre na zona de tensão, ou seja, ultrapasse a distância de tensão (Saraiva, 

2015). 

 
 

 

Figura 8 - Trabalhos em tensão - USSR 1958 

Fonte: https://www.comite-tst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf 

Com a utilização deste método deixa de ser necessário a manipulação de 

ferramentas com isolamento especial à distância, conseguindo com isto um aumento 



 

59 | P á g i n a  

Serra, Luís 

considerável da gama de operações que podem ser utilizadas, ou seja, trata-se de 

uma metodologia onde o executante se posiciona para além da distância mínima de 

aproximação, sendo esta a distância mínima no ar, medida em relação a peças 

condutoras em que o potencial a que se encontram seja diferente do potencial do 

executante (Saraiva, 2015). 

 

Portugal 

 

1967 - Em maio deste mesmo ano, um engenheiro do Centro fez um estágio de 

Informação geral na Electricité de France, com duração de duas semanas, no centro 

de formação de Ottmarsheim. 

 

 

Figura 9 - Centro formação de Ottmarsheim 

Fonte: https://www.comite-tst.com/sites/default/files/livre-50-ans-gb.pdf 

 

1968 - Inicia-se o estudo dum anteprojeto, para a organização dum centro provisório 

para o ensino dos trabalhos em tensão, em terrenos cedidos, a título precário, por 

uma empresa filiada no Grémio Nacional dos Industriais de Eletricidade. Na mesma 

altura inicia-se o estudo das Infraestruturas necessárias à elaboração, discussão e 

aprovação dos modos operatórios, bem como a sequência de prioridade. 
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De 18 a 30 de novembro, o Centro de Formação recebe a visita de um Engenheiro 

da E.D.F., Diretor do Centro de Ottmarsheim e considerado um dos técnicos mais 

qualificados no domínio dos trabalhos cm tensão, naquela empresa. 

 

1970 - Nesta data estuda-se o desenvolvimento do projeto definitivo, com vista ao 

lançamento das primeiras ações de formação.  

4.2. Limites de trabalho 

Os trabalhos em tensão implicam uma grande atenção por parte dos trabalhadores, já 

que a exposição ao risco elétrico está sempre presente, e qualquer descuido pode 

provocar um acidente. Surgindo desta forma a necessidade da delimitação de zonas de 

trabalhos, ou seja, limites de trabalho que assegurassem ao trabalhador maior 

segurança.  

Limites estes designados por: 

DV - Distância no ar que define o limite exterior da zona de vizinhança, e é estabelecida 

em função da tensão. Esta distância tem em conta os riscos de contato ou de 

escorvamento com peças nuas em tensão, mas não tem em conta os riscos eventuais 

devidos aos fenómenos de indução a que podem ficar submetidas as instalações sem 

tensão (DPS_38.005-3, 2018). 

DL - (Zona de Trabalhos em tensão) - Distância mínima no ar, medida em relação a 

peças condutoras (condutor ativo ou qualquer estrutura condutora) cujo potencial seja 

diferente do potencial do executante, considerado como estando ao potencial da terra, 

e que é resultado da soma da distância de tensão e da distância de guarda.  



 

61 | P á g i n a  

Serra, Luís 

Quadro 1- Distâncias de vizinhança prescritas pela EDP 

 

Fonte: EDP, DPS 38.008-1 EDP 2002 

 

Figura 10 - Zonas de trabalhos  

Fonte: EDP, DPS 38.008-1 EDP 2002 

 

Para um colaborador estar habilitado, deve ter aproveitamento em formação relativa à 

prevenção de riscos elétricos e ter recebido as instruções que o tornem apto a zelar pela 

sua própria segurança e pela dos outros colaboradores que possam estar sob as suas 

ordens. 

Ao ser entregue um Título de Habilitação ao colaborador, a entidade empregadora 

atesta, o reconhecimento de que o colaborador em causa tem aptidão e recebeu 

formação adequada para executar em segurança determinado tipo de trabalhos, 

constituindo para o colaborador uma responsabilidade acrescida pelo cumprimento das 

regras e procedimentos de segurança inerentes a esses trabalhos (DPS_38.005-3, 

2018). 
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4.3. Habilitação para Trabalhos em Tensão (TET) 

Pelo n. º1 do artigo 20.º (Formação dos trabalhadores) do capítulo III da Lei n.º 3/2014, 

de 28 de agosto, é estabelecido que o empregador deve, como princípio de prevenção, 

fornecer “formação adequada no domínio da segurança e saúde no trabalho, tendo em 

atenção o posto de trabalho e o exercício de atividade de risco elevado”. 

Por outro lado, os artigos 130.º e 131.º do Código do Trabalho, artigos 13.º e 14.º da Lei 

n. º105/2009, de 14 de setembro – Regulamentação do Código do Trabalho (RCT) e o 

artigo 12.º da Diretiva 89/391/CEE de 12 de junho, citam que a “entidade patronal deve 

garantir que cada trabalhador receba formação simultaneamente suficiente e adequada 

em matéria de segurança e de saúde, nomeadamente sob a forma de informações e 

instruções por ocasião: 

 Da sua contratação; 

 De qualquer transferência ou mudança de funções; 

 Da introdução ou de uma mudança de um equipamento de trabalho; 

 Da introdução de uma nova tecnologia; 

 E especialmente relacionada com o seu posto de trabalho ou com a sua 

função. 

Esta formação deve ser adaptada: 

 À evolução dos riscos e à aparição de novos riscos; 

 Ser repetida periodicamente, se necessário. 

 

O custo da formação não pode ser suportado pelos trabalhadores nem pelos 

representantes destes. 

A formação prevista deve decorrer dentro do horário de trabalho ou, de acordo com as 

práticas nacionais, quer no interior quer no exterior da empresa e/ou do 

estabelecimento”. 

O Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, publicado pelo 

Decreto Regulamentar n. º1/92, de 18 de fevereiro, fixa as condições técnicas a que 

devem obedecer o estabelecimento e a exploração das instalações elétricas de Alta 

Tensão. 
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O Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Baixa Tensão, publicado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, fixa as condições técnicas a 

que devem obedecer o estabelecimento das instalações elétricas de Baixa Tensão. 

Esta legislação pretende contribuir para um controlo mais eficaz da segurança e 

qualidade dos trabalhos realizados. 

Para um colaborador estar habilitado, deve ter aproveitamento em formação relativa à 

prevenção de riscos elétricos e ter recebido as instruções que o tornem apto a zelar pela 

sua própria segurança e pela dos outros colaboradores que possam estar sob as suas 

ordens. 

Ao ser entregue um Título de Habilitação ao colaborador, a entidade empregadora 

atesta, o reconhecimento de que o colaborador em causa tem aptidão e recebeu 

formação adequada para executar em segurança determinado tipo de trabalhos, 

constituindo para o colaborador uma responsabilidade acrescida pelo cumprimento das 

regras e procedimentos de segurança inerentes a esses trabalhos.  

No que diz respeito aos colaboradores dos prestadores de serviços, para além do Título 

de Habilitação, passado pelo seu empregador, é também obrigatório o Passaporte de 

Segurança, emitido por uma entidade certificada, que evidencie à empresa utilizadora 

que o colaborador adquiriu informação sobre um conjunto de competências básicas em 

matéria de segurança. 

4.4. Título de habilitação 

4.4.1. Condições para atribuição de um título de habilitação 

A atribuição de um título de habilitação pressupõe o prévio reconhecimento de que o 

trabalhador possui a competência técnica e humana relativamente às precauções a 

tomar para prevenir os acidentes de origem elétrica ou outros associados à execução 

dos trabalhos ou tarefas que lhe são confiadas (EDP, DPS 38-005-3 - Habilitação para 

Trabalhos em Instalações Elétricas, 2011). 

A atribuição de um título de habilitação implica que o trabalhador seja informado sobre 

as responsabilidades inerentes a essa habilitação. 

A habilitação é codificada por letras maiúsculas e índices numéricos (DPS_38.005-3, 

2018). 

 A primeira letra indica o nível de tensão em que o titular da habilitação pode 

intervir: 
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Quadro 2 - Codificação de habilitações 

LETRA INSTALAÇÕES 

B BT 

M MT 

A AT (U=60KV) 

H MAT 

Fonte: EDP, Habilitação para Trabalhos em Instalações Elétricas (2011) 

 O índice numérico a seguir à primeira letra indica o grau de intervenção para o 

qual o titular está habilitado: 

Quadro 3 - Índice numérico segundo as habilitações 

Índice Numérico Grau de intervenção de habilitação 

0 
Pessoal que realiza exclusivamente trabalhos de natureza 

não elétrica 

1 Eletricistas executantes 

2 
Eletricistas que poderão ser designados para chefiar 

trabalhos 

Fonte:  EDP, Habilitação para Trabalhos em Instalações Elétricas (2011) 

 A segunda e terceira letra, quando existem, precisa a natureza das operações 

que o titular pode realizar: 

 C indica que o titular pode efetuar a consignação de instalações elétricas para a 

 realização de trabalhos, ensaios ou reparações de avarias; 

 T indica que o titular pode “trabalhar em tensão”. 

 A seguir à letra T deve ser indicada a(s) letra(s) correspondente(s) ao método 

de trabalho para o qual o trabalhador está habilitado: 

 

Quadro 4 - Identificação do método de trabalho 

Letra Método 

D Á distância 

C Ao contato 

P Ao potencial 

G Global (combinação dos três métodos 

Fonte: EDP, Habilitação para Trabalhos em Instalações Elétricas (2011) 
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 L indica que o titular pode efetuar trabalhos de limpeza em tensão; 

 V indica que o titular pode trabalhar na vizinhança de tensão; 

 E indica que o titular pode conduzir viaturas com equipamentos especiais (tais 

como: (grua/perfuradora, elevador com barquinha, etc.), operar e proceder à 

manutenção corrente das referidas viaturas e equipamentos. 

Resumo:  

Quadro 5 - Resumo habilitações 

Habilitações 

Trabalhos 

Fora de 
tensão Na vizinhança Em tensão 

Não eletricista 
B0, M0 e/ou 

A0 
B0V, M0V e/ou 

A0V - 

Eletricista executante 
B1, M1 e/ou 

A1 
B1V, M1V e/ou 

A1V 
B1T, M1T e/ou 

A1T 

Responsável de trabalhos 
B2, M2 e/ou 

A2 
B2V, M2V e/ou 

A2V 
B2T, M2T e/ou 

A2T 

Responsável de 
consignação BC, MC e/ou AC - 

Limpeza em tensão  
BT e/ou MT e/ou AT - 

B1L ou B2L e/ou M1L 
 ou M2L e/ou A1L ou A2L 

Fonte:  EDP, Habilitação para Trabalhos em Instalações Elétricas (2011) 

 

4.5. Equipamentos de proteção coletiva  

Dificilmente um trabalhador irá atuar sozinho em seu campo e ambiente de trabalho. 

Geralmente trabalham em equipa, com colegas. Como o próprio nome sugere, os 

equipamentos de proteção coletiva (EPC) dizem respeito ao coletivo, devendo proteger 

todos os trabalhadores expostos a determinado risco.  

Poderá ser um dispositivo, um sistema, ou um meio, fixo ou móvel, diferente do EPI, 

que serve para proteger somente quem está usando, como por exemplo, luvas, 

capacete, óculos etc. O equipamento de proteção coletiva protege todos ao mesmo 

tempo, pois todos observam, usam ou são beneficiados.  
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- Escadas portáteis e escadotes isolantes;  

As escadas portáteis são utilizadas para passar de um plano de trabalho para outro e 

efetuar trabalhos em altura de curta duração, para trabalhos mais prolongados devem 

ser utilizados andaimes ou plataformas.  

Em locais de acesso reservado a eletricistas onde existam peças nuas em tensão 

acessíveis (trabalhos na vizinhança de tensão), nomeadamente no interior postos de 

transformação, parques exteriores de subestações etc., só é permitida a utilização de 

escadas e andaimes isolantes ou plataformas com braços isolantes.  

Nos trabalhos realizados em apoios ou em fachadas é permitida a utilização de escadas 

portáteis extensíveis mistas, com o troço superior em material isolante, desde que o 

último troço em alumínio fique a, pelo menos, 2m da peça nua em tensão mais próxima.  

Sempre que o utilizador tenha de desenvolver trabalhos apoiado numa escada deve 

estar equipado com arnês de proteção contra quedas e fixo a um ponto de ancoragem 

que não a própria escada.  

Antes de cada utilização o estado de conservação da escada deve ser verificado pelo 

utilizador, nomeadamente a boa fixação dos montantes e dos degraus e o bom estado 

dos apoios antiderrapantes da escada que devem estar isentas de sujidade e de 

gordura.  

A colocação da escada deve ser feita de tal forma que a distância dos pés da escada 

ao plano vertical de apoio do topo da escada e altura da escada corresponda a uma 

proporção de 1:4 a 1:3 (FSS_03.01, 2015). 

 

Figura 11 - Escada TET 

Fonte: https://www.equipleva.pt/pt/produtos/escadas-escadotes/aluminio-e-fibra-de-vidro/ 
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Figura 12 – Escadote 

Fonte: https://www.farprotec.com/catalogo/artigo/escadote-isolante-tubesca-compact-com-5-degraus-1-
15-1-95-mt-tetsof505120 

 

- Tapetes e estrados isolantes;  

Os tapetes e estrados isolantes permitem isolar o operador do solo e devem ser 

adaptados à tensão nominal das instalações onde vão ser utilizados.  

Antes da utilização de um estrado isolante, é necessário assegurar que os seus pés 

estão apoiados numa superfície regular, que os isoladores são adequados e em bom 

estado e que a plataforma do estrado está suficientemente afastada de qualquer 

estrutura condutora ligada à terra.  

O operador deve posicionar-se no centro do estrado ou do tapete e deve evitar qualquer 

contacto com as massas metálicas.  

Contudo, em alguns postos de transformação em que existe uma ligação equipotencial 

à terra entre as massas, a utilização do tapete e do estrado isolante não é necessária 

se o operador se colocar numa superfície equipotencial relativamente às massas 

metálicas e ao órgão de comando manual dos seccionadores (FSS_02.05, 2013). 
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Figura 13 - Tapete isolado 

Fonte: https://www.mmprotek.pt/tapetes-industriais-outras-marcas-tapete-isolante-1000x1000x-4mm-
50.000-v 

 

- Varas Isolantes;  

As varas isolantes destinam-se a permitir executar à distância determinadas manobras, 

medições ou intervenções sobre um elemento da rede.  

Antes da utilização de uma vara isolante deve ser verificada a existência de qualquer 

defeito pelo seu aspeto exterior, deve ser limpa e estar isenta de humidade ou depósitos 

de sal. Se a vara isolante dispõe de saias isolantes, o utilizador deve verificar o seu 

estado aparente, que não deve apresentar sinais de fissuras nem falhas, e que a sua 

fixação é sólida (FT_2.0.3, 2019). 

 

 
Figura 14 - Varas isolantes 

Fonte: https://www.leal.com.br/trabalho-em-eletricidade/bastoes-e-varas/bastoes/bastao-de-manobra---
bmn-132 
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- Anteparos;  

São dispositivos considerados como um obstáculo destinado a evitar a aproximação ou 

o contacto com peças nuas em tensão. Podem igualmente delimitar uma zona de 

trabalhos.  

O anteparo pode ser realizado em material condutor ligado à terra, material não condutor 

sem garantir um nível de isolamento determinado, material isolante ou isolado.  

Antes da utilização destes anteparos, deverão ser estabelecidas as regras de utilização 

em função das características mecânicas e dielétricas dos materiais utilizados e das 

tensões em presença.  

Estas regras definirão as distâncias mínimas a respeitar tendo em conta as peças nuas 

em tensão e as condições ambientais (humidade, …) (FT_2.0.4, 2019). 

 

 

Figura 15 - Manta vinílila 

Fonte: https://www.farprotec.com/catalogo/artigo/manta-isolante-rolo-de-25mts-1-20mts-c-0-3mm-
tetmantisol0325m# 

 

- Protetores;  

 

Trata-se de dispositivos constituídos por invólucro isolante com determinadas 

características dielétricas. São fixados sobre as peças nuas em tensão.  

As precauções de utilização (humidade) e as características (mecânicas e dielétricas) 

devem ser especificadas para definir as condições de utilização (FT_2.0.6, 2019). 
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Figura 16 - Protetor de condutor 

Fonte: https://www.leal.com.br/produtos/trabalho-em-eletricidade/coberturas-isolantes 

Quadro 6 - Equipamentos de proteção coletiva 

TIPO  EPC  UTILIZAÇÃO  APLICÁVEL 

 

Barreiras/Redes/Fitas 
/Correntes plásticas 
de sinalização e/ou  

Cones de 
sinalização  

Obrigatório em locais de armazenamento de materiais e resíduos, 
zona envolvente de trabalhos em altura, zona de trabalhos 
efetuados na proximidade de tensão e em zonas de risco de 
queda de nível diferente. Utilização, sempre que necessário, em 
zonas de circulação de pessoas e máquinas.  

E  

Placas de 
identificação e 

sinalização  

Obrigatório a identificação dos materiais e resíduos armazenados 
e sinalização de segurança adequada: sinais de proibição, sinais 
de obrigação, sinais de aviso ou perigo, sinais de saúde e 
salvamento/emergência e sinais de combate a incêndio.  

E  

Sinalização 
rodoviária  

Obrigatório a utilização em estradas públicas ou vias de circulação 
para entrada/saída de veículos e máquinas em estaleiro.  E  

Iluminação 
complementar  

Recomendável em zonas de má visibilidade ou trabalhos 
noturnos.  

E  

 

Guarda-corpos  
rígidos  

Obrigatório em andaimes e em todos os locais abertos com 
possibilidade de queda superior a 2 metros de altura.  E  

Linha de vida  
(horizontal e/ou 

vertical)  

Aplicada em pontos de ancoragem com resistência suficiente para 
suportar o peso de uma eventual queda, em complemento com 
os guarda-corpos/rede de proteção antiqueda.  

E  

 

Encapsulamento de  
ET, barreira acústica, 

biombos  

Aplicável na limitação da propagação de ruído, em função do nível 
sonoro emitido e tempo de exposição.  

E  

Proteção de contacto 
de máquinas  

As máquinas que envolvam riscos físicos (temperaturas elevadas, 
corte, etc.) devem dispor de uma proteção contra os riscos de 
contacto ou de proximidade por parte dos trabalhadores.  

E  

Válvulas anti-retorno  
Recomendável utilização em maçaricos para impedir o retorno dos 
gases por forma a eliminar o risco de explosão.  E  

 

Entivação  

Obrigatória em escavações com mais de 1,20 m de profundidade 
e uma largura igual ou inferior a 2/3 da sua profundidade. Para 
escavações com menor profundidade, a necessidade de 
entivação é ditada pela natureza geológica do terreno e pelos 
fatores envolventes (proximidade de circulação de veículos, 
adjacência de linhas de águas pluviais, etc.).  

E  

Costaneiras 
contínuas, travadas 
por meio de escoras  

Nas escavações abertas em passeios ou outros locais não 
sujeitos a vibrações, devem ser colocadas longitudinalmente ao 
longo da vala de forma a conter a desagregação do terreno 
adjacente.  

E  

Passadiços  
Em zonas de transposição da escavação, devem ser colocados 
passadiços adequados, protegidos com guarda-corpos laterais.  E  

Proteção diferencial 
de alta sensibilidade  

Obrigatório a aplicação em aparelhos elétricos ligados à corrente 
elétrica, sempre que haja necessidade de proteger pessoas e 
bens.  

  
E  
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Quadro 7 - Equipamentos de proteção coletiva (continuação) 

 

Ligações à Terra  
Obrigatório a sua aplicação em equipamentos metálicos como 
andaimes, betoneiras, contentores de apoio ao estaleiro, entre outros. E  

Proteção 
diferencial de alta 

sensibilidade  

Obrigatório a aplicação em aparelhos elétricos ligados à corrente 
elétrica, sempre que haja necessidade de proteger pessoas e bens.  

  
E  
  

Equipamentos de 
trabalho isolados  

Escadas portáteis, escadotes, andaimes, plataformas elevatórias 
mecânicas e ferramentas manuais não elétricas devem ser em 
material isolante para o nível de tensão da instalação alvo da 
intervenção ou cuja proximidade constitua risco elétrico.  

E  

Tapetes e 
estrados isolantes  

Aplicáveis em trabalhos elétricos. Permitem isolar o operador do solo 
e devem ser adaptados à tensão nominal das instalações.  E  

Varas Isolantes  

Permitem executar à distância determinadas manobras, medições ou 
intervenções sobre um elemento da rede. Devem ter um 
comprimento e um isolamento adequados à tensão de serviço da 
instalação onde vai ser utilizada.  

E  

Verificador de 
ausência de 

tensão  

Utilizado no decurso das operações de consignação, para confirmar 
a ausência de tensão, antes da ligação à terra e em curto-circuito. 
Estes aparelhos são sempre adaptados ao nível de tensão das 
instalações onde vão ser utilizados e devem ser do tipo sonoro e/ou 
luminoso.  

E  

 
Dispositivo pica 

cabos  

Utilizado para verificar a ausência de tensão em cabos subterrâneos 
em média tensão e baixa tensão, por picagem do cabo. Antes de um 
cabo ser cortado, deverá ser obrigatoriamente picado com o pica-
cabos.  

E  

Anteparos 
isolantes  

Utilizados como um obstáculo destinado a evitar a aproximação ou o 
contacto com peças nuas em tensão.  Devem ter um comprimento e 
um isolamento adequados à tensão de serviço da instalação onde 
vão ser utilizados.  

E  

Protetores 
isolantes  

Dispositivos constituídos por invólucro isolante com determinadas 
características dielétricas. São fixados sobre as peças nuas em 
tensão.  

E  

Equipamentos 
móveis de ligação  
a terra e em curto-

circuito  

Utilizados para permitir ao operador manter-se isolado das partes 
ativas, devendo os referidos dispositivos serem adaptados à tensão 
nominal da instalação e às correntes de curto-circuito esperadas no 
ponto de colocação.  

E  

 

Extintores  
Presença obrigatória em estaleiro/frente de obra. Meio de primeira 
intervenção no combate a incêndios.  

O  

Fonte: Adaptado de E-REDES 

Legenda: O – Obrigatório para todos os trabalhadores em todas as atividades / E – Específico 

(determinadas atividades) 

4.6. Equipamentos de proteção individual  

A lei determina que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) sejam aprovados pelo 

Ministério do Trabalho, mediante certificados de aprovação (CA). As empresas devem 

fornecer os EPIs gratuitamente aos trabalhadores que deles necessitarem. A lei 

estabelece também que é obrigação dos empregados usar os equipamentos de 

proteção individual onde houver risco, assim como os demais meios destinados à sua 

segurança (APSEI, 2021). 
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Quando não é possível adotar medidas de segurança de ordem geral, para garantir a 

proteção contra riscos de acidentes e doenças profissionais, deve-se usar os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que são dispositivos de uso pessoal 

destinados a proteger a integridade física e a saúde do trabalhador.  

Segundo a Diretiva 89/656/CEE o Equipamento de Proteção Individual é “qualquer 

equipamento destinado a ser usado ou detido pelo trabalhador para sua proteção contra 

um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no trabalho, bem 

como qualquer complemento ou acessório destinado a esse objetivo”.  

Os EPIs representam a terceira linha de defesa do trabalhador perante o risco de 

acidente, sendo que os EPI devem ser utilizados quando os riscos existentes não 

puderem ser evitados ou suficientemente limitados, em primeiro lugar, por medidas, 

métodos ou processos de prevenção inerentes à organização do trabalho e em segundo 

lugar, por meios técnicos de proteção coletiva (APSEI, 2021). 

Para além de um estudo prévio, que deve envolver os trabalhadores na escolha do EPI 

mais adequado à tarefa a executar, devem sensibilizar-se os trabalhadores que têm a 

necessidade de utilização dos EPI para utilizarem o equipamento de proteção de forma 

adequada, estarem cientes de quando o EPI é necessário, saberem que tipo de 

equipamento de proteção é necessário, entenderem as limitações do EPI na proteção 

de trabalhadores contra lesões, colocar, ajustar, vestir e retirar EPI devidamente e ainda 

manter o equipamento de proteção de forma adequada (APSEI, 2021). 

Os EPI são uma ferramenta útil, mas que deve ser bem estudada para que a sua ação 

seja efetivamente preventiva e não prejudicial ao trabalhador quando a utiliza, quer por 

pôr perigo a sua condição, ou por não permitir que execute com eficiência e conforto a 

sua tarefa.  

Eventualmente para cada tipo de trabalho existirá um EPI recomendado, para o nosso 

local, e tipos de trabalhos realizados no mesmo, e que anteriormente foram descritos é 

utilizado os seguintes equipamentos de proteção individual:  

 

- Capacete de proteção;  

A utilização de capacete de proteção é obrigatória para todas as pessoas que se 

encontrem numa zona em que haja o risco de queda ou projeção de objetos, choque 

com objetos, ou riscos de queda de um nível diferente (por exemplo, trabalhos em 

instalações elétricas aéreas, em terraços ou locais exíguos, trabalhos em estaleiros de 

construção civil ou mecânica) (FT_1.2.3, 2013) . 
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Existem diferentes tipos de capacetes de proteção para responder a diferentes 

necessidades, por exemplo os capacetes para eletricista que não devem possuir abas 

nem peças metálicas, e os capacetes para permitir a colocação de acessórios, para 

utilizações específicas (por exemplo, para utilizar com protetores auriculares).  

O dispositivo de suspensão do casco (arnês) é de grande importância para a absorção 

de impactos e deve ser ajustado de forma a mantê-lo afastado cerca de 4 cm da cabeça 

do utilizador. Nos trabalhos em altura é obrigatório o uso do francalete, sendo, contudo, 

sempre recomendada a sua utilização (FT_1.2.3, 2013). 

 

 

Figura 17 - Capacete com viseira UV 

Fonte: https://www.farprotec.com/catalogo/artigo/capacete-c-viseira-anti-uv-integrada-para-tet-
captetcviscores 

 

- Luvas de proteção mecânica;  

Devem ser utilizadas para proteção das mãos em trabalhos como a movimentação 

manual de materiais e equipamentos que possam ferir as mãos (cargas, ferragens, 

madeiras, escadas, aparelhos), subida a postes, montagem de ferragens, aplicação de 

materiais Termo retrácteis, e em manobras ou trabalhos em instalações mecânicas e 

térmicas.  

Estas luvas, no entanto, não devem ser utilizadas para a execução de manobras ou 

Trabalhos em Tensão ao contacto (FT_1.5.1, 2013). 
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Figura 18 - Luvas tipo chefe 

Fonte: https://www.farprotec.com/catalogo/artigo/luva-venitex-pele-flor-hidrofugada-com-forro-kevlar-
interior-luvdpfibkv02 

- Luvas Siliconizadas; 

As luvas isolantes devem ser adaptadas à tensão das instalações onde se vão realizar 

as intervenções. 

Trata-se de uma Luva de siliconizadas também com proteção mecânica que deve ser 

usada sobre as luvas isolantes classe 00. 

 

Figura 19 - Luvas Siliconizadas 

Fonte: https://www.farprotec.com/catalogo/artigo/luva-siliconizada-c-cano-crute-luvsilicrut 

- Luvas isolantes;  

As luvas isolantes devem ser adaptadas à tensão das instalações onde se vão realizar 

as intervenções. Quando nas operações a efetuar haja o risco de serem rasgadas ou 

perfuradas, as luvas isolantes devem ser usadas sob luvas de proteção mecânica (no 
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caso dos trabalhos em tensão devem ser utilizadas luvas de proteção mecânica 

siliconizadas).  

As luvas isolantes devem ser verificadas imediatamente antes de usar, aplicando um 

verificador pneumático de luvas, ou enchendo a luva de ar e enrolando o canhão várias 

vezes sobre si mesmo. Se houver perfuração (fuga de ar) ou apresentarem qualquer 

tipo de vincos, arranhões ou fissuras, não devem ser utilizadas e o par deve ser 

destruído.  

Depois de utilizadas, as luvas isolantes devem ser limpas, polvilhadas com pó de talco 

e guardadas na respetiva embalagem, sem as dobrar nem vincar.  

As luvas isolantes para trabalhos em tensão devem ser objeto de ensaios de isolamento 

periódicos, de acordo com as Condições de Execução dos Trabalhos e Fichas Técnicas 

respetivas (FT_1.5.3, 2019). 

 

Figura 20 - Luvas isolantes classe 00 

Fonte: http://www.safetylive.pt/index.php?id_product=777&controller=product&id_lang=2 
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Figura 21 - Luvas isolantes classe 4 

Fonte: http://www.safetylive.pt/index.php?id_product=602&controller=product&id_lang=2 

 

- Óculos e viseiras;  

A utilização de óculos ou de viseira é obrigatória para todos os trabalhos que envolvam 

risco para os olhos, tais como as radiações luminosas e a projeção de vapor ou de 

partículas de matérias sólidas ou líquidas.  

Os óculos de proteção contra radiações luminosas não constituem proteção contra os 

efeitos do arco elétrico, sendo nestes casos necessário utilizar uma viseira para 

proteção integral dos olhos e da face contra a projeção de partículas e possíveis 

queimaduras (FT_1.2.9, 2013). 

 

Figura 22 - óculos de proteção 

Fonte: https://sintimex.pt/oculos-bolle-univis-verde 
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- Calçado de proteção;  

O calçado de proteção destina-se a utilizar nos locais de trabalho onde exista o risco de 

ferimentos nos pés, nomeadamente choque ou queda de objetos ou perfuração.  

Em função do risco a que o trabalhador possa estar exposto, assim o calçado deverá 

apresentar características diferentes e marcados com o símbolo respetivo:  

 

 Risco de perfuração: símbolo P (com palmilha de aço);  

 Risco elétrico: símbolo A (sola anti estática);  

 Atmosferas explosivas: símbolo C (sola eletricamente condutora).  

 

Para os trabalhos em tensão em AT o calçado de segurança tem exigências específicas 

ao nível do isolamento especificadas na respetiva Ficha Técnica.  

Sempre que os trabalhos se desenvolvam em locais com solos húmidos, terrenos 

lodosos ou pantanosos, em estaleiros e obras hidráulicas ou na manipulação de líquidos 

corrosivos deve ser utilizado calçado de proteção impermeável (FT_1.6.5, 2017). 

 

 

Figura 23 - calçado de proteção 

Fonte: https://www.archiexpo.com/pt/prod/gaston-mille/product-137119-2128239.html 
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- Arnês e acessórios para proteção contra quedas em altura;  

O arnês é utilizado sempre que exista risco de queda em altura, nomeadamente nos 

trabalhos em postes, torres metálicas, fachadas, desrame de árvores, tomadas de água, 

acesso a silos etc.  

Para trabalhos em apoios deve ser utilizado um arnês com cinto de trabalho 

incorporado. O arnês simples é utilizado exclusivamente em intervenções em elevação, 

quando o utilizador não necessita de se apoiar para executar o trabalho.  

Este equipamento é utilizado em conjunto com um dispositivo de interrupção da queda, 

que poderá ser um qualquer dos sistemas paraquedas:  

• Paraquedas deslizante (para suporte de ancoragem flexível ou rígida);  

• Amortecedor de quedas;  

• Paraquedas retráctil.  

O cinto de trabalho por si só não constitui proteção contra quedas em altura (FT_1.1.6, 

2013). 

 

Figura 24 – Arnês 

Fonte: https://proforstore.pt/pt/2817-17997-arnes-de-seguranca-p-58-c.html 

 

Em termos legais, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, 

presente no Decreto-lei Nº 102/2009, no seu artigo Nº 15- Obrigações gerais do 

empregador – refere como um dos princípios gerais de prevenção, que devem ser 
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priorizadas as medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual.  

Como as ações de prevenção e proteção coletiva podem não ser suficientes para reduzir 

os riscos, uma política de sensibilização e utilização de EPI faz toda a diferença. E essa 

diferença situa-se entre incidente, ou quase acidente, e um acidente com consequente 

lesão e/ou dano (APSEI, 2010).  

Assim os EPI’s não devem fazer desaparecer as medidas de prevenção e proteção 

coletiva, mas sim complementá-las, visto que os EPI são um instrumento fundamental 

para diminuir a sinistralidade ao “transformarem” potenciais acidentes em incidentes ou 

quase acidentes, reduzindo assim o potencial de lesão do trabalhador.  

É função do empregador disponibilizar os EPI necessários para a execução do trabalho, 

tendo os serviços de segurança do trabalho um papel vital, e legal, de supervisão na 

seleção e dimensão dos EPI (APSEI, 2021). 

Os diferentes tipos de EPI a selecionar devem ter em linha de conta as funções ou 

tarefas realizadas pelos trabalhadores, os níveis de risco presentes na organização, 

devem ser dimensionados em função da sua categoria, classe de risco e dados 

antropométricos dos trabalhadores (APSEI, 2021). 

Toda e qualquer organização que adquira EPI, só o deve fazer se a marcação CE estiver 

presente e consequente informação técnica adequada fornecida pelo fabricante (APSEI, 

2021). 

Por fim cada organização deve possuir procedimentos internos de planeamento, gestão 

e controlo de distribuição dos EPI aos seus trabalhadores.  

Existindo diferentes tipologias de trabalhos a efetuar, diferentes formas de o executar e 

diferentes meios utilizados para tal efeito, é necessário proceder-se a uma identificação 

não só dos diferentes tipos de EPI existentes e dos diferentes materiais ou matérias que 

protegem, mas também, e em primeiro lugar, conhecer que zonas do corpo há a 

proteger e para as quais existem EPI (APSEI, 2021). 

É na Portaria Nº 988/93 que encontramos as diferentes partes do corpo a proteger, e a 

forma como são agrupadas:  

 Cabeça – crânio, ouvidos, olhos, vias respiratórias, rosto, cabeça inteira;  

 Membros Superiores – mão, braço;  

 Membros Inferiores – pé, perna;  

 Diversas - pele, tronco/abdómen, via parentérica, corpo inteiro.  
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Todo e qualquer EPI fabricado e posteriormente colocado no mercado tem de obedecer 

a diversos requisitos. Esses requisitos servem para proteger tanto o fabricante, como o 

comprador, pois são uma segurança para o fabricante que se encontre certificado para 

produzir determinado EPI, como para o comprador de equipamento, que assim tem 

possibilidade de efetuar uma compra segura e dentro dos parâmetros legais existentes 

(APSEI, 2021). 

No caso do vestuário ignífugo, este encontra-se identificado pelos pictogramas na 

etiqueta e na manga/perna esquerda da peça. 

 

                                                                       

Figura 25 - Pictogramas vestuário ignifugo 

Fonte: E-REDES 

                   

 Vestuário de proteção contra o perigo térmico de um arco elétrico; 

 Vestuário de proteção contra calor e chamas; 

 Vestuário de proteção com propriedades electroestáticas. 

 

Esta tipologia de vestuário encontra-se certificada acerca do índice de proteção perante 

a energia libertada através de arcos elétricos, na relação (tempo de exposição versus 

cal/cm2) 

Considerando um posto de transformação de 630KVA, onde a energia libertada através 

de um arco elétrico é de: 

 

 Tempo do arco = 0.25s equivale a aproximadamente uma energia de 9.1 cal/cm2  

 Tempo do arco = 0.5s equivale a aproximadamente uma energia de 18.3. cal/cm2  
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A proteção fornecida pelo fardamento pelas peças de vestuário ignífugo é a seguinte: 

 

 

Figura 26 - Proteção ignifuga do fardamento 

Fonte: E-REDES 

 

Sendo que a combinação de duas peças oferece maior protecção que o somatório de 

cada uma das peças individuais 
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Figura 27 - Combinação de vestuário com proteção ignifuga 

Fonte: E-REDES 
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As informações obrigatórias devem responder aos requisitos de marcação CE, sendo 

uma obrigatoriedade para qualquer fabricante de EPI incluir nos seus produtos 

informação, redigida na língua portuguesa, acerca de:  

• Nome e endereço do fabricante;  

• Marca, modelo e referências do EPI;  

• Instruções de armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, revisão e 

desinfeção;  

• Resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os 

níveis ou classes de proteção do EPI, somente em casos em que tal é aplicável;  

• Acessórios utilizáveis com EPI e, mais uma vez somente em casos em que é 

aplicável, características de peças sobresselentes;  

• Classes de proteção adequadas a diferentes níveis de risco e aos limites de 

utilização correspondente;  

• Data ou prazo de validade, ou se for aplicável, dos seus componentes;  

• Género de embalagem apropriado para transporte do EPI;  

• Significado de marcações, símbolos ou pictogramas apostos no EPI. (APSEI, 

2021) 
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Quadro 8 -- Equipamentos de proteção individual 

Pictograma  EPI  Utilização  
Aplicável  
P  T  

 
  

Capacete de 
proteção  

Obrigatório o uso em todos os trabalhos em estaleiro de obra, a menos 
que o mesmo dificulte as tarefas constituindo, ele próprio, um risco. É 
obrigatório a sua utilização com franquelete em trabalhos em altura.  

X    

 
  

Óculos  

Obrigatório o uso em trabalhos que envolvam tarefas com risco de 
projeção de partículas ou perfuração dos olhos (exemplos: corte, 
rebarbagem; utilização de ferramentas de percussão, motosserras) ou no 
manuseamento de produtos químicos, cuja FDS recomende a sua 
utilização.  

  

X  

 
  

Máscara de 
proteção  

Obrigatório o uso na existência de poeiras, na utilização da betoneira e 
no manuseamento de tintas.  

  

X  

 

        

Máscara de 
soldadura  

Obrigatório o uso em trabalhos de soldadura (com exceção das que não 
emitam radiação infravermelha e/ou violeta).  

  
X  

Viseira 
resistente a  

temperaturas 
elevadas  

Obrigatório o uso em trabalhos elétricos em tensão, conforme 
regulamentação aplicável.  

  

X  

  

 

Luvas proteção 
mecânica  

Obrigatório o uso em trabalhos com manuseamento de materiais e/ou 
equipamentos com arestas/superfícies/elementos rotativos, irregulares, 
cortantes ou perfurantes.  

  
X  

Luvas de 
proteção 
química  

Obrigatório o uso na utilização da betoneira e em trabalhos que envolvam 
o manuseamento de produtos químicos cuja FDS recomende a sua 
utilização.  

  
X  

Luvas 
dielétricas  

Obrigatório o uso em manobras em trabalhos em tensão.  
  

X  

 
 

Calçado de 
proteção 
adequado  

Obrigatório o uso em todos os trabalhos em estaleiro de Obra.  X    

 
  

Protetor 
auricular  

Obrigatório o uso em trabalhos realizados com exposição a ruído, em 
função do nível sonoro emitido e tempo de exposição.  

  

X  

 
  

Sistema 
antiqueda  

Obrigatório o uso em trabalhos em altura (superior a 2 metros), sempre 
que não se possa utilizar medidas de proteção coletiva adequadas. O 
sistema antiqueda é constituído por: arnês incorporado com cinto de 
segurança, absorsor de energia e corda de posicionamento.  

  

X  

 
  

Colete Refletor  
Obrigatório o uso em trabalhos na via pública ou nas proximidades de 
máquinas em circulação. Sempre que não ignífugos, não poderão ser 
utilizados em trabalhos em tensão ou em trabalhos com fontes de calor.  

  

X  

  

 

Vestuário de 
trabalho  

Obrigatório o uso em todos os trabalhos em estaleiro/ frente de obra. O 
tipo de vestuário de trabalho deve ser disponibilizado de acordo com a 
tipologia dos trabalhos e condições meteorológicas e deve conter a 
identificação da empresa. O vestuário de trabalho é constituído pelas 
seguintes peças de roupa: calças, t-shirts, camisas de trabalho, polos de 
trabalho, casacos, parkas e fatos de chuva. Em trabalhos na vizinhança 
de tensão, o vestuário de trabalho deve ser 100% em algodão e ignífugo.  

X    

Legenda: P – Permanente; T – Temporário.   

Fonte: Adaptado de E-REDES 
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5. Postos de transformação 

5.1. Descrição do equipamento 

Entre a Rede de Transporte em Alta Tensão ligada à fonte de produção e a distribuição 

em Baixa Tensão existe um equipamento intermédio ligado à distribuição em Média 

Tensão e que é, por assim dizer, a charneira entre aqueles dois equipamentos.  

Alimentada a partir de Subestações, a Rede de Distribuição em Média Tensão assegura 

a repartição de energia pelos Postos de Transformação MT/BT públicos ou privados. Na 

distribuição em Média Tensão aparecem, portanto, problemas derivados da Alta Tensão 

nas linhas e postes, e problemas de distribuição próximos da Baixa Tensão, dada a 

existência de muitos mais utilizadores ligados em Média Tensão que em Alta Tensão. 

Os Postos de Transformação MT/BT representam a interface entre a Rede de Média 

Tensão e os consumidores (Brandão, 1985). 

A sua conceção técnica garante a segurança quase absoluta das pessoas, e a sua 

fiabilidade é garantida de boa continuidade do serviço. 

Os Postos de transformação MT/BT têm formas diversificadas, dependendo 

essencialmente de: 

 Estrutura da rede; 

 Potência a distribuir; 

 Condições de localização; 

 Importância do utilizador; 

 Hábitos do distribuidor; 

O equipamento fundamental de um posto de transformação (PT) é obviamente o 

transformador, mas, como instalação envolvendo elevados níveis de tensão e energia, 

necessita naturalmente de um conjunto adicional de aparelhagem tendente a realizar as 

funções obrigatórias de comando, seccionamento, contagem e proteção quer de 

pessoas e animais, quer dos próprios equipamentos e outros bens (Silva H. R., 2009). 

Desta variedade de condicionantes resulta uma gama correspondente de soluções 

possíveis para a arquitetura dos postos de transformação. Assim, adequando as 

instalações às diversas situações encontradas, é possível classificar os postos de 

transformação quanto á sua instalação, modo de alimentação e ao serviço a prestar 

(Silva H. R., 2009). 
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 Quanto à instalação, os Postos de transformação podem ser: 

 interior em edifício próprio ou em edifício para outros usos 

 exterior, ou à intempérie 

 

 Quanto ao modo de alimentação, serão dos tipos: 

 radial 

 em anel aberto 

 com dupla derivação 

 

 Quanto ao tipo de serviço prestado, dividem-se em: 

 públicos (PTD) (postos de transformação da distribuição) 

 privados (PTC) (postos de transformação de cliente) 

De forma a simplificar o projeto de PT, decorrente da grande diversidade de soluções 

possíveis, a Direcção-Geral de Energia, hoje Direcção-Geral de Energia e Geologia, 

DGEG, normalizou, sob a forma de Projetos-tipo, uma série de esquemas destas 

instalações que contêm toda a especificação relativa a equipamentos, aparelhagens e 

seus dimensionamentos, normas e outros requisitos. Assim, encontram-se 

padronizados os seguintes tipos: (Silva H. R., 2009) 

 Postos de exterior aéreos montados em postes, PT- A; AS; AI; AI1; AI2 

 Postos de exterior instalados em cabine alta, PT- CA1; CA2 

 Postos de exterior instalados em cabine baixa, PT-CB 

 

5.2. Postos de transformação exteriores aéreos  

O projeto tipo dos postos de transformação surgiu com o objetivo de simplificar e 

harmonizar uma melhoria de segurança e desempenho na exploração e manutenção 

dos postos de transformação aéreos com transformador de potência até 100 KVA para 

o tipo R100, e com transformador de 250 KVA para o tipo R250 (DIT_C13-801/E, 2009) 

(DIT-C13-802, 2009). 

Sendo que para estes projetos-tipo teremos cinco tipologias de ligação: A; AS; AI; AI1 e 

AI2. 

No caso de ligação direta sem seccionador teremos a presença da tipologia “A”, se se 

fizer através de seccionador teremos uma tipologia “AS”, e caso a ligação for executada 

mediante interruptor seccionador será um PT “AI”. 
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Figura 28 - Tipologia PT tipo A 

Fonte: Adaptado de https://www.voltimum.pt/artigos/noticias-do-sector/projecto-de-postos-de-
3#comments 

 

 

Figura 29 - Tipologia PT tipo AS 

Fonte: Adaptado de https://www.voltimum.pt/artigos/not 

 

Figura 30 - Tipologia PT tipo AI 

Fonte: Esquema unifilar efetuado pelo autor 

 

5.2.1. Equipamentos constituintes 

 Ferragens destinadas instalar nos postos de transformação, nomeadamente, 

armação de média tensão, ferragens de suporte do transformador e ferragem 

antissísmica (DIT_C13-801/E, 2009) (DIT-C13-802, 2009). 
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 Interruptor-seccionador de tensão nominal não inferior a 200 A, possuindo um 

poder de fecho adequado à potência de curto-circuito existente na rede de alta 

tensão e um poder de corte nominal mínimo de cargas principalmente ativas de 

31,5 A (DIT_C13-801/E, 2009) (DIT-C13-802, 2009). 

 
 Comando do interruptor-seccionador comandado mecanicamente do solo 

através de vara de comando, a qual deverá possuir rigidez suficiente para não 

permitir o varejamento (DIT_C13-801/E, 2009) (DIT-C13-802, 2009). 

 

 Transformador de potência trifásico, até 100 KVA nos R100 e 250 KVA nos 

R250, dotados de comutador de tensão em vazio do lado da média tensão. As 

tensões primárias podem ser de 10, 15, 30 KV e as tensões secundárias em 

vazio são de 420V (DIT_C13-801/E, 2009) (DIT-C13-802, 2009). 

 

 Quadro geral de baixa tensão instalado no apoio de betão, em qualquer face do 

poste, dependendo das condições do terreno. As suas dimensões e a 

disposição do equipamento no seu interior deverão ser tais que permitam 

executar com facilidade as operações de montagem, manobra e manutenção 

assegurando sempre o necessário nível de segurança.  

 

 Ligação transformador-QGBT deve ser executada por condutores isolados, em 

feixe (torçada) tipo LXS 4X70 ou LXS 4X95, protegidos por tubo PVC rígido 

preto ou cinza, de 63 mm de diâmetro e de 6daN/cm2, rematado na parte 

superior por uma curva do mesmo tipo de tubo com raio de curvatura 250 mm 

(DIT_C13-801/E, 2009) (DIT-C13-802, 2009). 

 

 A saída em RBT (rede de baixa tensão), executada em condutores isolados em 

torçada tipo LXS 4X70 + 16 ou LXS 4X95 + 16. Estes condutores devem ser 

estabelecidos sem interrupções pelo mesmo até ao apoio da rede de BT (baixa 

tensão) onde se localiza o elétrodo da terra de serviço do posto de 

transformação (DIT_C13-801/E, 2009) (DIT-C13-802, 2009). 

 Elétrodos de terra, dada a importância que assumem e o valor da resistência de 

terra, existe a recomendação que os elétrodos verticais (varetas) ligados em 

paralelo sejam implantados a pelo menos 4m entre si e interligados em anel 

(DIT_C13-801/E, 2009) (DIT-C13-802, 2009). 
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 Plataformas de manobras situadas na base do apoio e assentes parcialmente 

no respetivo maciço, constituídas por armadura metálica de arame de 4 mm em 

malha de 20x20 mm e com dimensão de 1000x70 mm (DIT_C13-801/E, 2009) 

(DIT-C13-802, 2009). 

 

5.2.2. Esquemas elétricos / Esquema implementação 

 

Figura 31 - Esquema ligações PT R100 

Fonte: E-REDES 
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Figura 32 - Posto de transformação tipo R100 e AS 

Fonte: E-REDES 

2 - Travessa de amarração; 

3A - Ferragem de suspensão do transformador; 

3B - Poste de betão armado tipo TP4, 14m de altura e, implantado em maciço de betão 

ciclópico; 

4 – Ferragem de suspensão do QGBT 

5 - Interruptor-Secc. tripolar de corte em carga, de montagem exterior., 24kV/400 A; 

6 - 2 conjuntos de tubos e curvas para protecção dos condutores de ligação do 

transformador ao quadro; 

7- Plataforma 

6 - 3 alongadores de cadeia; 

9;10;11 - Quadro elétrico B.T (QGBT); 
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Figura 33 - Esquema ligações PT R250 

Fonte: E-REDES 
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Figura 34 - Posto de transformação aéreo R250 tipo AI 

Fonte DIT-C13-802 - E-REDES 

 

1 - Poste de betão armado tipo TP4, 14m de altura e 2 plataformas de manobra, 

implantado em maciço de betão ciclópico; 

2 - Travessa de amarração; 

3 - Ferragem de suspensão do transformador; 

4 - Grupo de 3 pára-raios de 10kA e respetivas ferragens de fixação; 

5 - Interruptor-Secc. tripolar de corte em carga, de montagem exterior., 24kV/400 A; 

6 - Quadro elétrico B.T (QGBT); 

7 - 2 conjuntos de tubos e curvas para protecção dos condutores de ligação do 

transformador ao quadro; 

8 - 3 alongadores de cadeia; 

9 - 2 elétrodos de terra com condutor para as terras de protecção e de serviço; 

10 - Transformador de potência trifásico em banho de óleo de 250kVA, 15000/400-231V, 

p/ montagem exterior; 
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Figura 35 - Posto de transformação aéreo tipo AS 

Fonte: Autor 
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Figura 36 - Transformador de potência 

Fonte: https://www.directindustry.com/pt/prod/sea/product-19831-47188.html  

 

 

Figura 37 - QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão R100 e AS 

Fonte: Autor 
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5.3. Postos de transformação interiores instalados em cabine  

5.3.1. Caraterização 

Os Postos de transformação em cabine são constituídas por uma envolvente e por uma 

ou mais lajes de pavimento. A envolvente é composta por uma parte em altura e por 

uma parte enterrada. A parte em altura é composta pela cobertura, pelas paredes 

verticais, pelas portas e pelas grelhas de ventilação. A parte enterrada é designada por 

base ou cuba. A base e as paredes verticais constituirão, em princípio, uma peça única. 

O interior destas cabinas está dividido em três compartimentos separados entre si por 

painéis, de betão ou de chapa de aço ligada a perfis metálicos de aço. Os três 

compartimentos destinam-se a receber, respetivamente, o quadro BT, o transformador 

MT/BT e o quadro MT. Nalgumas cabinas poderão ainda ser instalados armários de 

comunicações e de telecomando com a respetiva fonte de alimentação. Os quadros BT 

e MT e o transformador MT/BT devem poder ser introduzidos ou retirados da CP através 

das portas dos respetivos compartimentos. 

5.3.2. Equipamentos constituintes 

 Quadro de média tensão (QMT) Os postos de transformação MT/BT, serão 

equipados em fábrica com um quadro de média tensão (QMT) constituído por 

um bloco de rede em anel (BRA), de três funções (função anel + função proteção 

de transformador); 

 

 Transformador MT/BT Os postos de transformação MT/BT, serão equipados, no 

local de instalação, com 1 (um) transformador, de potência nominal de 250 kVA, 

400 kVA ou 630 kVA; 

 

 Quadro de baixa tensão (QBT) Os postos de transformação MT/BT, serão 

equipados em fábrica com 1 (um) quadro de baixa tensão R630 CIP; 

 

 Telecomando O posto de transformação MT/BT, será equipado com sistema de 

telecomando constituído por URR (unidade remota de rede). 
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Figura 38  - Disposição do equipamento no PT referência 

Fonte: (DMA-C13-913/N) 

 

5.3.3. Esquema elétrico 

 

Figura 39 - Esquema elétrico dos postos de transformação referência 

Fonte:  (DMA-C13-913/N) 

 



 

97 | P á g i n a  

Serra, Luís 

 

Figura 40 - PT exterior em Cabine Baixa 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 41 - Transformador de potência 

Fonte: https://www.alset.com.br/public/imagem/gerenciador/pdf/transformadores-de-distribuicao-a-
oleo.pdf  
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Figura 42 - Celas MT Modulares em SF6 

Fonte: https://www.efacec.pt/produtos/fluofix-quadros-compactos/  

 

 

 

Figura 43 - QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) 

Fonte: https://www.iso-sigma.pt/conteudos/quadro_ca21.jpg  
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Legenda 

1 - Isolador de travessia 

2 - Seccionador de linha 

3 - Descarregadores de 

sobretensões  

4 - Interruptor-seccionador-

fusível 

5 - Transformador de potência 

6 - Quadro Geral de Baixa 

Tensão 

 

Figura 44 - PT exterior em Cabine Alta 

Fonte: Adaptado de: https://www.booki.pt/userfiles/files/loja/preview/9789897232770.pdf  

 

 

Figura 45 - PT exterior em Cabine Alta 

Fonte: Autor 
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6. Descrição do Estudo de Caso – Empresa do Setor 

Elétrico 

6.1. EDP  

 

Figura 46 - Valores e pessoas 

Fonte: E-REDES 

 

A Energias de Portugal (EDP - antiga denominação Eletricidade de Portugal) é uma 

empresa do sector energético, verticalmente integrada, com uma posição consolidada 

na Península Ibérica, quer ao nível de produção, distribuição e comercialização de 

eletricidade, e comercialização de gás. O Grupo EDP tem hoje uma presença forte no 

panorama energético mundial, estando presente em países como Portugal, Espanha, 

França, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Bélgica, Polónia, Roménia, Brasil, Canadá, 

México, Angola e China, contando com cerca de 10 milhões de clientes e 12 mil 

colaboradores em todo o mundo, e produz quase 70% da nossa energia com origem 

em recursos renováveis (EDP COMERCIAL). 

 1976  

 A EDP - Eletricidade de Portugal é criada a partir de um processo de 

fusão de 13 empresas do setor elétrico português. (EDP, Sobre a marca, 

2021) 

 

 1978  

 A primeira marca EDP nasceu em 1978, com a denominação de EDP - 

Eletricidade de Portugal/Empresa Pública, sendo a sua identidade visual 

associada ao “E”, referente ao negócio da Eletricidade. Tratava-se de 

uma marca, pura e dura, de negócio (EDP, Sobre a marca, 2021). 
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Figura 47 - Marca EDP (1978) 

Fonte: https://edpon.edp.com/pt-pt#/paginas/grupo-edp/563381/Sobre-a-marca-EDP  

 

 1991  

 A EDP - Eletricidade de Portugal torna-se Sociedade Anónima (EDP, 

Sobre a marca, 2021). 

 1993  

 Em 1991, a empresa muda a sua identidade jurídica e passa de Entidade 

Pública a Sociedade Anónima. A mudança visual acontece em 1993 e a 

rutura foi total face à antiga marca. Associado ao conceito de mudança e 

dinamismo, o símbolo estilizado da corrente representava as três áreas 

de atividade da empresa: produção, transporte e distribuição de energia. 

Apesar do dinamismo, para a altura, a verdade é que a marca não 

chegou aos clientes, e a empresa era percebida como “cara”, “abusiva” 

e “distante” (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 

Figura 48 - Marca EDP (1993) 

Fonte: https://edpon.edp.com/pt-pt#/paginas/grupo-edp/563381/Sobre-a-marca-EDP  

 1994  

 A EDP - Eletricidade de Portugal, SA passa a Grupo Empresarial (EDP, 

Sobre a marca, 2021). 

 1996  

 É iniciado o processo de internacionalização no Brasil. 

 É publicada a primeira diretiva comunitária, que teve impacto ao nível da 

organização e jurisdição do setor elétrico europeu (EDP, Sobre a marca, 

2021). 

 1997  

 Primeira fase de privatização da empresa, sendo vendido 30% do capital 

(EDP, Sobre a marca, 2021). 
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 1998  

 Segunda e terceira fases do processo de privatização. Na terceira, o 

Estado fica a deter 51% do capital da EDP. (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 1999  

 Criação da EDP Comercial para competir no mercado liberalizado de 

eletricidade (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2000   

 Quarta fase da privatização, em que 70% do capital é privado. 

 Criação da EDP Distribuição (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2001   

 Entrada no mercado do gás em Espanha. 

 Tomada de 39,5% do capital da Hidrocantábrico (EDP, Sobre a marca, 

2021). 

 2004   

 Para reverter a imagem de empresa pouco orientada para o cliente e que 

não comunicava com eficácia os produtos e serviços disponíveis, o 

Grupo desenvolveu, em 2003, o conceito central do que seria a nova 

marca: Proximidade! A EDP queria estar próxima dos clientes e 

stakeholders, mostrar que era uma empresa aberta, transparente e 

honesta, que tinha um preço justo e um serviço fiável, e que queria estar 

disponível para servir, ouvir, aconselhar, alertar e partilhar causas 

comuns. 

 Em 2004, dá-se o grande rebranding e reposicionamento da EDP. A nova 

identidade materializou um sorriso próximo e simples, de forma a 

transmitir uma EDP mais transparente, que ambiciona uma maior 

proximidade com os seus stakeholders. O encarnado simboliza a Paixão, 

Diferenciação, Emoção e Calor. Os valores da marca estavam bem 

patentes: conforto, simplicidade e responsabilidade social. A EDP alterou 

também a sua assinatura. De “Eletricidade de Portugal”, passa a 

identificar-se por “Energias de Portugal”, porque o seu negócio já 

abrangia outras atividades no setor da energia. 

 O caminho estava traçado e, em 2004, dá-se o grande rebranding e 

reposicionamento da EDP. A nova identidade materializou um sorriso 

próximo e simples, de forma a transmitir uma EDP mais transparente, 

simples, que ambiciona uma maior proximidade com os seus 

stakeholders. O encarnado simboliza a Paixão, Diferenciação, Emoção e 
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Calor. Os valores da marca estavam bem patentes: conforto, 

simplicidade e responsabilidade social. Mas além de uma marca 

completamente diferente, a EDP alterou também a sua assinatura. De 

“Eletricidade de Portugal”, passa a identificar-se por “Energias de 

Portugal”, uma vez que o seu negócio já abrangia outras atividades além 

da eletricidade, como o gás e as energias renováveis (EDP, Sobre a 

marca, 2021). 

 

Figura 49 - Marca EDP (2004) 

Fonte: https://edpon.edp.com/pt-pt#/paginas/grupo-edp/563381/Sobre-a-marca-EDP  

 2006 

 Os paradigmas vão-se alterando e a empresa vai-se ajustando. Foi o que 

aconteceu depois da liberalização do mercado doméstico do setor 

elétrico em Portugal, em 2006, que levou a EDP a reclamar para si uma 

relação ainda mais transparente com os clientes (EDP, Sobre a marca, 

2021). 

 O novo posicionamento traduziu-se numa nova assinatura – “Sinta a 

nossa energia” – e numa nova plástica tridimensional, com maior impacto 

visual e mais flexível e adaptável a ambientes audiovisuais e virtuais. 

Uma mudança no sentido de tornar a marca mais concordante, face ao 

valor da identidade, e de lhe acrescentar visão de futuro (EDP, Sobre a 

marca, 2021). 

 

 

Figura 50 - Marca EDP (2006) 

Fonte: https://edpon.edp.com/pt-pt#/paginas/grupo-edp/563381/Sobre-a-marca-EDP  

 2007   

 Entrada no mercado norte-americano através da aquisição da Horizon 

Wind Energy. 
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 Criação da EDP Renováveis. (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2008 

 Apresentação da Oferta Pública Inicial da EDP Renováveis, tornando-se 

a maior da Europa. 

 A EDP torna-se a única empresa portuguesa a integrar os índices Dow 

Jones Sustainability Índices (DJSI): World e STOXX.  

 É cotada nos DJSI como uma das sete melhores empresas elétricas do 

mundo e reconhecida como uma das cinco melhores utilities na Europa 

(EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2009  

 Em 2009, a assinatura sofre uma mudança evolutiva passando de “Sinta 

a nossa Energia” para “Viva a nossa Energia”. É o reflexo de uma marca 

mais dinâmica, inovadora e entusiasta, que traduz a visão de um 

consumidor com um papel cada vez mais ativo e consciente no setor da 

energia. Um convite ao envolvimento e à experiência e uma homenagem 

à vida e à energia humana (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 

Figura 51 - Marca EDP (2009) 

Fonte: https://edpon.edp.com/pt-pt#/paginas/grupo-edp/563381/Sobre-a-marca-EDP  

 2010  

 Lançamento da primeira cidade inteligente da Península Ibérica, o projeto 

InovCity, em Évora. 

 Primeira empresa portuguesa a assumir a liderança mundial nos índices 

DJSI no setor das utilities. 

 Aliança com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados, com o propósito de levar energia renovável ao campo de 

refugiados de Kakuma, no Quénia (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2011  

 A marca EDP entrou numa nova fase da sua história. Na essência, 

queremos apresentar-nos como uma empresa humana, sustentável e 

inovadora. Estas são características intemporais e universais, 

independentemente das inovações de produto ou das mudanças 

competitivas. 
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 Como empresa dinâmica na vanguarda da área energética, a EDP tem 

agora uma marca que representa essa agilidade. Foi criado um sistema 

moderno, flexível e adaptável que dá à marca o ritmo das transformações 

que ocorrem dentro do próprio Grupo (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 

 

Figura 52 - Marca EDP (2011) 

Fonte: https://edpon.edp.com/pt-pt#/paginas/grupo-edp/563381/Sobre-a-marca-EDP  

 2012  

 A empresa chinesa China Three Gorges (CTG) adquire 21,35% do capital 

social e direitos de voto da EDP. 

 Inauguração do Windfloat, a primeira plataforma eólica portuguesa 

offshore em parceria com a Repsol, a InovCapital e o Principle Power. 

 Lançamento da EDP Starter, uma incubadora de start-ups na área da 

energia. 

 Assinatura de contrato de financiamento com o China Development Bank 

Corporation no valor de 1.000 milhões de euros. 

 Quinto ano consecutivo na liderança dos índices DJSI (EDP, Sobre a 

marca, 2021). 

 2013  

 Inauguração da nova sede da EDP em Bilbao. 

 Sexto ano consecutivo na liderança dos índices DJSI, com 90 pontos, a 

melhor pontuação de sempre. 

 Reconhecida pelo “2013 IR Global Ranking” como a melhor empresa 

mundial em termos de reporte financeiro (EDP, Sobre a marca, 2021). 

  2014  

 Conclusão da venda pela EDP Brasil de 50% nas centrais hídricas de 

Jari e Cachoeira Caldeirão; 

 EDP Renováveis executa transação de rotação de ativos nos EUA e em 

França. 
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 Reconhecida como a melhor empresa europeia e mundial no setor das 

utilities nos índices DJSI; 

 EDP Brasil assina acordo de compra da participação da Eneva na central 

de Pecém I; 

 EDP vende ativos de gás à Redexis nas regiões de Múrcia, Extremadura 

e Gerona (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2015 

 EDP emite obrigações no montante de 750€ com vencimento em abril de 

2025; 

 EDP Brasil conclui a compra da participação da ENEVA na central de 

Pecém I; 

 EDPR conclui venda à CTG de participações minoritárias em parques 

eólicos no brasil. 

 Aquisição de 25,3% na Portgás (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2018 

 Entrada em Produtivo do Programa Jump – Release 1 – Gestão de Ativos 

(EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2019 

 Inauguração dos Postos de Atendimento exclusivos da EDP Distribuição; 

 Lançamento do novo site da EDP Distribuição (EDP, Sobre a marca, 

2021). 

 2020 

 Operacionalização da reorganização Smart Transformation; 

 Entrada em produtivo do programa Jump – Release 2 – Gestão 

Comercial (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 2021 

 Alteração da designação social da EDP Distribuição para E-REDES – 

Distribuição de Eletricidade, S.A (EDP, Sobre a marca, 2021). 

 

 

Figura 53 - Marca E-REDES (2021) 

Fonte: https://www.sulinformacao.pt/2021/02/edp-distribuicao-agora-chama-se-e-redes/    
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6.2. E-REDES 

A E-REDES é a empresa responsável pela distribuição de eletricidade em Portugal, 

fazendo a ponte entre a Rede Elétrica Nacional (REN) e os comercializadores. Para 

exercer a sua atividade a E-REDES detém:  

 A Concessão nacional da distribuição de eletricidade em AT/MT, renovada por 

35 anos em 2009; 

 As Concessões para distribuição de eletricidade em Baixa Tensão. Atribuídas 

por cada município, com duração de aproximadamente 20 anos, mas com 

momentos de renovação diversos. 

 

O negócio de distribuição de energia elétrica contempla essencialmente três tipos de 

atividades: 

 Garantir o abastecimento de eletricidade: escoar a energia dos produtores e 

abastecer os clientes do comercializador, cumprindo os objetivos regulatórios 

em termos de qualidade de energia, número e duração das interrupções de 

energia; repor o fornecimento em caso de avarias na rede. 

 Garantir a expansão e a fiabilidade da rede: planear, desenvolver, operar e 

manter a rede de distribuição; efetuar ligações à rede de distribuição de clientes 

e de produtores; 

 Fornecer serviços aos comercializadores: mudanças de comercializador 

(switching), cortes, alterações de potência, leituras, entre outros. 

 

Para além de desempenhar as suas obrigações, a E-REDES tem um papel importante 

como agente facilitador do desenvolvimento do setor elétrico e da relação dos clientes 

com o consumo de energia. Nesse sentido, a Empresa tem sido o promotor (ou 

participante ativo) de várias iniciativas, como por exemplo, a implementação na rede de 

carregamento de veículos elétricos, a implementação de redes inteligentes e a 

promoção de pilotos de eficiência energética na iluminação pública, entre outros. 

6.2.1. Direção Serviço aos Ativos MT e BT – Sul- Área Manutenção Alentejo/ Unidade 

Operativa Beja (AMAT-UBJ) 

Direção Serviço aos Ativos MT e BT – Sul- Área Manutenção Alentejo/ Unidade 

Operativa Beja (AMAT-UBJ), é resultante de uma reorganização implementada em 

março 2019 e que assegura a cobertura integral do território de Portugal Continental no 
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exercício da atividade de Operador da Rede de Distribuição. Sendo, a principal atividade 

garantir o abastecimento e a fiabilidade da rede elétrica. O departamento da Área 

Manutenção Alentejo/ Unidade Operativa Beja (AMAT-UBJ) é atualmente composta por 

24 colaboradores internos e 422 colaboradores dos prestadores de serviço externos. 

6.2.2. Geografias 

A zona de atuação desenvolve-se em território nacional, presente numa geografia e em 

62 localidades. 

 

Figura 54 - Localização de atividade ou escritórios 

Fonte: E-REDES 
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Direção Serviço aos Ativos MT e BT - Norte 

 

Figura 55 - Área de ativos Porto 

Fonte: E-REDES 

 

Figura 56 - Área de ativos Douro 

Fonte: E-REDES 
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Figura 57 - Área de ativos Mondego 

Fonte: E-REDES 

 

Direção Serviço aos Ativos MT e BT - Sul 

 

Figura 58 - Área de ativos Lisboa 

Fonte: E-REDES 
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Figura 59 - Área de ativos Tejo 

Fonte: E-REDES 

 

 

Figura 60 - Área de ativos Alentejo e Algarve 

Fonte: E-REDES 
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6.2.3. Ativos Técnicos 

A informação reportada representa a quantidades dos ativos da Rede de Distribuição 

no final do ano 2020, discriminados pelos seus principais tipos (E-REDES, 

Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações do Setor Elétrico, 2020). 

 

SUBESTAÇÕES 

Estas instalações, definem-se como um conjunto de equipamentos de transformação 

e/ou manobras, usadas para alimentação de equipamentos diversos, possuindo 

dispositivos de proteção capazes de detetar os diferentes tipos de falha que possam 

ocorrer no sistema. 

Destinam-se a elevar a tensão da eletricidade produzida nas centrais para ser 

transportada em Alta Tensão (AT) para as zonas de consumo, ou, uma vez perto dessas 

zonas, baixar o nível de tensão para poder ser distribuída em Média Tensão (MT). 

Genericamente estas instalações, contém pórticos, onde chegam e de onde partem as 

linhas, os Transformadores de Potência (TP) e os acessórios de proteção.  

 

Figura 61 - Substação 60kv 

Fonte: https://panorama.comerc.com.br/subestacao-o-que-e-porque-as-empresas-precisam-e-como-
funcionam  
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Quadro 9 - Instalações e equipamentos em serviço no final do ano 2020 

SUBESTAÇÕES 2020 

Nº de subestações 432 

Potência instalada (MVA) 18,475,0 

Nº de transformadores 783 

Fonte: Adaptado de SIT-DM – E-REDES 

LINHAS  

AÉREAS E SUBTERRANEAS DE ALTA TENSÃO – (60 kV) 

 

Figura 62 - Linha aérea AT 

Fonte: E-REDES 

 

Figura 63 - Troço subterrâneo AT 

Fonte: http://www.lopesesilva.net.br/portfolio-items/construcao-rede-de-energia-eletrica-subterranea-
condominio-olhos-dagua/  
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São aquelas cuja tensão nominal é igual ou superior a 60kV, estas linhas unem os 

centros produtores (Centrais térmicas; hídricas; eólicas, …) às subestações ou entre 

várias subestações, são normalmente aéreas, podendo, no entanto, ser subterrâneas. 

Estas linhas aéreas, são constituídas por apoios, normalmente metálicos, sendo que os 

condutores estão suspensos ou apoiados por isoladores. 

LINHAS AÉREAS E SUBTERRÂNEAS DE MÉDIA TENSÃO – (6/10/15/30 kV) 

 

Figura 64 - Linha aérea MT 

Fonte: E-REDES 

 

Figura 65 - Troço subterrâneo MT 

Fonte: https://www.istockphoto.com/pt/fotos/underground-power-lines  
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São aquelas cujas tensões nominais são inferiores a 60kV, sendo que as tensões mais 

comuns são, 10, 15 e 30kV, no entanto, ainda existem algumas a 6kV. Estas linhas 

ligam as subestações aos Postos de Transformação (PT), ou ligam diferentes PT entre 

si, podem ser aéreas ou subterrâneas. 

Estas linhas aéreas, são normalmente de cabo nu, apoiadas em postes de betão ou 

eventualmente em postes metálicos, sendo os condutores suspensos ou apoiados por 

isoladores. 

Quadro 10 - REDES - Instalações e equipamentos em serviço no final do ano 2020 

REDE (km)  
Aéreas 68,299 

AT (60/130kV) 9,033 

MT (6/10/15/30kV) 59,266 

Cabos Subterrâneos/Submersos 15,387 

AT (60/130kV) 541 

MT (6/10/15/30kV) 14,845 

Fonte: Adaptado de SIT-DM – E-REDES 

POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO (PT)  

 

Figura 66 - PT cabine Alta 

Fonte: Autor 
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Figura 67 - PT aéreo tipo R100 

Fonte: Francisco Guiomar (2017) 

 

Figura 68 - PT cabine baixa 

Fonte: Autor 
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 Estas instalações, tem a função de reduzir a Média Tensão (MT) para a Baixa Tensão 

(BT), utilizável pelo consumidor final doméstico, comercial ou pequeno industrial, 

existem vários tipos diferentes de PT, sendo que os mais comuns são, os aéreos nas 

zonas rurais, e os de cabina nos centros urbanos, existindo em exploração á data de 

outubro de 2021, cerca de 70.000 unidades. 

 

Quadro 11 - Número de Postos de transformação por tipo construtivo 

Tipo construtivo do PT Total Nacional final 2020 

Aéreo - A 3656 

Aéreo - AI 11598 

Aéreo - AS 18871 

Cabine alta 9336 

Cabine baixa em edifício próprio 13941 

Cabine baixa integrada em edifício 5953 

Cabine metálica (monobloco) 624 

Cabine móvel 13 

Cabine pré-fabricada 5738 

Cabine subterrânea 781 

Total Geral 70511 

Fonte: Adaptado de SIT-DM – E-REDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 | P á g i n a  

Serra, Luís 

REDES AÉREAS E SUBTERRÂNEAS DE BAIXA TENSÃO – (400/230 V) 

 

Figura 69 - Rede Aérea BT 

Fonte: Francisco Guiomar (2017) 

 

Figura 70 - Rede subterrânea BT 

Fonte: Francisco Guiomar (2015) 
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Levam a energia elétrica desde os Postos de Transformação, ao longo das ruas e 

caminhos até aos locais onde é consumida em Baixa Tensão (230V entre fase e neutro 

e 400V entre fases). 

Estas linhas podem ser de dois tipos: aéreas, geralmente em meio rural ou, 

subterrâneas, em meio urbano. As aéreas podem ainda ser constituídas por condutores 

nus ou isolados com a denominação de (cabo troçada), pela sua configuração, as linhas 

em condutor nu, estão fixas sobre isoladores e apoiados em postes de betão, ou sobre 

postaletes metálicos fixos nas fachadas dos edifícios. 

6.2.4.  Ativos Humanos 

Para cerca de 6,3 milhões de clientes da rede de distribuição, entre consumidores e 

produtores, o número de colaboradores da EDP Distribuição em exercício em 31 de 

dezembro de 2020 era de 2673, apresentando uma evolução decrescente nos últimos 

anos (E-REDES, 2021). 

6.2.5. Principais Atividades Técnicas 

Projeto, construção e remodelação de infraestruturas de eletricidade 

O projeto consiste na elaboração e interpretação de esboços de plantas topográficas e 

outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de desenho, aplicando e/ou 

baseando-se em cálculos, dados compilados e registos, para demonstrar as 

características técnicas e funcionais da obra. Relativamente à prevenção na conceção 

(opções arquitetónicas e escolhas técnicas). Os colaboradores, durante a elaboração 

do projeto, e no âmbito das tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde, 

poderão também participar na preparação do processo de negociação da empreitada e 

de outros atos preparatórios da execução da obra, na parte respeitante à segurança e 

saúde no trabalho. 

As principais atividades de construção de linhas aéreas caraterizam-se por: 

1 - A instalação do estaleiro e parque de material, um reconhecimento, sinalização e 

abertura de acessos, caso necessário, uma desmatação e abertura de faixa, esta 

desmatação e o abate de arvoredo ocorrem ao longo da faixa de proteção da linha. 
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Figura 71 - Construção linha aérea MT 

Fonte: Autor 

2 - Trabalhos de topografia, estes trabalhos incluem a piquetagem (cravação de estacas 

no terreno) e marcação dos caboucos dos apoios. 

3 - Abertura de caboucos, esta atividade é realizada com recurso a retroescavadoras, a 

escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito caso a caso, de acordo 

com as características do terreno. 

4 - Construção de maciços, de fundação e montagem das bases, esta fase inclui a 

instalação das ligações à terra e envolve operações de betonagem no local, sendo que 

o dimensionamento das fundações encontra-se normalizado para situações correntes e 

é calculado para situações geológicas particulares. 

5 - A montagem e colocação dos apoios, inclui o transporte, assemblagem (no caso de 

estruturas metálicas) e levantamento dos postes e montagem de conjuntos sinaléticos, 

os postes (ou as peças dos postes metálicos) são transportados para o local em 

camiões e levantados com o auxílio de gruas ou mastros de carga. 

6 - Instalação de cabos, inclui o desenrolamento, regulação e fixação dos cabos 

condutores e do cabo de guarda, sendo que esta atividade é realizada com os cabos 

em tensão mecânica (ou seja, esticados), assegurada por maquinaria específica 

(equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica). 

7 - No cruzamento de obstáculos, tais como estradas, linhas férreas, outras linhas 

aéreas, linhas telefónicas, são montadas, durante os trabalhos de montagem, estruturas 

(pórticos) para proteção desses obstáculos e dos cabos. 

Relativamente à construção de subestações as atividades principais irão diferenciar-se 

das anteriores sobretudo na construção das infraestruturas da subestação, tais como, 
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edifícios, arruamentos interiores, maciços para equipamentos, caleiras de cabos, redes 

de terra, redes de águas, redes de esgotos, vedações e instalação de equipamentos, 

onde está Incluída a instalação de aparelhagem de alta tensão e respetivas ligações, 

assim como a instalação de transformadores de potência, instalação de serviços 

auxiliares (baixa tensão), instalação dos sistemas de comando, controlo e de proteção 

da SE e execução dos projetos de telecomunicações e informáticos 

(http://www.edpdistribuicao.pt). 

 

 

Figura 72 - Construção Subestação 

Fonte: José Salgado (2021) 
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Figura 73 - Montagem TP 60kv 

Fonte: José Salgado (2021) 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

Segundo a Norma Portuguesa (NP EN 13306 de 2007), manutenção é a combinação 

de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão, durante o ciclo de vida de um 

bem, destinadas a mantê-lo ou a repô-lo num estado em que possa desempenhar, com 

fiabilidade, a função requerida. (retirado de Gestão de ativos baseados no risco; 

módulo4: p.14; Univ. EDP, Escola da Distribuição, 2012). 

A manutenção preventiva, subdividida em sistemática e condicionada, são ações de 

manutenção efetuada em intervalos de tempo predeterminados ou de acordo com 

critérios prescritos com a finalidade de reduzir a probabilidade de avaria ou de 

degradação do funcionamento de um bem. 
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Figura 74 - Manutenção corretiva em LAMT 

Fonte: Autor 

 

Figura 75 - Manutenção preventiva em PTD 

Fonte: Francisco Guiomar (2016) 
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Figura 76 - Manutenção preventiva em Subestação 

Fonte: José Salgado (2021) 

Já a manutenção corretiva, são ações de manutenção efetuadas depois da deteção de 

uma avaria, e destinadas a repor um bem num estado em que possa realizar uma função 

requerida. A exploração de linhas aéreas também envolve as seguintes atividades de 

manutenção e de conservação, tais como a inspeção periódica do estado de 

conservação da linha, para deteção de situações suscetíveis de afetar a segurança de 

pessoas e bens ou o funcionamento da própria linha, uma observação da faixa de 

proteção, para possibilitar uma deteção precoce de situações suscetíveis de afetar o 

funcionamento da linha, e muita das vezes proceder à substituição atempada de 

componentes deteriorados, como por exemplo, cadeias de isoladores; 

 

 

Figura 77 - Manutenção corretiva em LAMT 

Fonte: https://www.sabado.pt/sabermais/cieg  
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Figura 78 – Manutenção disjuntor MT 

Fonte: https://www.efacec.pt/wp-content/uploads/2016/10/Aparelhagem-media-alta-tensao.pdf 

 

TRABALHOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

CONTAGEM, CORTES E SUBSTITUIÇÕES 

Estes trabalhos são caraterizados essencialmente por montagem e substituição de 

equipamento de contagem MT, em posto de transformação e em condomínios 

residenciais ou comerciais, por execução de ligações / desligações elétricas / uniões, 

ligação de baixada subterrânea em armário de distribuição ou em baixada aérea e 

montagem de equipamento de contagem em instalações singulares de clientes Baixa 

Tensão Normal (BTN) (DPS_38.008-7, 2016). 

 

 

Figura 79 - Instalação de equipa contagens BT 

Fonte: Autor 
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APOIO E CONDUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Órgão de Condução das Redes de Distribuição encarregue da vigilância e condução 

das instalações e equipamentos das redes de distribuição.  

 

Fonte https://www.efacec.pt/automacao-sistemas-energia/automacao-sistemas/  

6.3. Política de segurança da empresa  

Princípios orientadores da prática de Segurança 

 A segurança - entendida como Segurança e Saúde no Trabalho - é parte 

integrante das atividades das empresas do Grupo e manifesta-se em todas as 

decisões: no planeamento, na construção, na exploração e manutenção, na 

gestão de pessoal, nos aprovisionamentos, nas atividades comerciais, na 

relação com os clientes, na relação com os fornecedores e com o público em 

geral.  

 É uma atitude e uma vontade - integrantes da atividade de cada um - que a todo 

o momento se afirma no respeito e cumprimento dos requisitos legais, normas e 

procedimentos aplicáveis, e na iniciativa e contributo para o seu 

aperfeiçoamento. 

 A segurança é uma componente inerente à responsabilidade hierárquica, a 

quem compete assegurar a aplicação da regulamentação, assumir um 

compromisso pessoal visível e permanente, promover a formação e informação 

dos seus colaboradores e controlar o ambiente em que o trabalho decorre. 

 Em todo o momento e em qualquer situação, cada empresa assume a condução 

das suas atividades tendo como objetivo "zero acidentes", através da melhoria 

contínua na gestão e desempenho de segurança, com a definição de objetivos 

concretos de progresso. 

Figura 80 - DGOS - Despacho MT 
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 A segurança na realização dos trabalhos deve ser alcançada através da análise 

sistemática de riscos, envolvendo os colaboradores e os seus representantes, 

bem como os prestadores de serviços, quando for o caso, de forma a identificar 

e a tratar, durante a preparação dos trabalhos, todas as situações com potencial 

de risco, de forma a convergirem para um nível de risco aceitável. Se não 

existirem condições de segurança para a execução de um trabalho este não 

deve ser iniciado ou, caso já esteja em curso, deve ser parado. 

 A investigação e a análise de incidentes – acidentes e quase-acidentes – serão 

efetuadas de forma sistemática e retiradas as conclusões que permitam prevenir 

a sua repetição, condição fundamental para a melhoria contínua da prevenção 

dos acidentes de trabalho e efeitos adversos para a saúde. 

 Nenhuma ação será tomada contra qualquer colaborador que revele uma 

preocupação sobre matéria de Segurança e Saúde no Trabalho, ou pela 

participação de um quase-acidente, a menos que tenha sido cometido de forma 

consciente e intencional um ato ilegal ou desrespeito doloso por um regulamento 

ou procedimento de segurança. 

 Os procedimentos de segurança devem ser mantidos permanentemente 

atualizados e em conformidade com os riscos existentes e as regulamentações 

legais aplicáveis. 

Os procedimentos de segurança devem ser mantidos permanentemente atualizados, de 

acordo com os riscos existentes e as regulamentações locais aplicáveis. (EDP, Política 

de Segurança e Saúde no Trabalho, 2020)  

Tendo como referência a analise à Política de Segurança corporativa da EDP revista 

me 6/2020 e todos os princípios nela contidos, a atual estrutura da E-REDES pauta-se 

pelo desejado objetivo dos zero acidentes, dando continuidade a um conjunto de 

atividades descorrentes de anos transatos tais como: 

 Assegurar as condições de trabalho; 

 Salvaguardar a segurança dos colaboradores, quer da Empresa quer dos 

prestadores de serviço externo (E-REDES, 2021). 

A gestão da segurança nas obras (estaleiros, temporários ou móveis) continua a 

merecer particular atenção tendo em conta os objetivos de combate à sinistralidade, ao 

exercício da Coordenação de Segurança em Obra (CSO) e o crescente recurso à 

subcontratação por parte dos prestadores de serviços adjudicatários da Empreitada 

Contínua.  
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Salientam ainda que o grande pilar na política de segurança da empresa tem sido as 

auditorias, estas ações têm por objetivo avaliar os riscos profissionais, organizar a 

prevenção, controlar os procedimentos de segurança pré-estabelecidos e propor 

medidas corretivas face às inconformidades detetadas.  

Na EDP os técnicos de prevenção e segurança da E-REDES realizam ao longo do ano 

várias auditorias diretas em trabalhos da E-REDES e do prestador de serviços externo.  

Evidenciam-se precisamente as medidas que contribuem para o desejado resultado de 

Zero Acidentes, tais como as reuniões bimestrais com os parceiros, reunindo todos os 

elementos da área da Prevenção e Segurança; campanha de visitas aos estaleiros dos 

empreiteiros e subempreiteiros; e o grande foco na campanha de instalação de EB´s 

(contadores com acesso remoto), através de auditorias, OPS e ações de formação e 

sensibilização.  

Para concluir salienta-se que a tipificação da sinistralidade em anos anteriores aponta 

para a necessidade de se atuar também ao nível dos comportamentos e dos modos de 

operatórios, assim sendo, a redução de atos inseguros, identificados nas observações 

preventivas de segurança, e os zero acidentes são consequências diretas (E-REDES, 

2021). 

6.4. Principais Riscos Profissionais na Organização 

6.4.1. Risco Elétrico 

A exposição de um trabalhador ao perigo Elétrico, verifica-se como uma fonte de 

possíveis danos corporais ou prejuízos para a saúde devido à presença de energia 

elétrica numa instalação, sendo que o risco, será a associação da probabilidade desse 

acontecimento para um colaborador exposto a esse perigo. 

O risco elétrico pode surgir de várias fontes, tais como: 

 Contatos diretos ou indiretos; 

 Curto-circuito 

 Arco elétrico; 

 Tensão de passo; 
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6.4.1.1. Contatos elétricos 

Os contactos podem ser diretos ou indiretos, dependendo se o colaborador toca 

inadvertidamente num condutor ativo ou se toca numa parte da instalação ou 

equipamento que está isolada, mas que se torna acidentalmente condutora, geralmente 

por avaria. 

 

Figura 81 - Contato direto 

Fonte: https://www.josematias.pt/eletr/cuidados-a-ter-com-a-eletricidade-2/choques-eletricos-002/  

 

 

Figura 82 - Contato indireto 

Fonte: https://www.josematias.pt/eletr/cuidados-a-ter-com-a-eletricidade-2/choques-eletricos-002/  

 

O efeito da passagem da corrente elétrica no corpo humano depende do seu trajeto, da 

intensidade de corrente e do tempo de exposição. 
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Figura 83 - Percurso corrente elétrica no corpo humano 

Fonte: http://manualdotrabalhoseguro.blogspot.com/2014/07/percurso-da-corrente-eletrica-atraves.html    

 

Da mão aos pés ou pés:  

 Afeta o coração, diafragma e pulmões, fígado, rins 

De uma mão para outra:  

 Afeta o coração e os pulmões 
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Figura 84 - Efeitos corrente elétrica no corpo humano 

Fonte: https://oinstalador.com/Artigos/259034-Eletricidade-nao-subestimar-os-riscos-do-perigo-oculto.html  

É a corrente que mata, não a voltagem. A resistência do corpo humano é da ordem de 

500 a 4000 Ohms, logo quanto maior for a intensidade de corrente, maior serão os 

efeitos: 

 

 

Essa resistência depende de muitos fatores, tais como:  

Humidade: Uma mão molhada pode ter metade do isolamento de uma mão seca;  

Nível de Proteção do colaborador: Luvas, sapatos, e  

Do piso com o qual se encontra em contacto (terra seca, metal, etc.) 

Desta forma, quanto maior for o tempo de exposição, maiores serão os danos sofridos 

pelo corpo humano, em caso de acidente elétrico. 

 

V = R x I 



 

135 | P á g i n a  

Serra, Luís 

 

Figura 85 - Efeito corrente alternada / duração 

Fonte:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IEC_TS_60479-1_electric_shock_graph.svg  

6.4.1.2. Curto-circuito 

Um curto-circuito elétrico dá-se por passagem de corrente elétrica elevada, em que o 

aumento repentino da tensão no circuito elétrico ocasiona falha. São os indesejáveis 

curtos-circuitos - um percurso de impedância baixa, através da qual se fecha uma 

corrente, geralmente elevada. 

Os mais frequentes são os curto-circuito fase-terra (monofásico), os que afetam duas 

fases (bifásicos), mas também ainda que em menor escala, os que afetam 

simultaneamente as três fases do circuito (trifásicos), de menor frequência que sendo 

mais severos são mais analisados. 

6.4.1.3. Arco elétrico 

A alta temperatura que pode envolver um arco elétrico é a principal causa de 

preocupação com esse fenômeno. No ponto de origem do arco, a temperatura pode 

atingir aproximadamente 20.000ºC, o que equivale a quatro vezes a temperatura de 

superfície do sol. Nenhum material conhecido na Terra é capaz de suportar essa 

temperatura sem que ocorra o seu derretimento e vaporização. Entretanto, além da alta 

temperatura, um arco elétrico apresenta outros riscos, como os vapores metálicos 

tóxicos, projeção de metal fundido, luz extremamente intensa e uma significativa onda 

de pressão (Queiroz & Senger, 2012). 
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Figura 86 - Zonas de exposição ao arco elétrico 

Fonte: E-REDES 

Zona de fronteira do arco elétrico, distância necessária para que a energia proveniente 

de um arco elétrico não provoque queimaduras de 2º grau num trabalhador 

desprotegido. 

 

Quadro 12 - Cálculo da zona de exposição ao arco elétrico 

 Tempo de arco (s) 

Potência do Transformador (KVA) 0,25 0,5 

200 0,5m 0,7m 

630 0,9m 1,3m 

1000 1,1m 1,6m 

1250 1,3m 1,8m 

Fonte: Adaptado de E-REDES 
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Energia calorifica produzida por um arco elétrico 

 

Figura 87 - Energia calorifica produzida por arco elétrico 

Fonte: E-REDES 

A passagem da corrente elétrica através do corpo humano pode determinar numerosas 

alterações e lesões temporárias ou permanentes, que atuam sobre as mais diferentes 

partes do corpo humano, como sejam, os vasos sanguíneos, o aparelho auditivo, o 

sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, etc. (Sousa, et al., 2005). 

 

Quadro 13 - Energia produzida por curto-circuito trifásico à saida do QGBT 

Potência do 

Transformador 

(KVA) 

Icc (KA) Tempo arco(s) 
Energia calorifica 

(cal/cm2) 

630 21,8 
0,25 9,1 

0,5 18,3 

1000 23 
0,25 9,6 

0,5 19,2 

1250 36,1 
0,25 14,2 

0,5 28,4 

Fonte: Adaptado de E-REDES 



 

138 | P á g i n a  

Serra, Luís 

6.4.1.4. Tensão de passo 

A tensão de passo, considera-se que é a diferença de potencial em que um individuo se 

encontra entre os dois pés, no instante em que esteja passando pelo solo uma corrente 

elétrica intensa, como por exemplo uma descarga atmosférica ou por avaria na rede 

elétrica. 

 

 

Figura 88 - Tensão de passo 

Fonte: https://laudodepararaio.com.br/tensao-de-passo/  
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6.4.2. Quedas 

Dadas as caraterísticas funcionais dos colaboradores, a probabilidade de ocorrerem 

situações de queda em altura é geralmente nos apoios de linhas elétricas e quase 

sempre quando o executante se liberta da corda de amarração para mudar de posição 

de trabalho, para ultrapassar um obstáculo na subida / descida, ou para iniciar descida 

após a conclusão ou interrupção do trabalho, sem se ter prendido previamente com 

outra ligação. 

 

 

Figura 89 - Risco de Queda em Altura 

Fonte: Francisco Guiomar (2015) 
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Figura 90 - Risco de Queda em Altura 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 91 - Risco de Queda em Altura 

Fonte: Autor 
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Já em intervenções junto ao solo, podemos enumerar como principais causas de risco 

de queda ao mesmo nível, a: 

 Perda de equilíbrio do trabalhador à beira do espaço, sem proteção 

(escorregão, passo em falso etc.)  

 Falta de proteção (Equipamento de proteção individual ou coletiva);  

 Contato acidental com condutor ou massa sob tensão elétrica;  

 Eletrocussão ou eletrização;  

 Projeção de objetos.  

 

6.4.3. Soterramento 

A construção de redes subterrâneas inclui, trabalhos realizados em valas que envolvem 

condições particulares de risco para os trabalhadores, nomeadamente a possibilidades 

de ocorrerem, acidentes graves e fatais, devido principalmente a deslizamentos de terra 

ou de estruturas vizinhas, com consequentes soterramentos. 

 

 

Figura 92 - Risco de Soterramento 

Fonte: Autor 
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6.4.4.  Rodoviários 

Os trabalhos na via pública ou na proximidade da via pública, bem como o depósito dos 

materiais e equipamentos a aplicar ou a remover, podem constituir um risco 

particularmente grave para os utilizadores da via pública e para os trabalhadores, se 

não forem adequadamente sinalizados e protegidos (EDA, 2017). 

Como equipamentos de proteção coletiva para os riscos rodoviários temos as medidas 

de informação, sensibilização e formação, nomeadamente:  

 Cones ou flat cones sinalizadores;  

 Fita sinalizadora, anteparos ou barreiras;  

 Eventual sinalização rodoviária temporária (obrigação, desvio e perigo) 

remete-se para manual de sinalização para trabalhos na via pública;  

 Sinalização de EPI´s /riscos/proibição de acesso. 

  

Como equipamentos de proteção individual temos os vestuários de alta 

visibilidade/refletor ou colete refletor, capacete, e botas de proteção mecânica.  

Os coletes refletores são considerados equipamentos de proteção individual, para 

efeitos do disposto no Decreto-Lei nº128/93, de 22 de abril, regulamentado pela portaria 

nº1131/93, de 14 de novembro, devendo satisfazer os requisitos estabelecidos numa 

das seguintes normas harmonizadas:  

a) NP EN 471 – vestuário de sinalização de grande visibilidade;  

b) NP EN 1150 – vestuário de proteção/vestuário de visibilidade para uso não 

profissional/métodos de ensaio e requisitos  

A utilização de uma sinalização adequada ajuda-nos a prevenir os riscos, mas apenas 

como um complemento das medidas de segurança adotadas, dado que a sinalização, 

por si só, não elimina o risco existente. Os equipamentos de sinalização como por 

exemplo as baias, cones ou balizas de alinhamento, servem justamente para delimitar 

a zona afetada e como complemento das medidas de segurança, podendo inclusive, 

servir de barreira protetora à zona de trabalhos.  
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Figura 93 - Riscos Rodoviários  

Fonte: Autor 

 

Figura 94 - Riscos Rodoviários 

Fonte: Francisco Guiomar (2017) 
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6.4.5. Movimentação de Elementos de Elevada Dimensão e Peso  

A movimentação mecânica de cargas contém riscos, nomeadamente quando se trata 

de elementos prefabricados em aço, betão ou madeira cujo manuseamento, pela sua 

dimensão, complexidade e peso por peça, se torna desaconselhável ou mesmo 

impossível. Devido à particularidade destas operações, aos riscos referentes aos 

equipamentos de trabalho acrescem outros que põem em causa a integridade física do 

trabalhador e que exigem por parte da entidade empregadora medidas adicionais de 

segurança. Esses poderão ser o risco de colisão e o de capotamento.  

 

 

Figura 95 - Risco de Esmagamento 

Fonte: Francisco Guiomar (2017) 
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Figura 96 - Risco de Esmagamento 

Fonte: Autor 

6.4.6. Lesões Músculoesqueléticas – LMERT 

 Os fatores de risco ergonómico, muitas vezes interligados e confundidos com os fatores 

de risco físico, dos quais não se podem separar, são maioritariamente decorrentes da 

organização e da gestão das situações de trabalho. Assim, nesta categoria, podemos 

identificar como fatores de risco ergonómico aos quais os trabalhadores se encontram 

expostos:  

 As posturas adotadas;  

 O esforço físico;  

 A manipulação das cargas;  

 Os movimentos repetitivos;  

 Atividades monótonas. 

 (Sousa, et al., 2005). 
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Entre os riscos biomecânicos mais significativos nas atividades dos eletricistas citam-se 

as posturas de trabalho provocadas pela exigência de ângulos e posições inadequadas, 

principalmente do tronco e dos membros superiores, para a realização das tarefas em 

altura sobre postes, o que leva a intensas solicitações musculares (Hembecker, Poletto, 

Teixeira, & Gontijo, 2009).  

Estudos apontam que as maiores incidências de queixas encontram-se em região de 

coluna cervical e lombar.  

 

Figura 97 – LMERT 

Fonte: Autor 

 
Figura 98 – LMERT 

Fonte: Vítor Andrade (2010) 
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6.4.7. Risco incêndio/explosão  

O risco de incêndio/explosão está presente em praticamente todos os contextos de 

trabalho, desde o manuseamento de equipamentos até à armazenagem de matérias-

primas ou produtos e, como tal, representam um fator de risco relevante em termos de 

segurança para o trabalhador (Sousa, et al., 2005). 

Os incêndios devidos à eletricidade são, na maioria dos casos, originados por 

sobreaquecimento da fiação, que pode tanto inflamar o revestimento plástico dos fios 

quanto os materiais que estiverem próximos, como tecidos, plásticos e papel (Junior, 

2021). 

Nas instalações onde existe grande número de substâncias inflamáveis, a corrente 

elétrica, pode estar na origem dos incêndios, normalmente devidos:  

 A sobreaquecimentos devidos à deterioração do material isolante dos 

condutores elétricos, por efeito de Joule, cuja expressão traduz a quantidade de 

calor produzida em determinado condutor quando atravessado por uma corrente 

elétrica;  

 Ao arco elétrico produzido por equipamentos ou por eletricidade estática;  

 Defeitos dos equipamentos que podem provocar faíscas suscetíveis de 

provocarem explosões quando a trabalhar em atmosferas explosivas. (Fator 

Segurança)  

As principais causas de sobreaquecimento são as sobreintensidades, ou seja, correntes 

elétricas de intensidade excessiva, em relação ao valor calculado para o respetivo 

condutor.  

Estas sobreintensidades, por sua vez, podem ter origens diversas:  

 Sobrecargas: quando a corrente que percorre o condutor é superior à 

intensidade para a qual ele foi projetado (intensidade nominal). Esta situação 

ocorre habitualmente quando se ligam cargas em excesso.  

 Curto-circuito: quando se tocam dois condutores entre os quais existe uma 

determinada diferença de potencial e entre os quais a resistência é muito 

pequena ou nula. Esta situação que provoca a passagem instantânea de 

correntes de valor elevado provoca quase sempre a fusão dos condutores, 

acompanhada de pequenas explosões.  

 Defeitos de isolamento: devidos à má execução da instalação ou de 

equipamentos elétricos, ao envelhecimento do material, ou ao tratamento 



 

148 | P á g i n a  

Serra, Luís 

negligente dos cabos de ligação, permitindo que os veículos passem por cima 

provocando trilhamentos.  

 Resistência de contacto, resultante de ligações elétricas através de contactos 

imperfeitos, como ligações mal apertadas ou terminais algo soltos, provocando 

uma resistência elevada à passagem da corrente. 

 

6.4.8. Riscos psicossociais  

O trabalho de eletricistas que atuam em contato com o sistema elétrico de potência é 

caracterizado pela presença de relevantes demandas físicas e mentais.  

Os riscos psicossociais e o stresse relacionado com o trabalho são das questões que 

maiores desafios apresentam em matéria de segurança e saúde no trabalho. Têm um 

impacto significativo na saúde de pessoas, organizações e economias nacionais.  

Cerca de metade dos trabalhadores europeus considera o stresse uma situação comum 

no local de trabalho, que contribui para cerca de 50% dos dias de trabalho perdidos.  

À semelhança de muitas outras questões relacionadas com a saúde mental, o stresse 

é frequentemente objeto de incompreensão e estigmatização. No entanto, se forem 

abordados enquanto problema organizacional e não falha individual, os riscos 

psicossociais e o stresse podem ser controlados da mesma maneira que qualquer outro 

risco de saúde e segurança no local de trabalho. (OSHA.EUROPA, 2021)  

Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão 

do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter 

efeitos negativos a nível psicológico, físico e social tais como stresse relacionado com 

o trabalho, esgotamento ou depressão. Eis alguns exemplos de condições de trabalho 

conducentes a riscos psicossociais:  

 Cargas de trabalho excessivas;  

 Exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções;  

 Falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de 

controlo sobre a forma como executa o trabalho;  

 Má gestão de mudanças organizacionais, insegurança laboral;  

 Comunicação ineficaz, falta de apoio da parte de chefias e colegas;  

 Assédio psicológico ou sexual, violência de terceiros (OSHA.EUROPA, 2021). 

O stresse relacionado com o trabalho é a resposta que as pessoas podem ter quando 

apresentadas a exigências e pressões do trabalho que não são compatíveis com os 
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seus conhecimentos e habilidades e que desafiam a sua capacidade de coping (Cox, 

Griffiths, & Houdmont, 2006) cit por (Dias A. R., 2019). 

De acordo com a (OSHA.EUROPA, 2021), o stresse é o segundo problema de saúde 

relacionado com o trabalho reportado com mais frequência, afetando, em 2005, mais de 

20% de todos os trabalhadores dos 25 Estados-Membros da União Europeia (UE).  

Segundo estimativas realizadas em 2002, este problema custava à UE, formada na 

altura por 15 países, no mínimo 20 000 milhões de euros por ano em tempo perdido e 

gastos médicos (OSHA.EUROPA, 2021). 

Segundo (Areosa, 2010), deve considerar-se que muitas situações de risco no trabalho 

são estritamente específicas para determinada atividade. Deste modo, seria uma tarefa 

quase inexequível tentar discriminar todas as possíveis formas de risco existentes nos 

locais de trabalho, quer por conceção teórica, quer por observação empírica, devido à 

volatilidade do próprio risco (Areosa, 2010). 

 Resta-nos, através da tabela seguinte, tentar apresentar um modelo de categorização 

geral das formas de risco mais comuns expressas no quotidiano laboral.  

 

Quadro 14 - Modelo de categorização de riscos no trabalho 

RISCOS/SITUAÇÕES 
PERIGOSAS 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Localização da obra / estaleiro 

Estradas e Acessos 

Deterioração 
Desabamentos 

Zonas de acidentes frequentes 
Zonas de trânsito congestionado 

Restrições de circulação 

 
− FSS 10.1 - Delimitação e acessos ao 

estaleiro 
− Colocar sinalização e demarcar a zona 

− Definir zonas de circulação 
− Solicitar autorizações legais 

− Criar trajetos alternativos 
 

Geologia 

Geologia (solo, 
subsolo, lençóis de 
água, poços, etc.) 

Relevo 
Terrenos agrícolas 

Afogamento 
Afundamento 

Atolamento de máquinas 
Capotamento de máquinas 

Culturas 
Desabamentos 

Deslizamento ou aluimento 
Despenhadeiros 

Inundações 
Produtos químicos 

Quedas a nível diferente 
Subida dos níveis freáticos 

Vedações 

 
− FSS 2.4 - Cruzamento e travessia de 

obstáculos 
− FSS 12.7 - Geologia 
− FSS 12.8 - Relevo 

− Reconhecimento / estudo preliminar 
geotécnico da natureza do solo 

− Ancoragem de taludes 
− Eliminação de elementos instáveis 

− Colocar sinalização e demarcar a zona 
 

Interferências com redes técnicas 

Proximidade de linhas 
aéreas de eletricidade 

Acidente elétrico / Queimaduras 

 
− FSS 2.2 - Trabalhos na vizinhança de 

instalações elétricas em tensão 
− FSS 2.4 - Cruzamento e travessia de 

obstáculos 
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Quadro 15 - Modelo de categorização de riscos no trabalho (continuação) 

 

Fonte: Adaptado de E-REDES 
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CAPÍTULO V – MATERIAIS E MÉTODOS 
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7. Materiais e Métodos 

7.1. Materiais 

7.1.1. Conceito de indicadores 

A busca de informação acerca de indicadores, devolve inúmeros resultados, e das mais 

diversas categorias: económicas, sociais, financeiras, ambientais, de saúde, políticas, 

etc. No entanto, todos estes indicadores obtidos possuem uma coisa em comum. Isto é, 

referirem-se a informações precisas e constantes que permitem às gestões de topo 

tomar decisões organizativas. É evidente a importância dos indicadores e sua função 

torna-se fundamental no poder de decisão quer em pequenas empresas, quer em 

multinacionais. 

Num relatório sobre indicadores ambientais a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), define os indicadores do seguinte modo: “(...) 

parâmetro, ou valor calculado a partir dos parâmetros, fornecendo indicações sobre ou 

descrevendo o estado de um fenómeno, do meio ambiente ou de uma zona geográfica, 

de uma amplitude superior às informações diretamente ligadas ao valor de um 

parâmetro.” (OCDE, 2002). 

Existindo diversas definições de vários autores, Hartmut Bossel, define os indicadores 

como algo com que vivemos todos os dias. “Os indicadores são a nossa ligação ao 

mundo. Eles condensam a sua enorme complexidade numa quantidade manejável de 

informação significativa, para um subgrupo de observações que informam as nossas 

decisões e direcionam as nossas ações. (...) Os indicadores representam informação 

valiosa. (...) Os indicadores são uma expressão de valores” (Bossel, 1999). 

Em resumo, diversos autores, embora utilizem termos diferentes para definir o conceito 

de indicador (designando-o como parâmetro, medida ou valor), concordam que os 

indicadores constituem uma forma de simplificação e sintetização de fenómenos por 

meio da sua quantificação. 

7.1.2. Indicadores nas organizações 

Segundo apcer (2003), existem variados indicadores que podemos utilizar, de modo a 

medir e monitorizar o desempenho. 
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 Pró-ativos 

Suportados no programa de gestão; 

Baseados nos critérios operacionais; 

Coerentes com os requisitos legais e regulamentares. 

 

 Reativos 

Baseados nos acidentes, doenças e outras evidências históricas do 

desempenho deficiente (como, por exemplo, análises estatísticas de 

sinistralidade). 

 

Os indicadores podem monitorizar qualitativa ou quantitativamente devendo-se, sempre 

que possível, quantificar as medidas de desempenho de modo que as comparações 

possam ser eficientemente realizadas. As medidas quantitativas que podem ser 

descritas em termos quantitativos e registadas numa escala. 

As medidas qualitativas que são, por exemplo, descrição de condições ou situações que 

não podem ser quantificadas, podem ser avaliadas e registadas, por exemplo, com um 

comentário sobre as deliberações de uma comissão de SST (apcer, 2003). 

Quadro 16 - Indicadores segundo apcer 

Indicadores 

Pró-Ativos 

a) Quantidade de pessoas formadas em SST; 

b) Eficácia da formação em SST; 

c) Quantidade de sugestões dos trabalhadores para melhorias em matéria de SST; 

d) Frequência das auditorias de SST; 

e) Tempo necessário para implementar as recomendações das auditorias de SST; 

f) Frequência e eficácia das reuniões das comissões de SST; 

g) Frequência e eficácia das reuniões de SST com os colaboradores; 

h) Relatórios dos especialistas em SST; 

i) Tempo necessário para implementar ações relativas a queixas ou sugestões; 

j) Quantidade de relatórios de vigilância da saúde; 

k) Relatórios da amostra sobre exposição pessoal; 

l) Níveis de exposição do local de trabalho (por exemplo, ruído, poeiras, gases, etc.); 

m) Utilização de equipamentos de proteção individual. 
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Quadro 17 -  Indicadores segundo apcer (continuação) 

Indicadores 

Reativos 

a) Quantidade de atos inseguros; 

b) Condições perigosas; 

c) Quantidade dos “quase acidentes”; 

d) Acidentes que só causam danos materiais; 

e) Ocorrências perigosas informadas; 

f) Acidentes envolvendo a ausência do trabalho por mais de três dias; 

g) Ausências por doença - ausências do empregado em virtude de doença 
(relacionada com a ocupação); 

h) Queixas feitas, por exemplo, por membros da sociedade. 

Fonte: adaptado de (apcer, 2003) 

Indicadores que nos permitem uma vigilância ativa são indicadores que permitem a 

monitorização dos objetivos e sobretudo os que permitem confirmar a implementação 

de medidas de controlo de risco. Essa continuada monitorização permite-nos prever 

eventos potencialmente indesejados e que medidas preventivas sejam implementadas 

e mantidas antes de qualquer ocorrência. 

7.1.3. Sinistralidade Laboral 

O Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho consta na Lei n.º 

102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro e 

republicada no seu anexo, sendo ambos aplicáveis a todos os trabalhadores que 

exerçam funções públicas.  

Um acidente de trabalho, de acordo com o artigo 8º e 9º, da Lei n.º 98/2009, de 4 de 

setembro, é aquele que se verifica no local e no tempo de trabalho, produzindo, direta, 

ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte 

redução na capacidade de trabalho, ou de ganho, ou de morte.  

Inclui-se também no âmbito do acidente de trabalho o ocorrido no trajeto normalmente 

utilizado e durante o período habitualmente gasto pelo trabalhador:  

 Entre qualquer dos seus locais de trabalho, no caso de ter mais de um emprego, 

sendo responsável pelo acidente o empregador para cujo local de trabalho o 

trabalhador se dirige;  
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 Entre a sua residência habitual ou ocasional, até às instalações que constituem 

o seu local de trabalho, e entre estes locais e o local onde o trabalhador receba 

tratamento ou assistência em virtude de anterior acidente;  

 Entre qualquer dos locais referidos anteriormente e o local do pagamento da 

retribuição;  

 Entre o local de trabalho e o local da refeição;  

 Entre o local onde por determinação da entidade empregadora presta qualquer 

serviço relacionado com o seu trabalho e as instalações que constituem o seu 

local de trabalho habitual.  

Também é considerado acidente de trabalho o que ocorrer quando o trajeto normal 

tenha sofrido interrupções ou desvios determinados pela satisfação de necessidades 

atendíveis do trabalhador, bem como por motivo de força maior ou por caso fortuito.  

O acidente ocorrido no local de trabalho quando em frequência de curso de formação 

profissional ou fora do local de trabalho, quando exista autorização expressa da 

entidade empregadora para tal frequência.  

No que à sinistralidade laboral diz respeito existem já indicadores criados que permitem 

às organizações o acompanhar da sua evolução, periodicamente, através do seu 

cálculo. 

Quadro 18 - Indices de Sinistralidade 

Índice de Frequência (Tf)  

Índice de Gravidade (Tg) 
 

Índice de Incidência (Ti) 
 

 

A sua interpretação traduz-se da seguinte forma: 

 

II – n.º de acidentes por cada 1.000 trabalhadores 

IF – n.º de acidentes por cada 1.000.000 de horas trabalhadas 

IG - n.º de dias perdidos por cada 1.000.000 de horas trabalhadas 

ID - média de dias perdidos por acidente de trabalho 
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Os índices de frequência e gravidade de acordo com a OMS podem ser classificados 

da seguinte forma: 

 

Quadro 19 - Classificação de índices de sinistralidade 

Classificação Índices de Frequência Índice de Gravidade 

Muito Bom <20 <0.5 

Bom 20 a 40 0.5 a 1 

Médio 40 a 60 1 a 2 

Mau 60 a 100 >2 

Fonte: Adaptado de OMS, referido em DSHS (2012) 

 

7.1.4. Efetivo 

O sucesso de uma empresa em mercados mais competitivos não somente da qualidade 

dos seus produtos e serviços e outros fatores, mas, em grande parte diretamente de 

todos os funcionários. 

Desta forma, é importante que a gestão possa contar com equipas organizadas e 

alinhadas com os objetivos da direção, mas também que promova e garanta a satisfação 

e motivação dos colaboradores fazendo com que a sua dedicação seja cada vez melhor, 

aumentando a sua produtividade. 

7.1.5. Formação Profissional 

Atualmente, pode-se afirmar que um dos pilares da gestão organizacional é o 

desempenho em matéria de saúde e segurança no trabalho, sendo um dos seus 

principais vetores, os custos, quer diretos ou indiretos, decorrentes dos acidentes de 

trabalho. A lógica subjacente a esta questão é de que a prevenção da sinistralidade 

laboral, ou seja, o investimento em segurança e higiene do trabalho, diminuirá 

consideravelmente os custos com os acidentes de trabalho (Rikhardsson, 2005) cit por 

(Pernas, 2012). 

Neste sentido, a formação, perspetiva-se sob a forma de um dos princípios gerais de 

prevenção e deve ser assumida como um instrumento de desenvolvimento da 

organização do trabalho e da motivação dos trabalhadores.  

Através de vários diplomas legais, podemos encontrar quer o papel do Estado, quer as 

obrigações do empregador neste domínio da formação.  
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 Analisando a secção II Artigo 5.º Princípios gerais e sistema de prevenção de riscos 

profissionais, podemos verificar que: 

O papel do Estado passa fundamentalmente por:  

 Promover e garantir a qualidade da formação dos técnicos de segurança e 

saúde do trabalho;  

 Apoiar a formação dos representantes dos trabalhadores;  

 Fomentar a formação destinada a empregadores, gestores, quadros e 

trabalhadores.  

Compete ao empregador neste domínio:  

 Assegurar a formação de todos os trabalhadores e a formação específica de 

determinados trabalhadores - dos trabalhadores designados para as 

atividades de protecção e dos trabalhadores que podem ter acesso a zonas 

de risco grave;  

 Possibilitar a formação dos técnicos de segurança e saúde e dos 

representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e saúde do 

trabalho.  

Em qualquer sistema de gestão da segurança estão envolvidos vários atores, 

individualmente responsáveis pela segurança, desde os trabalhadores, a diferentes 

níveis, até aos próprios empregadores, incluindo os especialistas (técnicos e médicos 

do trabalho). Cada uma destas personalidades assume uma determinada 

responsabilidade, que é visível nas suas intervenções ao nível funcional e profissional, 

assumindo competências adequadas na área da Segurança e Saúde no local de 

trabalho. 

Os empregadores e os seus representantes são obrigados a uma formação qualificante, 

com o objetivo de promover a criação de competências que permitam integrar a gestão 

preventiva na gestão global da empresa. A formação dos trabalhadores e seus 

representantes deve ser também de capacitação, cujo objetivo primordial é a criação de 

competências e a internalização de comportamentos preventivos adequados. 

Os compromissos expressos na Política de Segurança e no Código de Ética no caso da 

empresa em estudo, reforçam desta forma, a necessidade de promover uma cultura de 

boas práticas no âmbito da prevenção e segurança no trabalho, para atingir de forma 

sustentada o objetivo “zero acidentes”. Na persecução deste objetivo, a empresa adotou 

a exigência de continuidade na formação em Segurança para trabalhadores quer 
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internos, quer de empresas exteriores que executem trabalhos de construção, 

manutenção ou demolição nas infraestruturas da produção e distribuição de energia 

elétrica, visando assegurar aos trabalhadores os conhecimentos suficientes para 

reconhecerem e se protegerem dos riscos associados ao meio onde irão desenvolver a 

sua atividade. 

7.1.6. Observações Preventivas de Segurança 

As técnicas preventivas, destinada a identificar e controlar atos/condições inseguras, 

através da observação dos trabalhadores durante o desenvolvimento dos seus 

trabalhos, quando confrontadas com os valores recolhidos de acidentes de trabalho, 

revela-nos que em anos de maior aposta na prevenção e na antecipação das situações 

de risco mais comuns e na descoberta de novos perigos, os valores da sinistralidade 

tendem a diminuir. 

7.1.7. Clima 

O clima está em constante mudança e a industrialização está cada vez a poluir mais. A 

indústria, em parceria com as grandes concessionárias de energia e alguns grandes 

fabricantes de equipamentos, têm tentado responder a estes desafios através do 

desenvolvimento de processos de melhoria na fabricação de novas tecnologias. 

As linhas distribuição de energia elétrica são frequentemente sujeitas a sobretensões e 

descargas atmosféricas que contribuem para a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica, causada pelas condições atmosféricas nomeadamente o nevoeiro salino, o 

gelo, a neve e a chuva. Reunindo assim, em termos de SST, condições ideais para um 

aumento significativo de incidentes na rede elétrica, que por sua vez se traduz no 

aumento da sinistralidade   

No período relativo ao estudo em causa através do portal PORDATA, foram recolhidos 

os indicadores relativos à precipitação nas diversas estações meteorológicas ao logo de 

Portugal Continental. 

7.2. Métodos 

A pesquisa bibliográfica no âmbito do estudo em questão, nomeadamente, através de 

livros, artigos, sites científicos, teses e dissertações tornaram-se fundamentais na 

elaboração deste projeto. 
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A recolha dos indicadores, com pertinência direta ou indiretamente ligadas ao assunto 

em análise, foi o passo essencial que permitiu todo o processo construtivo desta 

reflexão. 

As ilustrações e fotos apresentadas nesta dissertação, tem como objetivo uma melhor 

compreensão da mensagem que se quer passar, nomeadamente como reforço 

informativo, pois acredita-se que uma imagem vale mais que “mil palavras”.  

Como mencionado, a análise irá abranger um período de dez anos consecutivos (2010-

2020). A metodologia a adotar envolverá a coleta de informações gerais (número de 

acidentes, horas trabalhadas, número de trabalhadores, total de dias perdidos, número 

de ações de formação em SST, assim como o número e tipo de instalações técnicas 

(PT)), dados estes que nos possibilitam uma reflexão relativamente à correlação destes 

no sentido de perceber a influência dos mesmos nos indicadores da sinistralidade.  
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CAPÍTULO VI – APRESENTAÇÃO DE INDICADORES 
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8. Apresentação de Indicadores 

Quadro 20 - Evolução Sinistralidade 

Evolução sinistralidade 
(2010-2020) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acidentes de trabalho 52 43 45 48 52 43 39 28 27 36 21 

Acidentes Mortais 4 3 4 2 3 1 3 0 3 1 1 

Fonte: Adaptado de Segurança em números (2010-2020) Grupo EDP 

 

 

Gráfico 1 - Evolução da Sinistralidade (2010-2020) 

Fonte: Segurança em números (2010-2020) Grupo EDP 

 

Analisando a evolução da sinistralidade relativa aos anos em estudo, verificam-se 

registados 434 acidentes em serviço, dos quais 25 acidentes mortais. Os acidentes de 

trabalho não mortais geraram 40162 dias perdidos. A tendência quer dos acidentes 

mortais, como dos demais, foi decrescente, tendo-se registado em 2017 o valor mais 

baixo tanto em número (0), como em taxa de incidência (4,3). Em 2020, 

comparativamente com 2010, morreram menos 3 trabalhadores. Em 2020, a taxa de 

incidência dos acidentes de trabalho foi de 3,21. É o ano em que se regista, desde 2010, 
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a taxa de incidência mais baixa. Ano este, em que se registaram os valores de 

sinistralidade mais elevados (52). 

Quadro 21 - Indicadores de Sinistralidade 

Índices 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Índice de Frequência (Tf) 4,4 3,4 3,9 4 4,5 3,8 3,5 2,39 2,47 2,9 2,35 

Índice de Incidência (Ti) 7,9 6,3 6,9 7,2 8,2 6,8 6,3 4,3 4,43 5,27 3,21 

Índice de Gravidade (Tg) 354 353 326 359 411 277 294 248 180 203 306 

Fonte: Adaptado de Segurança em números (2010-2020) Grupo EDP 

 

No que diz respeito ao índice de frequência, registou-se o valor mais baixo (2,35) no 

ano de 2020 e o mais elevado (4,5) em 2014. Tendo por base o valor guia da OMS, o 

índice de frequência enquadra-se no parâmetro “Muito Bom” 

 

 

Gráfico 2 - Índice de frequência Colaboradores internos + PSE 

Fonte: Segurança em números (2010-2020) Grupo EDP 

 

O índice de incidência (Ti) apontou o seu valor mais baixo (3,21) no ano de 2020 e o 

mais elevado (8,2) em 2014.   
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Gráfico 3 - Índice de incidência Colaboradores internos + PSE 

Fonte: Segurança em números (2010-2020) Grupo EDP 

 

O índice de gravidade (Tg) atingiu o valor mais baixo (180), foi alcançado no ano de 

2018 e o mais elevado (411) em 2014, onde, da mesma forma, tendo por base o valor 

guia da OMS, o índice de gravidade na organização é também enquadrado no 

parâmetro “Muito Bom” 

 

 

Gráfico 4 - Índice de gravidade Colaboradores internos + PSE 

Fonte: Segurança em números (2010-2020) Grupo EDP 
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8.1.1. Formação profissional  

Quadro 22 - Formação Colaboradores internos + PSE 

Colaboradores Internos 
+ PSE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Participantes 8452 9326 10499 9534 13325 12921 20856 11659 11011 10407 24549 

Horas formação / SST 15184 23362 23557 22790 44157 21831 27539 19680 26150 20866 11622 

Fonte: Adaptado de (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

  

Gráfico 5 - Formação Colaboradores internos + PSE 

Fonte: Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) (2010-2020) 

Grupo EDP  

Após analise dos valores recolhidos, compreendidos no intervalo (2010-2020), verifica-

se uma aposta em 256,738.00 horas de formação em SST, contando com um universo 

de 142,539.00 participantes internos e externos á empresa. Tendo o seu pico máximo 

no ano de 2014 com 44,157.00 horas de formação.  
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8.1.2. Auditorias, inspeções, visitas e observações 

Quadro 23 - Auditorias, inspeções, visitas e observações 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Auditorias, 
inspeções, visitas e 

observações 
1084 1499 3211 4647 5726 3850 6891 3145 3751 6016 6950 

Fonte: Adaptado de (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

 

Gráfico 6 - Auditorias, inspeções, visitas e observações 

Fonte: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) (2010-2020) 

Grupo EDP 

Sendo uma das apostas da empresa em estudo, e, sendo esta refletida nos resultados 

anuais referentes a cada colaborador, verifica-se um crescimento nas ações realizadas 

desde o ano de 2010, fazendo que a partir desse primeiro ano em estudo, os valores 

não mais regressaram aos iniciais, atingindo o seu valor máximo no ano de 2020. 
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8.1.3. Clima 

Quadro 24 - Precipitação Total (2010-2020) 

mm          

Anos 

 Precipitação Total - Estações meteorológicas 

Viana do 
Castelo 

Bragança Porto 
Castelo 
Branco 

 Lisboa Beja Faro 
Média 

Portugal 

2010 1 447,3 1 192,0 1 172 1 141  1 598 816,5 717,5 1 155,0 

2011 1181,4 721 935,3 758  1045,4 656,8 522,2 831,4 

2012 966,5 460,0 865,5 601,5  862,4 572,4 0,0 618,3 

2013 1485,3 846,9 741,9 881,8  805,8 433,1 0 742,1 

2014 1 688,6 930,7 1 706 917,4  1 161 703,6 0,0 1 015,6 

2015 1139,5 593,8 994 471  469,6 415 343 632,3 

2016 1 416,8 971,0 1 529 840,5  894,8 728,0 475,7 797,4 

2017 837,8 555 816,7 419,5  505,1 434,4 312,6 554,4 

2018 1 411,2 922,6 1 014 795,0  767,1 589,8 492,0 856,0 

2019 1276,3 687,5 1258,2 558,4  482,4 359,2 178,6 685,8 

2020 1 179,7 798,9 1 355 665,5  563,9 0,0 536,7 728,5 

Fonte: Adaptado de (PORDATA, s.d.) 

 

 

Gráfico 7 - Precipitação total - Média estações meteorológicas - (mm) 

Fonte: (PORDATA, s.d.) 
 

Analisando o gráfico acima, estamos perante uma tendência decrescente na 
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precipitação média registada nas diversas estações meteorológicas em Portugal 

continental, o ano de 2010 com 1155,0 (mm), e com menor precipitação, o ano de 2017, 

apresentando um valor de 554.4 (mm).  

Em função do constante aumento das redes de distribuição, e verificado o impacto das 

alterações climáticas no comportamento das mesmas, a possibilidade de interrupção de 

serviço, torna-se cada vez mais realista, o que faz com que as empresas do setor 

elétrico adotem medidas para reduzir estas inconveniências.  

8.1.4. Efetivo 

Quadro 25 - Efetivo (2010-2020) 

Fonte: Adaptado de (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

 

Gráfico 8 - Evolução do Efetivo (2010-2020) 

Fonte: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) (2010-2020) 

Grupo EDP 

Ao longo do período estudado, a empresa veio a reduzir continuadamente o seu efetivo 
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Gráfico 12. Analisando o gráfico acima, estamos perante uma tendência decrescente no 

número de colaboradores ao longo do período em estudo (2010-2020), sendo o ano 

com maior efetivo registado, o ano de 2012 com 16900 colaboradores, sempre com 

tendência decrescente, verificamos no ano de 2020 o número de colaboradores 

reduzido a 13439. Sendo a redução de efetivo ao longo dos (10) anos de estudo, 3461 

colaboradores.  

8.1.5. Novos Quadros Gerais de Baixa Tensão 

Quadro 26 - Novos quadros gerais de baixa tensão 

Ativos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Geração 
Anterior 

62259 63302 64471 64470 64466 64459 64457 64449 64449 64441 64440 

Tecnologia 
"R" 

   1203 2133 2895 3499 4013 4452 5108 5620 

Fonte: SIT-DM E-REDES  

 

 

Gráfico 9 - Evolução de QGBT 

Fonte: SIT-DM E-REDES 

Estes novos quadros, apresentam uma significativa melhoria contra contactos diretos; 

ponto de ligação para gerador; peso e dimensões mais reduzidas.  

Este tipo de alteração tecnológica tem um custo de cerca de 1k€ por intervenção, 

variando com a necessidade ou não de substituição de troços de cabos de Média 

Tensão.  
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Iniciando a sua instalação no ano de 2013, espera-se uma total uniformização dos 

mesmos em todo o território, sendo que os QGBT atualmente instalados de geração 

anterior, sofrem o seu upgrade devido a avaria dos mesmos quer a propostas em planos 

de investimento. 

 

9. Análise e cruzamento de indicadores 

9.1. Sinistralidade vs. Formação SST 

Quadro 27 - Sinistralidade vs. Formação SST 

Evolução sinistralidade (2010-2020) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acidentes de trabalho (Setor elétrico) 52 43 45 48 52 43 39 28 27 36 21 

Horas formação em SST (EDP+PSE) 15184 23362 23557 22790 44157 21831 27539 19680 26150 20866 11622 

Fonte: Adaptado de (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

 

Gráfico 10 - Sinistralidade vs. Formação SST 

Fonte de dados: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 
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Na observação dos dados recolhidos entre os anos (2010-2020), verifica-se na 

generalidade um decréscimo no número de acidentes de trabalho por uma aposta 

reforçada na prevenção e segurança, com um acréscimo de horas em formação, quer 

a colaboradores internos quer externos.  

Os dados revelam, que após uma atenuação na formação em SST, tal como verificamos 

entre o período de (2011-2013), a sinistralidade reverteu a sua tendência decrescente.  

De modo a suplantar esse crescimento, é iniciada, no ano de 2014, uma aposta 

reforçada na prevenção e segurança, com um valor de 44157 horas de formação, 

levando a uma queda continua dos números de acidentes com baixa até 2018, onde, 

novamente podemos verificar, que, com o abrandar das horas formativas, voltamos a 

registar um incremento anual de acidentes com baixa.  

9.2. Sinistralidade vs. Novos Ativos 

Quadro 28 - Sinistralidade vs. Ativos 

Evolução sinistralidade (2010-2020) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acidentes de trabalho (Setor elétrico) 52 43 45 48 52 43 39 28 27 36 21 

Geração Anterior 62259 63302 64471 64470 64466 64459 64457 64449 64449 64441 64440 

Nova Geração - - - 1203 2133 2895 3499 4013 4452 5108 5620 

Fonte: Adaptado de (SIT-DM Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de 

sustentabilidade) (2010-2020) Grupo EDP 
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Gráfico 11 - Sinistralidade vs. Novos Ativos 

Fonte de dados: (SIT-DM / Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de 

sustentabilidade) (2010-2020) Grupo EDP 

 

Com início em (2013-2014), surge a entrada em exploração dos novos QGBT dotados 

de nova tecnologia (R-100; R250; R630), anteriormente descrita, evidencia-se uma 

tendência decrescente quer no número de acidentes de trabalho, quer na sua 

frequência, incidência e gravidade nos anos subsequentes de instalação dos 

equipamentos.  
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Gráfico 12 - Índices de sinistralidade 

Fonte de dados: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

Estes novos quadros, apresentam entre outros, uma significativa melhoria contra 

contactos diretos, traduzindo-se num acréscimo de segurança aos operadores dos 

mesmos. A diminuição de exposição por parte dos trabalhadores aos riscos, traduz-se 

num decréscimo na frequência e na gravidade dos acidentes/incidentes de trabalho. 

Iniciando a sua instalação no ano de 2013, a empresa em estudo espera, com a sua 

total implementação por todo o território, um retorno do investimento efetuado na SST 

pelas empresas do setor elétrico, dado os custos de investimento nas tecnologias de 

ponta como os QGBT. 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Índices de Sinistralidade

Índice de Gravidade (Tg) Índice de Frequência (Tf) Índice de Incidência (Ti)



 

175 | P á g i n a  

Serra, Luís 

9.3. Sinistralidade vs. Efetivo 

Quadro 29 - Sinistralidade vs. Efetivo 

Evolução sinistralidade (2010-2020) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acidentes de trabalho (Setor elétrico) 52 43 45 48 52 43 39 28 27 36 21 

Efetivo 16678 16687 16900 16761 16745 14571 16613 14665 14312 14321 13439 

Fonte: Adaptado de (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

 

Gráfico 13 - Sinistralidade vs. Efetivo 

Fonte de dados: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

Relativamente ao número de colaboradores presentes na empresa do setor elétrico, 

tem-se vindo a verificar um decréscimo do seu volume, ainda assim, o impacto da 

redução de colaboradores neste setor não afetou negativamente os valores registados 

da sinistralidade. Como visível no último ano relativo a este estudo (2020), onde é 

atingido o valor mais baixo no número de acidentes de trabalho, e onde é registado 

também o mais baixo número de colaboradores entre (2010-2020). 
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9.4. Sinistralidade vs. Precipitação 

Quadro 30 - Sinistralidade vs. Precipitação 

Evolução sinistralidade (2010-2020) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acidentes de trabalho (Setor elétrico) 52 43 45 48 52 43 39 28 27 36 21 

Precipitação Média Portugal 1155 831 618 742 1016 632 797 554 856 686 729 

Fonte: Adaptado de (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

 

Gráfico 14 - Sinistralidade vs. Precipitação 

Fonte de dados: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

No período relativo ao estudo em causa, os valores recolhidos relativos à precipitação 

total nas diversas estações meteorológicas ao logo de Portugal Continental, revelam-

nos que á exceção dos 3 últimos anos, denota-se a existência de uma relação entre a 

evolução da pluviosidade e o aumento ou decréscimo nos casos de acidentes de 

trabalho. 

Durante (7) anos, compreendidos entre (2010 e 2017), a análise dos dados recolhidos, 

revela que em anos de maior pluviosidade, existiu também um incremento de acidentes 
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elétrica, e que, em anos de menor pluviosidade, verificou-se um decréscimo na 

sinistralidade. 

Podemos argumentar neste caso que a pluviosidade, na maioria dos casos, (7) anos do 

total do estudo em análise, foi acompanhada quer em aumento, quer em declínio, do 

número de ocorrências de incidentes nas redes de distribuição. 

Já nos anos assinalados entre (2018 e 2020), verifica-se exatamente o oposto, que 

tentarei justificar com base noutros fatores decorrentes da exploração das redes 

elétricas. 

9.5. Sinistralidade vs. OPS 

Evolução sinistralidade (2010-2020) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Acidentes de trabalho (Setor elétrico) 52 43 45 48 52 43 39 28 27 36 21 

Auditorias, inspeções, visitas e 
observações 

1084 1499 3211 4647 5726 3850 6891 3145 3751 6016 6950 

Quadro 31 - Sinistralidade vs. OPS 

Fonte: Adaptado de (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

Gráfico 15 - Sinistralidade vs. OPS 

Fonte de dados: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 
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Acompanhando um crescimento de sinistros durante o período (2011-2014), foi 

verificado um aumento significativo nas ações realizadas, fazendo que a partir desse 

último ano, os valores da sinistralidade iniciaram uma descida até valores não mais 

registados. 

Os períodos de (2015-2016) e (2017-2018), tal como assinalados, deixam transparecer 

breves inflexões, na linha da sinistralidade, quando comparada com os valores das 

ações realizadas no ano transato, que devido à sua diminuição, faz evidenciar um 

aumento os casos em que a tendência decrescente deixa de ser tão ingreme. Levando 

recorrentemente a novos reforços na prevenção. 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES E LINHAS FUTURAS 
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10. Conclusões e linhas futuras de investigação  

10.1. Conclusões 

10.1.1. Sinistralidade 

Através de uma análise individual a cada indicador recolhido podemos obter resultados 

relativos aos anos em estudo. No caso da sinistralidade, verificam-se registados 434 

acidentes em serviço, dos quais 25 acidentes mortais. A tendência quer dos acidentes 

mortais, como dos demais, foi decrescente, tendo-se registado em 2017 o valor mais 

baixo. Relativamente aos índices de sinistralidade, e através da sua classificação da 

OMS, verificamos que todos eles se enquadram no parâmetro de “Muito Bom”. Obtendo 

estes valores mininos no ano de 2020 com os seguintes registos: 

 índice de frequência, registou-se o valor mais baixo (2,35);  

 índice de incidência (Ti) apontou o seu valor mais baixo (3,21);  

 índice de gravidade (Tg) atingiu o valor mais baixo (180). 

 

10.1.2. Formação em Segurança e Saúde no trabalho 

De forma semelhante, o indicador da formação em SST, compreendida no intervalo 

(2010-2020), devolve-nos um volume de 256,738.00 horas lecionadas, contando com 

um universo de 142,539.00 participantes internos e externos à empresa.  

Das várias iniciativas no âmbito da formação já implementadas pela EDP Distribuição / 

E-REDES, são destacadas aquelas consideradas com mais impacto para alcançar os 

objetivos estratégicos de segurança: 

 Fórum de Segurança dos Parceiros 

Este encontro, insere-se no âmbito das parcerias mantidas com as empresas 

prestadoras de serviços com o objetivo principal de redução da sinistralidade. 

Além de se efetuar uma análise e reflexão à sinistralidade ocorrida no ano em questão, 

bem como a evolução dos principais indicadores nos últimos cinco anos, surge também 

a oportunidade de assistir a apresentações elaboradas por empresas, sobre boas 

práticas implementadas e os objetivos para os anos vindouros, em matéria de 

Segurança e Saúde no Trabalho. 
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 Encontros Locais de Segurança 

Estes encontros, constituídos por grupos de trabalho nas respetivas sessões, 

compostos por colaboradores da empresa e dos prestadores de serviço, onde são 

analisados diversos acidentes reais, quais as suas causas prováveis e as medidas de 

prevenção propostas para as eliminar. Recorrentemente são também solicitados 

comentários relativamente a algumas questões relacionadas com os acidentes em 

análise. 

 Encontros Anuais de Segurança 

Desde 2010, foram realizados encontros de segurança, com o objetivo principal de 

promover o Envolvimento, Partilha, Cooperação e Alinhamento entre a EDP Distribuição 

e os Parceiros para atingir “zero acidentes”, consolidando assim definitivamente uma 

cultura de segurança. Estas iniciativas tiveram como principal objetivo, o envolvimento, 

partilha e alinhamento entre todos os colaboradores ao serviço da EDP, nos encontros 

locais as sessões incidiam essencialmente numa análise e reflexão e discussão em 

grupo sobre os acidentes mais característicos da atividade no sentido de compreender 

e reforçar os comportamentos seguros. Relativamente aos encontros anuais serviam 

essencialmente para consolidação e alinhamento vertical da estrutura de segurança 

envolvendo diretamente a administração do grupo.   

 Campanha – Ligue-se à Segurança - Corte nos Riscos 

O Objetivo desta campanha, foi o de desenvolver comportamentos de antecipação dos 

riscos e de cooperação entre todos, promovendo a evidência diária do compromisso 

com a segurança; 

Aos colaboradores das áreas administrativas, foram realizadas sessões de reflexão 

sobre os compromissos de segurança a adotar na sua unidade organizativa e a 

explicitação desses compromissos; 

Aos colaboradores das áreas operacionais e dos parceiros, foram realizadas 43 sessões 

de lançamento que envolveram 2077 participações, das quais 587 de parceiros; 

O compromisso de segurança é explicitado em cada obra, durante a sua realização; 

Esta campanha envolveu ainda uma série de suportes de comunicação: 

 Cartazes alusivos; 

 Autocolantes para viaturas; 

 Cartaz Checklist; 

 Dípticos; 
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 Pendurantes, e 

 Porta-chaves. 

 

 Certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGS), 

segundo a norma ISO NP 45001:2019 

 

O projeto teve início no mês de março de 2019, tendo como objetivo a sistematização 

dos processos relacionados com a Segurança e Saúde no Trabalho da EDP 

Distribuição, com vista a garantir o seu alinhamento com os objetivos e procedimentos 

do Grupo EDP, assim como com todos os requisitos da Norma, de forma a permitir a 

certificação. 

Entre os dias 14 e 18 de setembro de 2020, foi realizada a primeira Auditoria Interna ao 

Sistema, pelo ISQ. 

Das auditorias realizadas, resultaram um conjunto de constatações, para as quais foram 

definidas ações que permitirão eliminar os perigos e minimizar os riscos para a 

Segurança e Saúde dos trabalhadores. 

A presente certificação vincula o compromisso da Empresa em garantir uma cultura de 

segurança, através da prevenção de lesões e afeções da saúde relacionadas com o 

trabalho, assim como pela disponibilização de atividades e locais de trabalho seguros e 

saudáveis. 

10.1.3. Observações preventivas de segurança 

Sendo uma das grandes apostas da empresa em estudo, e, sendo estas refletidas nos 

resultados anuais referentes a cada colaborador, desde o ano de 2010, houve um 

incremento das mesmas, fazendo com que os valores registados no ano de 2010 não 

mais voltaram a ser registados, atingindo o seu valor máximo no ano de 2020.  

Deste modo, e de acordo com os indicadores demonstrativos da correlação das OPS 

vs. sinistralidade, podemos concluir que o esforço do investimento na promoção das 

variadas ações, impacta diretamente no resultado dos indicadores da sinistralidade no 

sentido decrescente. 

Estas técnicas preventivas já implantadas na empresa e destinadas a identificar e 

controlar atos/condições inseguras, observando as pessoas durante o desenvolvimento 

dos processos normais de trabalho, realizadas pela macroestrutura e pelos gestores, 

possui como objetivos, uma aposta na prevenção e na antecipação das situações de 

risco mais comuns e na descoberta de novos perigos devido aos avanços tecnológicos.  
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10.1.4. Efetivo  

Ao longo do período estudado, a empresa veio a reduzir continuadamente o seu efetivo 

laboral, segundo uma tendência predominante decrescente. Passando de 16900 

colaboradores internos e externos número máximo registado no ano de 2012, para 

13439 no ano de (2020).  Efetivando desta forma uma redução nos seus quadros ao 

longo dos (10) anos de estudo, de 3461 colaboradores. 

10.1.5. Novas Tecnologias 

Já a aposta em novas tecnologias relativas aos postos de transformação que 

apresentam uma significativa melhoria contra contactos diretos; ponto de ligação para 

gerador; peso e dimensões mais reduzidas, com um custo aproximado de 1k€ por 

intervenção, variando com a necessidade ou não de substituição de troços de cabos de 

Média Tensão. E com o início da sua instalação no ano de 2013, a empresa espera uma 

total uniformização dos mesmos em todo o território, sendo que os QGBT atualmente 

instalados de geração anterior, sofrem o seu upgrade devido a avaria dos mesmos quer 

a propostas em planos de investimento. 

10.1.6. Precipitação Atmosférica 

Com relação aos valores da precipitação atmosférica, está-se perante uma tendência 

decrescente na precipitação ao longo do período em estudo (2010-2020), sendo o ano 

com maior precipitação média registada, o ano de 2010 com 1155(mm), e com menor 

precipitação, o ano de 2017, apresentando um valor de 554(mm). Que por sua vez, e 

em função do constante aumento das redes de distribuição, o impacto das alterações 

climáticas no comportamento das mesmas, a possibilidade de interrupção de serviço, 

torna-se cada vez mais realista, o que faz com que as empresas do setor elétrico adotem 

medidas para reduzir estas inconveniências.  

10.1.7. Correlação Formação em Formação em Segurança e Saúde no trabalho 

versus Sinistralidade 

Com base na correlação dos indicadores atrás mencionados, através da sua análise 

reflexiva, o autor verifica na generalidade um decréscimo no número de acidentes de 

trabalho por uma aposta reforçada na prevenção e segurança, concluindo que na 

generalidade existe uma influência da formação em SST na afetação dos indicadores 

da sinistralidade no sentido contrário, como se pode verificar no ano de 2014 onde 

houve uma aposta massiva neste campo, com um valor de 44157 horas de formação, 
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levando a uma queda continua dos números de acidentes com baixa até 2018, onde, 

novamente podemos verificar, que, com o abrandar das horas formativas, voltamos a 

registar um incremento anual de acidentes.  

10.1.8. Correlação Novas Tecnologias versus Sinistralidade 

Com a entrada em serviço dos novos quadros gerais de baixa tensão, verifica-se um 

decréscimo nos acidentes de trabalho. A diminuição de exposição por parte dos 

trabalhadores aos riscos, traduz-se num decréscimo na frequência e na gravidade dos 

acidentes/incidentes de trabalho. Conclui-se assim que a mesma traduziu-se num 

decréscimo de todos os índices de sinistralidade. 

Iniciando a sua instalação no ano de 2013, a empresa em estudo espera, com a sua 

total implementação, um retorno do investimento efetuado na SST pelas empresas do 

setor elétrico, dado os custos de investimento nas tecnologias de ponta como os QGBT. 

10.1.9. Correlação Efetivo versus Sinistralidade 

Relativamente ao número de colaboradores presentes na empresa do setor elétrico, 

podemos concluir que, o mesmo não influência diretamente os índices da sinistralidade, 

sendo evidente que não existem tendências de subida/descida na sinistralidade na 

curva dos efetivos, apesar de se verificar um decréscimo do seu volume. 

10.1.10. Correlação Precipitação atmosférica versus Sinistralidade 

No período relativo ao estudo em causa, os valores recolhidos relativos à precipitação 

alusiva à correlação da precipitação atmosférica vs. sinistralidade, podemos concluir 

que neste caso a pluviosidade, na maioria dos casos, (7) anos do total do estudo em 

análise, foi acompanhada quer em aumento, quer em declínio, do número de 

ocorrências de incidentes nas redes de distribuição. 

10.2. Conclusões Finais 

Segundo Reason (1990), as causas dos acidentes de trabalho podem surgir a partir de 

duas abordagens, uma baseada no sistema de trabalho e outra no indivíduo, a primeira 

focada nas condições causadas pela organização fornecidas de modo a serem evitados 

erros ou minimização dos seus efeitos. Em segundo lugar o fator humano, seja este, 

intencional ou não.  
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Quando o compromisso de uma organização é visto pelos seus pares como tendo uma 

das suas prioridades apostar no desenvolvimento dos seus ativos de modo a que as 

condições de segurança sejam as mais adequadas para os utilizadores, eliminando ou 

minimizando quaisquer riscos que possam advir do desenvolvimento do negócio, 

através de uma aposta de grande envergadura nos mais diversos âmbitos quer 

organizacionais, quer tecnológicos, verificamos que é uma organização que excede 

todos os regulamentos legislativos, pois leva-nos a acreditar que nos encontramos 

perante uma política organizativa claramente dedicada à aplicação de uma política de 

cultura de segurança.  

Mas que claramente também nos leva a procurar se todos os esforços organizacionais 

fazem transparecer um retorno efetivo no âmbito da Prevenção e segurança, que a curto 

prazo pode não trazer um impacto imediato, mas seguramente contribuirá para um 

ambiente futuro de trabalho seguro e saudável. 

Desta forma, todos os indicadores recolhidos e analisados ao longo do estudo, foram 

compilados e graficamente expostos, de modo a todos eles poderem ser alvo das mais 

diversas críticas e conclusões, de maneira a consolidar uma resposta para a questão 

inicial: 

  Qual a influência que os processos construtivos, e o investimento na 

formação/informação em campanhas associadas à prevenção tiveram na 

evolução da sinistralidade nomeadamente nos postos de transformação, cujas 

instalações são responsáveis pela grande maioria dos acidentes registados no 

setor elétrico? 

Dos resultados obtidos verifica-se que a existência de certas relações diretas e 

exclusivas entre as variáveis estudadas e a ocorrência de acidentes. A representação 

sob a forma de barras faz alusão a todo o investimento em (formação, OPS e aposta 

nas novas tecnologias), pela empresa.  
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Gráfico 16 - Combinação de Indicadores 

Fonte de dados: (Segurança em números / Relatório e contas anual / Relatório de sustentabilidade) 

(2010-2020) Grupo EDP 

 

Uma vez que as relações estabelecidas entre os diversos indicadores recolhidos são 

normalmente complexas e têm de ser analisadas em simultâneo. Destas salienta-se 

que: 

 De acordo com os resultados obtidos, verifica-se, uma grande aposta na 

formação em SHT com a participação de um grande número de trabalhadores 

recebendo formação. Segundo Reason (1990), ao considerar a formação como 

um meio necessário de informação e formação dos trabalhadores, pode-se 

considerar a existência de uma correlação entre a formação e os índices de 

sinistralidade. Pois verifica-se na generalidade um decréscimo no número de 

acidentes de trabalho por uma aposta reforçada na prevenção e segurança. 

 

 Na relação do efetivo humano com os demais indicadores, verifica-se que o 

impacto da sua diminuição ao longo dos anos em estudo não afetou 

negativamente os valores registados da sinistralidade. Sendo visível aposta em 

novas tecnologias, requerendo estas maior formação/especialização no 

manuseamento e manutenção das mesmas e com um menor número de 

colaboradores num parque com cerca de 70500 ativos, em continua expansão, 
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recorrendo à aplicação de programas sistemáticos de manutenção preventiva e 

corretiva. 

 

 As técnicas preventivas, destinada a identificar e controlar atos/condições 

inseguras, através da observação dos trabalhadores durante o desenvolvimento 

dos seus trabalhos, quando confrontadas com os valores recolhidos dos demais 

indicadores, revela-nos que em anos de maior aposta conjunta com a aplicação 

de altas cargas horárias na formação permite uma tendência decrescente na 

sinistralidade. Sendo exemplo os anos de 2014, 2016 e 2019, que apesar das 

mais altas taxas de sinistralidade, criando esta um aumento nas ocorrências de 

incidentes nas redes de distribuição, foram anos de inversão tendencial nos 

acidentes de trabalho. 

 
 Os anos de (2018 e 2020), referidos anteriormente nas correlações dos 

indicadores à sinistralidade, no que respeita á média da precipitação anual em 

Portugal Continental deixou transparecer uma não continuidade dos (7) anos 

anteriores, que em conjunto com os demais indicadores é agora possível 

responder á inversão da sua tendência até ai verificada, com a visível quebra na 

carga horária da formação em SHT no ano de 2018, e com o surgimento da 

pandemia por Covid-19 em 2020, onde foi limitada a atuação de inúmeros 

técnicos e cancelados muitos dos trabalhos na rede, apesar do verificado 

aumento da pluviosidade nesse mesmo ano. 

 
 A resposta para a pergunta de partida efetuada no início do trabalho (e que lhe 

deu o mote), pretendendo analisar qual a influência que os processos 

construtivos, e o investimento na formação/informação em campanhas 

associadas à prevenção tiveram na evolução da sinistralidade nomeadamente 

nos postos de transformação, cujas instalações são responsáveis pela grande 

maioria dos acidentes registados no setor elétrico, foi respondida, tendo-se 

concluído e demonstrada a existência de uma relação evidente entre a formação 

ministrada em SHT  e o investimento em novas tecnologias fazendo com que se 

verifiquem valores de acidentes de trabalho muito distantes dos registados em 

anos transatos. 

 

De um modo geral estes indicadores transmitem a importância do investimento na 

segurança, no sentido do valor da prevenção na vida dos trabalhadores, na melhoria 

das condições ambientais, na redução dos riscos existentes nos processos de trabalho, 
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na qualificação e na adoção de controlo das medidas preventivas. Podemos inferir que 

existe uma correlação direta entre o esforço do investimento efetuado pelas 

organizações e os resultados obtidos pelos indicadores da sinistralidade, pois ficou 

perfeitamente claro que durante o período em análise a linha de tendência nunca 

superou os dados do ano de partida. Além disso, e de um modo mais incisivo verificou-

se que o investimento na qualificação dos profissionais foi uma opção viável, pois 

através do envolvimento destes colaboradores, é possível multiplicar e promover 

medidas de prevenção, com visão daqueles que realizam as atividades, aperfeiçoando 

os processos de desenvolvimento e dos modos operatórios promovendo uma cultura de 

atuação segura e eficaz.   

10.3. Linhas Futuras 

Para a execução do presente estudo existiram algumas limitações, nomeadamente a 

disponibilidade informática dos indicadores relativos ao setor da Prevenção e 

Segurança. 

Este trabalho poderá ser um bom ponto de partida para eventualmente, e caso se 

considere necessário e útil, redefinir estratégias, no que diz respeito à formação em 

SHT, e apresentar propostas de melhoria para futuras ações de formação em SHT, que 

tendam a acompanhar o grande investimento em novas tecnologias, onde para além de 

uma melhor e continua qualidade de serviço das redes elétricas, core da empresa em 

estudo, possa dotar também todos os intervenientes quer internos quer externos de uma 

alta especialização nas matérias adjacentes, e que, as mesmas possam ser realizadas 

por sua vez em ambientes considerados cada mais seguros, independentemente dos 

riscos inerentes á atividade. 

Importa ainda salientar que, em termos de avaliação da formação, é importante fomentar 

a implantação de uma avaliação possível de determinar as reais transferências de 

aprendizagem que são alcançadas, tanto para o indivíduo como para a organização. 

Como mencionado, os fatores que levam a acidentes de trabalho são muito variados e 

complexos. Embora alguns, tenham sido estudados nesta dissertação, outros fatores 

poderão ser considerados e os mesmos apresentados em trabalhos futuros. 

Citando Freitas (2008: 89), “Investir na qualificação das pessoas significa desenvolver 

sistemas e metodologias de atuação que permitam mais e melhor emprego e maior 

qualidade de vida no trabalho através da formação qualificante e da formação habilitante 

“. 
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No setor em estudo, verifica-se ser cada vez mais importante apostar nos seus 

colaboradores. Investir na formação em SHT, pode não ter um impacto imediato, mas 

seguramente contribuirá para um ambiente de trabalho seguro e saudável. 
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