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RESUMO 

 

Mais de 6300 pessoas morrem diariamente, no mundo, devido a acidentes ou doenças de 

trabalho. Isto resulta numa aproximação de 2,3 milhões de mortes por ano registadas 

mundialmente. O número e gravidade de lesões é também significativo, não só para os 

trabalhadores, mas também para empresas e economia, como consequência das reformas 

antecipadas, ausência de pessoal e aumento do valor do seguro. De forma a combater este facto 

estabelecem-se sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho que fornecem um quadro de 

medidas para melhorar a segurança dos funcionários, reduzir os riscos no local de trabalho, criar 

condições de trabalho mais seguras, a nível global. 

Esta dissertação tem como tema a “Implementação de um Sistema de Gestão de Segurança, 

com base na norma OHSAS 18001:2007 e sinergias de gestão ambiental da EDP Distribuição”. 

Focando o âmbito de aplicação na atividade Trabalhos em Tensão (TET). O objetivo é a 

implementação de um sistema de segurança e saúde no trabalho, centrando-se na adaptação/ 

revisão dos processos operacionais e na adaptação/implementação de métodos de análise da 

conformidade e da eficácia do sistema de gestão. 

O trabalho foi realizado em ambiente empresarial – EDP Distribuição – durante um período 

de quatro meses. A norma OHSAS 18001:2007 apresenta os requisitos necessários para a 

implementação do sistema.  

A partir dos requisitos descritos na norma OHSAS 18001:2007 e análise de procedimentos já 

existentes no Departamento de Manutenção (da EDP Distribuição) procedeu-se à implementação 

passo por passo.  

Todos os pontos da norma foram corretamente abordados. Os principais resultados centram-

se na avaliação de riscos, controlo de documentos e medidas de prevenção/mitigação. 

 Conclui-se que a organização cumpre os requisitos necessários para a obtenção de certificação 

para a atividade TET. Caso assim, especificando a avaliação de riscos verifica-se que as medidas 

de prevenção tornam o risco aceitável para a organização. 

Sugere-se que, futuramente a organização implemente um sistema de gestão integrado 

(ambiente juntamente com prevenção e segurança), apresentando os benefícios para a mesma. 

 

 

Palavras-chave: trabalhos em tensão, OHSAS 18001:2007, EDP, sistema de gestão de segurança
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ABSTRACT 

 

Over 6300 people die daily, globally speaking, due to accidents or work diseases. This results 

in 2,3 millions of dead per year (mundial numbers). The number and severance of injuries is 

significative, not only to employees but also to companies and economy, which results in early 

retirements, lack of workers and increase of insurance value. A way to fight this situation is to 

establish a safety and health management system which gives measures to improve the safety of 

employees, reduce the risks in work place and create safer working conditions globally. 

The dissertation has as a theme “Implementation of a Safety Management System, based on 

OHSAS 18001:2007 e and environmental management synergies of EDP Distribution”. So the 

scope is the work activity in voltage. The goal is to implement a safety and health, focusing on 

adaptation /revision of operational processes, adapt/ implement analytically and effectiveness a 

management system. 

The work was carried out in a business environment - EDP Distribution – over a period of four 

months. The method was the standard OHSAS 18001:2007 which provides the requirements for 

implementation of the system. 

From the described requirements of the standard OHSAS 18001:2007, the implementation was 

proceeded, step by step.  

All the requirements are well applicate. The main results focus on risks assessment, documents 

control and prevention/ mitigation measures. 

The main conclusion is that the organization complies with the requirements for obtaining 

certification for work activity in voltage. Related to risk assessment the conclusion is that the 

existing measures make the risk controlled. 

It is suggested that in the future the organization implements an integrated management system 

(safety and environment), with benefits to the organization. 

 

 

 

Keywords: work activity in voltage, OHSAS 18001:2007, EDP, safety management system
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TERMOS E DEFINIÇÕES 

Implementação da norma OHSAS 18001:2007 - Termos e Definições 

Ação Corretiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade detetada ou de outra situação 

indesejável.  

Ação Preventiva: ação para eliminar a causa potencial não-conformidade ou de outra potencial 

situação indesejável.  

Acidente: incidente que interrompe uma atividade e provoca danos físicos ou psíquicos em 

pessoas, ou danos em instalações, equipamentos e materiais. 

Afeção da saúde: condição física ou mental adversa, identificável como decorrente de e/ou 

agravada por atividades do trabalho e/ou por situações relacionadas com o trabalho. 

Acidente de trabalho: são caracterizados como acidente de trabalho na legislação aplicável: 

a) acidente que se verifica no local e no tempo de trabalho e produza direta ou 

indiretamente lesão  corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte 

redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte; 

b) acidente ocorrido no trajeto de ida e de regresso para e do local de trabalho, nos 

termos dos referidos  nos acidentes “in itinere”; 

c) ocorrido na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa 

resultar proveito económico para a entidade empregadora (Empresa do Grupo 

EDP); 

d) ocorrido no local de trabalho, quando no exercício do direito de reunião ou de 

atividade de representante dos trabalhadores, nos termos da lei; 

e) ocorrido no local de trabalho, quando em frequência de curso formação 

profissional ou, fora do local  de trabalho, quando exista autorização expressa da 

entidade empregadora para tal frequência; 

f) ocorrido em atividade de procura de emprego durante o crédito de horas para tal 

concedido por lei aos  trabalhadores com processo de cessação de contrato de 

trabalho em curso; 

g) ocorrido fora do local de trabalho ou do tempo de trabalho, quando verificado na 

execução de serviços  determinados pela entidade empregadora ou por esta 

consentidos; 

h) ocorrido no local de pagamento da retribuição, enquanto o trabalhador aí 

permanecer para tal efeito; 

i) ocorrido no local onde ao trabalhador deva ser prestada qualquer forma de 

assistência ou tratamento por virtude de anterior acidente e enquanto aí permanecer 

para esses fins. 
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Acidentes “in itinere”: acidentes ocorridos no trajeto de ida e de regresso para e do local de 

trabalho, compreendendo os acidentes que se verifiquem no trajeto normalmente utilizado e 

durante o período de tempo interrupto habitualmente gasto pelo trabalhador: 

a) entre qualquer dos seus locais de trabalho, no caso de ter mais de um emprego, 

sendo o responsável  pelo acidente o empregador para cujo local de trabalho o 

trabalhador se dirige; 

b) entre a sua residência habitual ou ocasional e as instalações que constituem o seu 

local de trabalho; 

c) entre qualquer dos locais referidos na alínea anterior e os mencionados nas 

alíneas h) e i) da definição de acidente de trabalho; 

d) entre o local de trabalho e o local da refeição; 

e) entre o local onde por determinação do empregador presta qualquer serviço 

relacionado com o seu trabalho e as instalações que constituem o seu local de 

trabalho habitual ou a sua residência habitual ou ocasional. 

Acidente na Prática de Atividade Desportiva: acidente ocorrido durante a prática de atividades 

desportivas amadoras no âmbito de organizações privativas do pessoal das Empresas do Grupo 

EDP (Clube de Pessoal), quando confirmadas pelas referidas organizações. 

Apreciação do Risco: processo de gestão do risco resultantes de perigo(s) identificado(s), tendo 

em conta a adequabilidade dos controlos existentes, cujo resultado é a decisão da aceitabilidade 

ou não do risco. 

Análise do Risco: processo que com base na utilização da informação disponível conduz à 

identificação da fonte de risco e à sua valoração quanto à exposição e severidade das 

consequências. 

Avaliação do risco: processo de avaliação do(s) risco(s), resultante(s) de um perigo(s), tendo em 

consideração a adequação de quaisquer controlos já existentes e de decisão sobre se o risco é ou 

não aceitável. 

Auditoria: exame sistemático para determinar se as atividades e os resultados conexos estão em 

conformidade com as medidas planeadas e se tais medidas são eficazmente postas em prática e se 

são apropriadas para materializar a política e os objetivos da organização. 

Autoavaliação: ação desenvolvida pela própria organização com o intuito de proporcionar à 

organização uma orientação baseada em fatos, tendo vista onde investir recursos para a sua 

melhoria. 

Comunicação do acidente: o acidentado ou o trabalhador mais qualificado no local do acidente 

transmite à hierarquia responsável pelo departamento ou instalação, por via oral ou escrita, a 

identificação do acidentado e as circunstâncias em que se deu o acidente. 
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Conclusões da auditoria: resultados finais de uma auditoria, decididos pela equipa auditora após 

ter tido em consideração os objetivos da auditoria e todas as constatações da auditoria. 

Constatações da auditoria: resultados da avaliação das evidências de auditoria de acordo com os 

critérios da auditoria. 

Nota 1:as constatações da auditoria podem indicar tanto a conformidade ou não 

conformidade com os critérios da auditoria como oportunidades de melhoria. 

Nota 2: as constatações da auditoria podem indicar não só a conformidade ou não 

conformidade com os critérios da auditoria bem como oportunidades de melhoria. 

Controlo: processo, política, prática ou qualquer outro instrumento que atue para reduzir ou 

eliminar os riscos a um valor aceitável. 

Critérios da auditoria: conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos. 

 Nota: os critérios da auditoria são utilizados como referência em relação à qual as 

  evidências de auditoria são comparadas. 

Delegado de Segurança: pessoa, e o seu substituto, designada pelo RSCIE para executar as 

medidas de autoproteção contra incêndio, nomeadamente quanto à coordenação e funcionamento 

do plano. 

Desempenho da SST: resultados mensuráveis da gestão de riscos para a SST de uma organização 

Documento: informação e respetivo meio de suporte 

Emergência: situação resultante de um acontecimento inesperado ou imprevisto, que exige ação 

ou auxílio imediato 

Equipa auditora: um ou mais auditores que realizam uma auditoria, apoiados, se necessário, por 

peritos técnicos. 

Nota 1: um dos auditores da equipa é nomeado auditor coordenador. 

Nota 2: a equipa auditora pode incluir auditores em formação. 

Equipamento de Proteção Coletiva: conjunto de apetrechos ou dispositivos utilizados no ambiente 

laboral com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos. A sua 

implementação consiste numa ação estabelecida preferencialmente ao nível da fonte de risco.  

Equipamento de Proteção Individual: dispositivos ou meios destinados a ser utilizados com o 

intuito de proteger o utilizador contra riscos que sejam uma ameaça à sua saúde ou segurança 

Evidências de auditoria: registo, afirmações fatuais ou outra informação, que sejam verificáveis e 

relevantes para os critérios da auditoria. 

Nota: as evidências da auditoria podem ser qualitativas ou quantitativas. 

Evidência Objetiva: dados que suportam a existência ou a veracidade de algo. 

Formulário: todo o suporte eletrónico, em papel ou similar no qual se inscrevem previamente 

dados fixos que se destinam a orientar o seu procedimento e leitura. 
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Gestão de Riscos: função empresarial destinada a identificar, avaliar e controlar os riscos, 

reduzindo os a um nível aceitável. 

Identificação do Perigo: processo de reconhecer a existência de um perigo e de definir as suas 

correspondentes características. 

Incidente: acontecimento relacionado com o trabalho que, não obstante a severidade, origina (m) 

ou poderia (m) ter originado dano para a saúde. 

Nota 1: um acidente é um incidente que deu origem a fatalidade, dano físico ou de 

saúde para as pessoas. 

Nota 2: um incidente no qual não tenha ocorrido fatalidade, dano físico ou de saúde 

para as pessoas, ou dano para o ambiente, pode também ser referido como “quase- 

acidente” (near-miss). 

Indicador: informação, associada a um critério, destinada a observar ou apreciar a sua evolução 

em intervalos definidos.  

Nota: um indicador necessita por vezes estar associado a resultados de medida. 

Inspeção: avaliação da conformidade por observação e julgamento acompanhados, de forma 

apropriada, por medições, ensaios ou comparações. 

Perigo: Fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à 

propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes. 

Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência e da (s) consequência (s) de um determinado 

evento perigoso. 

Lista de verificação: questionário usado pelo auditor/verificador para assegurar que todos os 

requisitos importantes da documentação de referência serão comprovados no decurso da auditoria. 

Unidade Organizativa (UO): entende-se por UO a estrutura de apoio da Empresa, a Área de Rede, 

o Centro de Produção, ou outras formas de instalação de acordo com a orgânica da Empresa. 

Verificação: confirmação, através de evidência objetiva de que os requisitos especificados foram 

satisfeitos 

 

Atividade de trabalhos em tensão - Termos e Definições 

Condução: conjunto de atividades de vigilância, controlo e comando, assegurados por um centro 

de condução da rede distribuição, relativamente a uma ou mais instalações. 

Consignação: conjunto de operações que consistem em isolar , bloquear, estabelecer ligações à 

terra e em curto-circuito e delimitar um elemento de rede (ou instalação), previamente identificado 

e retirado da exploração normal, e que têm por objetivo garantir as condições de segurança 

necessárias à realização de Trabalhos Fora de Tensão nesse elemento de rede (ou nessa instalação). 
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Lista de verificação: questionário usado pelo auditor/verificador para assegurar que todos os 

requisitos importantes da documentação de referência serão comprovados no decurso da auditoria. 

Operador: profissional habilitado para operar as instalações da rede de distribuição 

Profissional Habilitado: pessoa com conhecimentos técnicos ou com experiência que lhe permitam 

evitar os perigos que possam advir da eletricidade e possuidora de título de habilitação específico 

passado pela entidade empregadora, conforme definido no regulamento de atribuições de títulos 

de habilitação. 

Trabalho: qualquer tipo de intervenção (elétrica ou não) cujo fim seja o de realizar, modificar, 

conservar ou reparar uma instalação elétrica onde haja a possibilidade de ocorrer um risco elétrico. 

Trabalho elétrico: trabalho que respeite às partes ativas ou seus isolamentos, à continuidade das 

massas ou outra partes condutoras dos equipamentos, assim como aos condutores de proteção das 

instalações. Inclui os trabalhos fora de tensão, extensão ou na vizinhança de tensão, em instalações 

elétricas como por exemplo, ensaios e medições, reparações, substituições, modificações, 

ampliações, construções e verificações. 

Trabalho em tensão: trabalho em que o trabalhador entra em contacto com peças em tensão ou 

entra na zona de trabalhos com parte do seu corpo ou com ferramentas, com equipamentos ou com 

dispositivos que ele manipule. 

Trabalho fora de tensão: trabalho realizado em instalações elétricas, após terem sido tomadas todas 

a s medidas adequadas para evitar o risco elétrico e que não estejam em tensão. 

Trabalho na vizinhança de (peças em) tensão: trabalho em que o trabalhador entra, com a parte do 

seu corpo, com uma ferramenta ou com qualquer outro objeto que manipule, dentro da zona de 

vizinhança, mas sem entrar na zona de trabalhos em tensão. 

Unidade Organizativa (UO): entende-se por UO a estrutura de apoio da Empresa, a Área de Rede, 

o Centro de Produção, ou outras formas de instalação de acordo com a orgânica da Empresa. 

Verificação: confirmação, através de evidência objetiva de que os requisitos especificados foram 

satisfeitos 

Zona Protegida:  

 -em trabalhos fora de tensão: zona delimitada pelos pontos de isolamento (separação) 

 -em trabalhos em tensão: zona em que todos os elementos da rede têm os seus 

automatismos programados e as suas proteções reguladas para o regime especial de exploração 

(REE) 

Zona de trabalhos: local(ais) ou área(s) onde os trabalhos são realizados, delimitado(s) pelas 

ligações à terra e em curto-circuito. A zona de trabalhos situa-se geralmente no interior da zona 

protegida, exceto no caso de cabos subterrâneos em que a zona de trabalhos coincide com a zona 

protegida 
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Zona de trabalhos em tensão: espaço em volta das peças em tensão, no qual o nível de isolamento 

destinado a evitar o perigo elétrico não garantido se nele se entrar sem serem tomadas medidas de 

proteção 

Zona de Vizinhança: espaço delimitado e situado em volta da zona de trabalhos em tensão. A zona 

de vizinhança fica compreendida entre a limite exterior da zona de trabalhos em tensão e o limite 

exterior da zona de vizinhança (Dv). Na baixa tensão, a zona entre a superfície da peça nua em 

tensão (sem contacto) e a distância mínima de aproximação é considerada zona de trabalhos em 

tensão, a menos que tenham sido tomadas medidas para afastar ou impedir o contacto com peça 

nua tensão.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto Geral 

A definição de valor, eticamente falando, é a ideia que orienta e influencia as nossas escolhas 

e decisões. Os valores apresentam-se com valências diferentes, o que permite colocá-los numa 

escala hierarquizada de preferências. Abraham Maslow1 defende que a hierarquização de valores 

é algo que detém relatividade axiológica, os valores são algo relativo que variam em função do 

sujeito, época histórica e cultura. Independentemente da sua disposição, na hierarquia de valores 

de cada indivíduo, estão sempre presentes necessidade básicas (necessidade fisiológicas e 

segurança), necessidades psicológicas (sociais e necessidade de estima) e por final, necessidades 

de realização pessoal (Abrunhosa & Leitão, 2011). 

A segurança é um dos valores considerado como crucial na vida de cada indivíduo 

contribuindo para a sua realidade e bem-estar. Deve, portanto, estar presente em todas as atividades 

do dia-a-dia, incluindo o seu local de trabalho. 

Ao longo dos anos o tema de segurança e saúde no trabalho tem sido alvo de destaque e 

continua em constante evolução. Várias normas abordam este tópico, uma vez que, é centrado no 

trabalhador e na própria organização.  

 

A energia elétrica é praticamente adquirida na sociedade atual, é necessário que esteja 

completamente e infindavelmente disponível. Para que tal seja possível, é imprescindível que 

todos os mecanismos desde da produção, distribuição e comercialização estejam em pleno 

funcionamento. É neste ponto que os trabalhos em tensão colaboram. São responsáveis pela 

manutenção de redes e subestações em trabalhos onde não existe a possibilidade de reposição de 

linhas de corrente elétrica, para que a corrente elétrica continue em linha e chegue ao seu destino. 

Estes trabalhos, tal como o nome indica, são realizados em tensão, isto é, são efetuados em redes 

de transporte e de distribuição pública de energia, mantendo a qualidade de serviço que os clientes 

necessitam, evitando interrupções (Saraiva, 2015). 

Os trabalhos na presença de corrente elétrica, apresentam exposição ao perigo elevada, sendo 

necessário que a instituição/organização desenvolva um sistema de gestão de prevenção e 

segurança e saúde no trabalho de forma a desenvolver procedimentos operatórios e de segurança, 

avaliar os riscos a que estão expostos os trabalhadores e desenvolver medidas mitigadoras face aos 

mesmos. 

 

A proposta que se coloca é a certificação em segurança e saúde no trabalho, para tal é 

necessário implementar a norma OHSAS 18001:2007. 

                                                 
1 Abraham Malow (1908-1970) psicólogo americano, conhecido por propor a hierarquia de valores. 
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2 Introdução 

1.2 Breve Descrição do Documento 

A presente dissertação reflete o trabalho realizado na empresa EDP Distribuição, onde 

durante um período de quatro meses. 

Numa fase inicial foi elaborada uma pesquisa bibliográfica, utilizando a metodologia 

PRISMA (Apêndice I), sobre sistemas integrados a nível mundial, em pequenas, médias ou 

grandes organizações, de forma a analisar vantagens e desvantagens da implementação.  

Esta dissertação está dividida em duas partes e tem um total de 6 capítulos, pelo que com o 

objetivo de facilitar a compreensão do trabalho realizado, apresenta-se uma breve descrição de 

cada um dos capítulos que a constituem. 

A primeira parte é constituída pelos capítulos 1, 2 e 3. A segunda parte é constituída pelos 

capítulos 4, 5 e 6. 

O capítulo 1 funciona como um prefácio da dissertação, uma vez que é feito um 

enquadramento do tema e uma breve descrição do documento. 

No capítulo 2 é apresentado um enquadramento empresarial da EDP Distribuição, 

seguidamente é abordado o tema de gestão de segurança e saúde no trabalho; enunciada a 

descrição, benefícios e desvantagens de um sistema de gestão integrado. É também apresentada 

uma explicação sobre os trabalhos em tensão e enquadramento normativo da norma a implementar 

- OHSAS 18001:2007. Por fim, interligando toda esta informação, são apresentados os objetivos 

estabelecidos para a dissertação. 

 O capítulo 3 descreve a estratégia de implementação da norma OHSAS 18001:2007, sendo 

uma espécie de guia, descrito passo por passo, onde está explicitado o que fazer em cada ponto. 

 O capítulo 4 aborda os pontos principais da implementação, nomeadamente o âmbito, a 

avaliação de riscos, controlo de documentos, documentação, entre outros. 

 O capítulo 5 refere-se a análise de alguns pontos da implementação e comentários a pontos 

relevantes. 

 O capítulo 6, que encerra a dissertação, apresenta as conclusões de todo o processo bem 

como as recomendações futuras que podem beneficiar a organização. 
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2 ESTADO DA ARTE 

2.1 Enquadramento Empresarial: Grupo Energias de Portugal (EDP) 

O Grupo EDP, liderado pela EDP – energias de Portugal, SA, surge a partir da fusão de 13 

empresas do setor elétrico português em 1976. Partindo do seu contínuo crescimento e evolução, 

a EDP tornou-se, assim, numa multinacional e com o estatuto de maior empresa não financeira do 

país. 2 

No seu percurso histórico evidenciaram-se vários marcos: 

 2013: Saída do estado português do capital social da EDP com a alienação de 4,41% 

do capital em mercado; 

 2012: Alienação por parte do estado, de 21,35% do capital da EDP à China three gor-

ges, tornando-se esta a maior acionista da EDP; 

 2011: Lançamento da nova marca da EDP, comum às geografias onde o Grupo EDP 

está presente; 

 2008: IPO da EDP R, alienando-se 25% do seu capital em mercado. A assinatura é al-

terada para “viva a nossa energia”; 

 2007: Aquisição da Horizon Wind Energy (EUA) e centralização do negócio de ener-

gia eólica na EDP R, com sede em Madrid, Espanha; A assinatura é alterada para 

“viva a nossa energia”; 

 2005: Fim do processo de aquisição da Portgás, passando a EDP a deter uma participa-

ção de 72%; 

 2004: Noca marca com a adoção do sorriso como imagem da EDP. A designação é al-

terada para “Energias de Portugal”; 

 2003: HC vence o concurso de privatização da Naturgás, tornando-se acionista maiori-

tário com 65, 6% das ações; 

 2001: Entrada em Espanha com tomada de posição de 39,5% do capital do HC; 

 2000: Separação da REN da esfera de controlo do grupo EDP; 

 1999: Criação da EDP Energia em Portugal, no seguimento da liberalização do mer-

cado de eletricidade; 

 1998: Consolidação da atividade no mercado brasileiro, com aquisição do controlo 

bandeirante energia (São Paulo); 

 1997: Reforço do investimento no Brasil com aquisição de 25% da hidroelétrica Laje-

ado; Início do processo de privatização da EDP, com alienação de 30% do capital; 

 1996: Primeiros passos na internacionalização do Grupo, com a aquisição de uma par-

ticipação minoritária na CERI no Brasil 

 1991: Governo decide alterar o estatuto de EDP 

 1980: Rede de distribuição da EDP cobre 97% do território continental e assegura 

80% do fornecimento de energia elétrica de BT 

 Criação da EDP – eletricidade de Portugal, empresa pública, por fusão de 13 empre-

sas, a 30 de junho 3 

                                                 
2 http://intranet.edpon.edp.pt/pt/OurCompany/AboutUs/OurHistory/Paginas/HistoriaEDP.aspx (Acedido a 15 de Abril de 2016) 
3 http://intranet.edpon.edp.pt/pt/OurCompany/AboutUs/OurHistory/Paginas/HistoriaEDP.aspx (Acedido a 15 de Abril de 2016) 
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4 Estado de Arte 

Uma evidência do seu nível evolutivo reside no facto de estar presente, atualmente, em vários 

continentes, que incluem países como Canadá, Brasil e Espanha. 

 

Figura 1: Destaque dos países onde está presente o Grupo EDP (EDP) 

 

A sua visão foca-se numa empresa global de energia, líder em criação de valor, inovação e 

sustentabilidade. Como valores são expedidos a iniciativa (manifestada através dos 

comportamentos e atitudes de todas as pessoas envolvidas na empresa), a confiança (dos 

acionistas, clientes, fornecedores e stakeholders), a excelência (na forma como todas as atividades 

e projetos são executados), a sustentabilidade (tendo em vista a melhoria da qualidade de vida de 

gerações futuras) e, por fim, a inovação (tendo o intuito de criar valores nas diversas áreas em que 

atua). Os compromissos assumidos englobam sustentabilidade, resultados, pessoas e clientes.  A 

sustentabilidade, pois assume responsabilidades sociais e ambientais contribuindo para o 

crescimento constante de regiões onde atua; reduz as emissões de gases de efeito de estufa (de 

forma sustentável) e promove, ativamente, a eficiência energética. Os resultados, estes cumprem 

todas as metas pré-estabelecidas, lideram na capacidade de execução e antecipação e exigem a 

sublimidade em tudo que elabora. As pessoas devido ao elevado rigor profissional, conduta de 

ética, demonstração de iniciativa e entusiasmo, promoção de desenvolvimento de competências e 

mérito, a tudo isto, acresce a defesa de que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é a chave 

do sucesso. Os clientes porque são um fator essencial na tomada de decisões, as suas necessidades 

são antecipadas e são sempre ouvidos, sendo o atendimento e resolução do problema feitos com a 

máxima clareza e toda a disponibilidade.4 

 

                                                 
4 http://intranet.edpon.edp.pt/pt/OurCompany/AboutUs/Paginas/default.aspx (Acedido a 18 de Abril de 2016) 
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Figura 2:Evidência do Grupo EDP a nível nacional (EDP) (intranet EDP)5 

 

Os princípios e a política respeitada pelo Grupo EDP são o reflexo da aplicação da visão, 

compromisso e estratégia instituídos a temas corporativos transversais a todos os negócios, 

projetos ou atividades em que a EDP pretende fazer parte integrante. Estes apontam no sentido de 

consubstanciar posicionamento, sendo a atuação do Grupo EDP transparente e responsável em 

todas as áreas onde desenvolve a sua atividade bem como nas matérias de interesse geral para os 

seus stakeholders e sociedade em geral. 6    

O Grupo EDP apresenta uma estrutura organizativa: Centro Corporativo, EDP Produção, 

EDP Distribuição (local de estágio), EDP Serviço Comercial, EDP Soluções Comerciais, EDP Gás 

SGPS, EDP Gás Distribuição, EDP Gás Serviço Universal, EDP Gás Propano, EDP Sucursal de 

Espanha, EDP Renováveis, EDP España, EDP Brasil, EDP Valor, EDP Inovação, Labelec, Sãvida, 

                                                 
5 http://mo.edp.pt/PT/content/bus-sha-ser-uni/edp-dis/Pages/5-03-02-03-Empresa-no-Mundo.aspx (Acedido a 18 de Abril de 2016) 
6 http://intranet.edpon.edp.pt/pt/OurCompany/AboutUs/politicaseprincipios/Paginas/default.aspx (Acedido a 16 de Abril de 2016) 
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EDP Imobiliária e Participações, EDP Internacional, Fundação EDP, Fundacíon EDP, Instituto 

EDP, UNGE.7 

  

Nascida a 14 de fevereiro de 2000, a EDP Distribuição tem operado a rede de distribuição, 

em Portugal continental, liderando a concessão para a exploração da rede nacional de distribuição 

(RND) de energia elétrica em média tensão (MT) e alta tensão (AT) e de concessões municipais 

de distribuição de energia elétrica de baixa tensão (BT). A sua missão tem como finalidade 

garantir, a todos os utilizadores, a ligação às redes de distribuição de forma racional, transparente 

e não discricionária. Além disso manter a continuidade do fornecimento de energia elétrica a todos 

os clientes sempre garantindo elevados parâmetros como a fiabilidade e qualidade 8. 

A EDP Distribuição tem como objetivo ser o operador líder de redes de distribuição de 

eletricidade não só a nível nacional, mas também a nível ibérico e instituir uma referência a nível 

Europeu 5.  

 

Figura 3 :Símbolo da EDP Distribuição (EDP) 9 

 

Apresenta, como estrutura organizativa de primeiro nível, a área de gestão de Redes e 

Clientes e 20 direções. Sendo estas as seguintes: Gabinete de Apoio ao Conselho Administrativo; 

Direção de Organização e Desenvolvimento; Direção de Recursos Humanos; Direção de 

Planeamento, Controlo e Desenvolvimento de Negócio; Direção de Ambiente, Sustentabilidade e 

Continuidade do Negócio; Gabinete Jurídico; Gabinete de Comunicação; Gabinete de Regulação 

e Mercados; Gabinete de Relações Institucionais; Gabinete de Agenda Europeia InovGrid; Direção 

de Planeamento de Rede; Direção de Projeto e Construção; Direção de Despacho e Condução; 

Direção de Manutenção; Direção Gestão de Energia; Direção Comercial; Direção Operações 

Inovgrid; Direção de Tecnologia e Inovação; Direção de Gestão de Fornecedores e Direção 

Automação e Telecontrolo10.  

 

A Direção de Manutenção dedica-se a assegurar o melhor funcionamento, efetuando um 

planeamento, execução e controlo do programa tendo sempre em vista o alcance de excelência. As 

funções destinadas consistem na definição de políticas, critérios e especificações de manutenção; 

na elaboração do plano de orçamento de manutenção da EDP Distribuição; planear e executar o 

programa de manutenção para a rede de distribuição AT/MT e executar intervenções e reparações 

na rede para a resolução de avarias AT/MT. Esta direção apresenta diversos departamentos: apoio 

                                                 
7 http://mo.edp.pt/PT/content/apps/Pages/Organograma.aspx (Acedido a 20 de Abril de 2016) 
8 http://intranet.edpon.edp.pt/pt/OurCompany/AboutUs/politicaseprincipios/Paginas/default.aspx (Acedido a 18 de Abril de 2016) 
9 https://www.edp.pt/pt/media/bancodeimagens/Pages/BancodeImagens.aspx?ImageCategoryTitle=Marca (Acedido a 22 de Abril) 
10http://mo.edp.pt/PT/content/bus-sha-ser-uni/edp-dis/org-str/Pages/5-03-02-05-01-Estrutura-Organizativa.aspx (Acedido a 20 de Abril 2016) 
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administrativo, apoio técnico, assessoria, trabalhos em tensão, prevenção e segurança, subestações, 

planeamento e controlo, redes AT/MT norte e redes AT/MT sul.11 

 

 

Figura 4:Organog rama da Direção de Manutenção (adaptado EDP intranet) 6 

 

O departamento dedicado aos trabalhos em tensão está sediado no distrito de Coimbra, 

atuando em todo o país. Neste departamento distinguem-se como atribuições: o desenvolvimento 

de técnicas e métodos dos trabalhos em tensão MT (Média Tensão) e AT (Alta Tensão), a execução 

de trabalhos em tensão AT/MT, no âmbito da manutenção e da consignação de instalações, 

colaboradores na formação e reciclagem de equipas TET e colaboração no processo de 

qualificação de Prestadores de Serviços Externos (PSEs) e na elaboração de auditorias aos 

trabalhos em tensão AT/MT, registo de inconformidades identificadas e elaboração de propostas 

de atuação.12 

O departamento de prevenção e segurança tem como objetivo dar resposta a questões 

relativas à formulação de propostas e execução de atividades/ações previstas no plano de 

prevenção e segurança, participar ativamente na análise de acidentes de trabalho, realizar 

auditorias de prevenção e segurança (internas e PSEs), registo de inconformidades, identificação 

e elaboração de propostas de atuação (EDP).13  

2.2 Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

Atualmente a EDP Manutenção tem instituída a certificação em Ambiente, pretende 

implementar um sistema de segurança e saúde no trabalho. 

Entende-se por segurança como “o estado de estar livre de riscos inaceitáveis de danos 

pessoais ou materiais”, definição convergente com a norma OHSAS 18001:2007. Por sua vez, 

segundo o ordenamento jurídico português, o termo segurança de acordo com o artigo 59º da 

Constituição da República Portuguesa, que se refere: “todos os trabalhadores, sem distinção de 

idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

têm o direito à prestação do trabalho, e, condições de higiene, segurança e saúde”, entre outros. 

E, segundo o artigo 64º da mesma, todos têm o direito à proteção da saúde, incumbindo ao Estado, 

                                                 
11 https://mo.edp.pt/PT/content/bus-sha-ser-uni/edp-dis/org-str/mai-dep/Pages/5-03-02-05-01-22-Direcao-de-Manutencao.aspx (Acedido a 20 de 

Abril 2016) 
12 https://mo.edp.pt/PT/content/bus-sha-ser-uni/edp-dis/org-str/mai-dep/Pages/5-03-02-05-01-22-04-Trabalhos-em-Tensao.aspx (Acedido e 21 de 

Abril de 2016) 
13 http://intranet.edpon.edp.pt/pt/OurCompany/SafetyAndPrevention/Paginas/default.aspx (Acedido a 19 Abril 2016) 
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defender e promover a mesma, garantindo ainda o acesso a todos os cuidados de medicina 

preventiva (OHSAS 18001, 2007; Constituição da República Portuguesa, art. 59º e art. 64º). 

No período entre 1960 e 1970, a segurança passou a ser abordada por uma política de 

modelos de gestão de segurança, com planificação, definição de responsabilidades, métodos de 

recrutamento e seleção do pessoal. 

A gestão da segurança e saúde no trabalho é cada vez mais voltada para a prevenção de 

acidentes através da eliminação e/ou redução do risco na execução de tarefas. Esta abordagem, 

foi-se alargando, por exemplo, à segurança exterior ao local de trabalho e à segurança dos veículos 

automóveis. 

Atualmente, novas normas, novos métodos de avaliação de riscos e novas técnicas 

preventivas aparecem para eliminar mais eficazmente os riscos, dando-se enfoque à medicina do 

trabalho, com melhores meios e conhecimentos para combater as doenças profissionais (Rafael, 

2014). 

2.3 Sistema de Gestão Integrado 

Recentemente, um dos pontos que contribui para a competitividade entre empresas é a 

implementação de sistemas de certificação. A razão para tal reside no facto do sucesso a longa 

estância depender diretamente da capacidade de melhoria das suas operações através da sua auto 

reorganização, de modo a responder às necessidades ambientais, sociais e económicas de forma 

sucessiva. (Vinodkumar & Bhasi, 2011)  

A certificação de um ou de vários sistemas de gestão prova a convicção de boas práticas de 

gestão na respetiva área de reconhecimento, servindo, desta forma, como “cartão de visita” junto 

a potenciais clientes e ao mercado em geral (Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, n.d.). 

Com a intenção de satisfazer a certificação, nasce o sistema de gestão, sendo este dedicado 

a uma área específica (ambiente, qualidade, segurança e saúde, etc.) tendo sempre o objetivo de 

atingir os obstáculos pré-estabelecidos. 

Qualquer sistema de gestão, para melhorar aos seus resultados, aplica o princípio de 

melhoria contínua, tendo por base o ciclo PDCA. 
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Sendo esta uma atividade recorrente, não deve ser vista como um conceito obrigatório de 

ocorrência em modo contínuo, sem interrupções, ou que tenha de ocorrer em todas as áreas. Porém, 

a melhoria contínua é um dos resultados pretendidos pelo sistema de gestão (qualquer que ele seja) 

deve, por isso, merecer especial enfoque, necessitando a organização de o demonstrar. 

 Consequentemente, a melhoria contínua não pode ser baseada unicamente em problemas 

identificados ou em situações casuísticas decorrentes de oportunidades ou de ações corretivas para 

não conformidades identificadas. A melhoria contínua advém do compromisso da política 

estabelecida e, decorrente deste compromisso, a organização deve definir as suas prioridades e 

objetivos em consonância com a orientação estratégica (APCER, 2015a).  

Como este é o princípio base de diversas normas, e sendo também recorrente que uma 

organização (independente da dimensão) aplique mais do que uma norma, é coerente a existência 

de um sistema integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto a norma ISO 9001 (qualidade), como a norma ISO 14001 (ambiente), bem como a 

norma OHSAS 18001 (segurança e saúde no trabalho) apresentam princípios e requisitos de gestão 

similares. Ambos exigem a formulação de políticas, atribuição e definição de responsabilidades. 

(Zeng, Shi, & Lou, 2007). 

•Fazer, "Do" •Verificação, 
"Check" 

•Planeament
o, "Plan" 

•Actuar, "Act" 

A P 

D C 

SISTEMA 
INTEGRADO 
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Ambiental 

Sistema de 
Qualidade 
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e Saúde no 
Trabalho 

Figura 6:Formação Esquemática de um SistemaIntegrado, considerando 3 áreas de interesse. (Adaptado de (Santos, 

Mendes, & Barbosa, 2011)) 

Figura 5: Esquematização do ciclo PDCA 
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Tabela 1:Ciclo de melhoria contínua e sua evidência específica nos três sistemas de gestão. (Adaptado de (OHSAS 18001, 

2007; Santos et al., 2011)) 

Parte do 

Ciclo Objetivo ISO 
9001:2008 

ISO 
14001:2004 

OHSAS 

18001:2007 SIG 

Planear 

Estabelecer os 

objetivos e os 

processos 

necessários para 

atingir resultados, 

de acordo com a 

política de SST da 

organização 

Objetivos e 

planeamento da 

qualidade 

Objetivos e 

planeamento do 

ambiente 

Objetivos e 

planeamentos da 

segurança 

Objetivos e 

planeamento 

integrado 

Executar 
Implementar 

processos 

Implementação do 

sistema de 

qualidade 

Implementação do 

sistema ambiental 

Implementação do 

sistema de saúde e 

segurança 

Funcionamento de 

um sistema 

integrado 

Verificar 

Monitorizar e 

medir os processos 

face à política de 

SST, objetivos, 

requisitos legais e 

outros requisitos, e 

relatar resultados 

Verificação e 

análise de defeitos 

de produtos 

Verificação e 

análise de impactos 

ambientais 

Verificação e 

análise dos 

principais 

inconvinientes e 

dificuldades 

Verificação do 

programa integrado 

Atuar 

Empreender ações 

para melhorar 

continuamente o 

desempenho da 

SST 

Revisão e propostas 

de melhoria 
Revisão e propostas 

de melhoria 
Revisão e propostas 

de melhoria 
Revisão e propostas 

de melhoria 

 

A combinação de dois ou mais sistemas, tendo como objetivo a criação de um único sistema 

de gestão integrado (SGI) apresenta benefícios como a otimização de recursos (financeiros e 

humanos), a redução de custos, a unificação de auditorias internas, a melhoria no desempenho de 

trabalhadores, uma melhor definição de responsabilidades e autoridade, a redução de burocracias, 

a análise facilitada de legislação, o aumento da performance e eficiência, um maior nível de 

organização, uma melhor imagem exterior da organização facilidade de comunicação e, por fim, 

a simplificação na gestão o que, consequentemente, resulta numa menor confusão, redundância, e 

evita os conflitos na documentação. 

Os aspetos negativos relativamente à implementação de um sistema de gestão integrado 

prendem-se com os custos iniciais, o aumento de não conformidades, a contínua atualização de 

documentação, o que gera um impacto negativo na gestão da atividade em si, nos problemas de 

organização iniciais e na complexidade do sistema organizacional. 

Relativamente às dificuldades que possam surgir durante o processo de implementação, 

destacam-se as seguintes: insuficiência de regulamentos para integração, elevada dificuldade e 

custo de implementação simultânea de sistemas quando comparado com a integração de um só 

sistema de gestão, grandes alterações na gestão do sistema devido a alterações operacionais, 

elevada dificuldade em associar os comportamentos à alteração de métodos e cultura da 

organização e o tempo despendido (elevado) para a integração. (Santos, Mendes, & Barbosa, 2011) 

De forma a obter sucesso na implementação de um SGI existem fatores-chave tais como: o 

apoio da gestão de topo, a participação de trabalhadores envolvidos, uma boa aprendizagem, um 

bom sistema de auditorias interna, a seleção de uma boa organização, um bom trabalho em equipa, 

a determinação de prémios que funcionam como medidas de encorajamento (Chen, Wu, Chuang, 

& Ma, 2009). 
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Tal como referido, a certificação é uma ferramenta que acrescenta credibilidade, a partir do 

cruzamento do produto ou serviço com a expectativa do cliente. Em certas indústrias a certificação 

é um requerimento legal ou contratual. 

 

ISO, International Standart Organization, é a federação global que define os regulamentos 

e abrange, atualmente, 162 países em todo o mundo. Define-se como uma instituição não 

governamental, fundada em 23 de fevereiro de 1947. Até à data foram publicadas mais do que 

19000 Normas Internacionais que abrangem quase a totalidade de aspetos relativos à tecnologia e 

aos negócios. 

É de notar que a ISO não realiza, efetivamente, a certificação; dedica-se exclusivamente à 

definição de parâmetros. As normas ISO abordam vários tipos de organização, seja de grande ou 

pequena dimensão, independentemente do produto ou serviço e do setor ou atividade a que se 

destina (ISO) 14. 

Uma parte decisiva do processo de certificação é a realização de auditorias; estas constituem 

uma parte vital do sistema de gestão, pois permitem verificar a correspondência com os objetivos 

estabelecidos e a conformidade com as normas (ISO)15. 

OHSAS, Occupational Health & Safety Advisory Services, urge na necessidade de 

cumprimento de requerimentos legislativos que assegurem o cumprimento da totalidade de 

responsabilidades e procura instituir um ambiente de trabalho que garante a segurança e saúde 

(OHSAS) 16. 

OHSAS 18001:2007 mostra-se como uma norma desenvolvida internacionalmente, onde é 

especificado como deve ser desenvolvido e implementado um sistema de higiene ocupacional e 

segurança, podendo ser aplicado a diferentes tipos de organizações. A norma fornece um quadro 

para as organizações, independentemente da sua complexidade ou tamanho, para gerir 

holisticamente os seus riscos de segurança e saúde no trabalho através de uma gestão simples 

(sistema de PDCA). A nível internacional, as organizações consideraram oportuno integrar 

OHSAS 18001:2007, paralelamente às que já existem, concretamente a ISO 9001:2000 e/ou ISO 

14001:2004, normas referentes à qualidade e ambiente, respetivamente (Khodabocus & Constant, 

2010). 

Estruturada e alinhada com outros sistemas de gestão, a norma OHSAS 18001:2007, aparece 

particularmente, como referido, a ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. Averigua-se que, quando 

colocados lado a lado alguns requisitos normativos, estão estabelecidos em ambos: 

 A aplicabilidade do Ciclo de Deming (PDCA); 

 O envolvimento da direção; 

 A necessidade de estabelecer requerimentos escritos; 

 A importância decorrente da realização de auditorias; 

                                                 
14

 http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm (acedido em 10 março de 2016) 
15

 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards.htm (acedido em 30 de março de 2016) 
16

 http://www.ohsas.org/health-a-safety (acedido a 10 de março de 2016) 
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 A relevância dada à formação; 

 A necessidade de revisão do sistema como momento privilegiado para a análise da sua 

eficácia (Gestão, Saúde, & Trabalho, n.d.).  

Quando colocadas lado a lado, detalhadamente, as semelhanças entre estas três normas são 

evidentes.  

Tabela 2:Correspondência entre OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 (Anexo A, OHSAS 18001:2007) 

OHSAS 

18001:2007  
ISO 

14001:2004  
ISO 

9001:2000  

--- Introdução --- Introdução 0. Introdução 
--- ------------ --- ------------ 0.1 Generalidades 

--- ------------ --- ------------ 0.2 
Abordagem por 

processos 

--- ------------ --- ------------ 0.3 
Relacionamento com a 

ISO 9004 

 ------------ --- ------------ 0.4 

Compatibilidade com 

outros sistemas de 

gestão 

1. 
Objetivos e campo de 

aplicação 1. Objetivos e campo 

de aplicação 1. Campo de aplicação 

--- ------------ --- ------------ 1.1. Generalidades 
--- ------------ --- ------------ 1.2. Aplicação 

2. 
Referências 

normativas 2. Referências 

normativas 2. Referências normativas 

3. Termos e definições 3. Termos e definições 3. Termos e definições 

4. 

Requisitos do sistema 

de gestão da SST 

(apenas o título) 
4. 

Requisitos do 

sistema de gestão 

ambiental (apenas o 

título) 

4. 
Requisitos do sistema 

de gestão da qualidade 

(apenas o título) 

4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais 4.1. Requisitos gerais 

--- ------------ --- ------------ 5.5. 
Responsabilidade, 

autoridade e 

comunicação 

--- ------------ --- ------------ 5.5.1. Responsabilidade, 

autoridade 

--- ------------ --- ------------ 5.1. Comprometimento da 

gestão 
--- ------------ --- ------------ 5.3. Política de qualidade 
--- ------------ --- ------------ 8.5.1 Melhoria contínua 

4.3. 
Planeamento 
(apenas o título) 4.3. Planeamento 

(apenas o título) 5.4. Planeamento 
(apenas o título) 

4.3.1. 

Identificação de 

perigos, avaliação de 

riscos e determinação 

de medidas de 

controlo 

4.3.1. Aspetos ambientais 5.2. Focalização no cliente 

--- ------------ --- ------------ 7.2.1. 
Determinação dos 

requisitos relacionados 

com o produto 

--- ------------ --- ------------ 7.2.2. 
Revisão dos requisitos 

relacionados com o 

produto 

4.3.2 
Requisitos legais e 

outros requisitos 4.3.2 Requisitos legais e 

outros requisitos 5.2 Focalização no cliente 

--- ------------  ------------ 7.2.1. 
Determinação dos 

requisitos relacionados 

com o produto 

4.3.3 Objetivos e programas 4.3.3 Objetivos e 

programas 5.4.1 Objetivos da qualidade 

--- ------------ --- ------------ 5.4.2. 
Planeamento do 

sistema de gestão da 

qualidade 
--- ------------ --- ------------ 8.5.1. Melhoria contínua 

4.4 

Implementação e 

operação (apenas o 

título) 
4.4 

Implementação e 

operação (apenas o 

título) 
7. Realização do produto 

(apenas o título) 
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OHSAS 

18001:2007  
ISO 

14001:2004  
ISO 

9001:2000  

4.4.1. 

Recursos, atribuições, 

responsabilidades, 

obrigações e 

autoridade 

4.4.1. 

Recursos, 

atribuições, 

responsabilidade e 

autoridade 

5.1. Comprometimento da 

gestão 

--- ------------ --- ------------ 5.5.1. Responsabilidade e 

autoridade 

--- ------------ --- ------------ 5.5.2. Representante da 

gestão 
--- ------------ --- ------------ 6.1. Provisão de recursos 
--- ------------ --- ------------ 6.3. Infraestrutura 

4.4.2. 

Competência, 

formação e 

sensibilização 
4.4.2. 

Competência, 

formação e 

sensibilização 
6.2.1. (Recursos humanos) 

Generalidades 

--- ------------ --- ------------ 6.2.2. 
Competência, 

consciencialização e 

formação 

4.4.3. 
Comunicação, 

participação e consulta 4.4.3. Comunicação 5.5.3. Comunicação interna 

--- ------------  ------------ 7.2.3. Comunicação com o 

cliente 

4.4.4. Documentação 4.4.4. Documentação 4.2.1. 
(Requisitos de 

documentação) 

Generalidades 

4.4.5. 
Controlo dos 

documentos 4.4.5. Controlo dos 

documentos 4.2.3. Controlo dos 

documentos 

4.4.6. Controlo operacional 4.4.6. Controlo 

operacional 7.1. Planeamento e 

realização do produto 

--- ------------ --- ------------ 7.2.1. 
Determinação dos 

requisitos relacionados 

com o produto 

--- ------------ --- ------------ 7.2.2. 
Revisão dos requisitos 

relacionados com o 

produto 

--- ------------ --- ------------ 7.3.1. 
Planeamento da 

conceção e 

desenvolvimento 

    7.3.2. 
Entradas para a 

conceção e do 

desenvolvimento 

--- ------------ --- ------------ 7.3.3. Saídas da conceção e 

do desenvolvimento 

--- ------------ --- ------------ 7.3.4. Revisão da conceção e 

do desenvolvimento 

--- ------------ --- ------------ 7.3.5. 
Verificação da 

conceção e do 

desenvolvimento 

--- ------------ --- ------------ 7.3.6. Validação da conceção 

e do desenvolvimento 

--- ------------ --- ------------ 7.3.7. 
Controlo de alterações 

na conceção e no 

desenvolvimento 
--- ------------ --- ------------ 7.4.1. Processo de compra 
--- ------------ --- ------------ 7.4.2. Informação de compra 

--- ------------ --- ------------ 7.4.3. Verificação do produto 

comprado 

--- ------------ --- ------------ 7.5.1. 
Controlo da produção e 

do fornecimento do 

serviço 

--- ------------ --- ------------ 7.5.2. 

Validação dos 

processos de produção 

e de fornecimento de 

serviço 
--- ------------ --- ------------ 7.5.5. Preservação do produto 

4.4.7. 
Preparação da resposta 

a emergências 4.4.7. 
Preparação da 

resposta a 

emergências 
8.3. Controlo do produto 

não conforme 
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OHSAS 

18001:2007  
ISO 

14001:2004  
ISO 

9001:2000  

4.5. 
Verificação (apenas o 

título) 4.5. Verificação (apenas 

o título) 8. 
Medição, análise e 

melhoria (apenas o 

título) 

4.5.1. 

Monitorização e 

medição do 

desempenho 
4.5.1. Monitorização e 

medição 7.6. 

Controlo dos 

dispositivos de 

monitorização e 

medição 

--- ------------ --- ------------ 8.1. 
(Medição, análise e 

melhoria) 

Generalidades 

--- ------------ --- ------------ 8.2.3. Monitorização e 

medição dos processos 

--- ------------ --- ------------ 8.2.4. Monitorização e 

medição do produto 
--- ------------ --- ------------ 8.4. Análise de dados 

4.5.2 
Avaliação da 

conformidade 4.5.2 Avaliação da 

conformidade 8.2.3. Monitorização e 

medição de processos 

--- ------------ --- ------------ 8.2.4. Monitorização e 

medição do produto 

4.5.3 

Investigação de 

incidente, não 

conformidades, ações 

corretivas e ações 

preventivas (apenas o 

título) 

--- ------------ --- ------------ 

4.5.3.1. Investigação de 

incidentes --- ------------ --- ------------ 

4.5.3.2. 
Não conformidades, 

ações corretivas e 

ações preventivas 
4.5.3 Ações corretivas e 

ações preventivas 8.3. Controlo do produto 

não conforme 

--- ------------ --- ------------ 8.4. Análise de dados 
--- ------------ --- ------------ 8.5.2 Ações corretivas 
--- ------------ --- ------------ 8.5.3. Ações preventivas 

4.5.4. Controlo de registos 4.5.4. Controlo de registos 4.2.4. Controlo de registos 
4.5.5. Auditoria interna 4.5.5. Auditoria interna 8.2.2. Auditoria interna 

4.6. Revisão pela gestão 4.6. Revisão pela gestão 5.1. Comprometimento da 

gestão 

--- ------------ --- ------------ 5.6. Revisão pela gestão 

(apenas o título) 
--- ------------ --- ------------ 5.6.1. Generalidades 
--- ------------ --- ------------ 5.6.2. Entrada para a revisão 
--- ------------ --- ------------ 5.6.3. Saída da revisão 
--- ------------ --- ------------ 8.5.1. Melhoria contínua 

2.4 Trabalhos em Tensão 

Define-se trabalho em tensão (TET) aquele em que o trabalhador entra em contacto com 

peças em tensão ou entra na zona de trabalho em tensão com partes do seu corpo ou com 

ferramentas, equipamentos ou dispositivos que ele manipule. Em oposição a este, pode ser também 

definido trabalho fora de tensão (TFT), consistindo no trabalho realizado em instalações elétricas, 

subestações, após terem sido tomadas todas as medidas adequadas para se evitar o risco elétrico, 

e que não estejam nem em tensão nem em carga, estando ausentes de tensão, vulgarmente 

conhecido por consignação (EDP Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014). Contudo, os 

trabalhos fora de tensão não são âmbito de estudo do presente documento. 
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Devido à perigosidade a que estão expostos os intervenientes, são estabelecidas 

especificamente as condições em que existe a possibilidade de execução do trabalho em tensão, 

de acordo com regulamentos vigentes nas redes de distribuição e de transporte, nas instalações de 

produção e seus anexos, bem como nas instalações de edifícios de utilização. Discriminadamente, 

os trabalhos em tensão podem ser executados por razões de exploração ou de utilização, quando a 

natureza das operações ou as condições de exploração tornam perigosa ou impossível a colocação 

fora de tensão e, por fim, caso a natureza do trabalho requeira a presença de tensão. 

Na necessidade de execução de um trabalho, está estabelecido um procedimento sequencial 

precedido ao trabalho em si, que deve ser cumprido. Somente após a realização de todos os 

requisitos é possível iniciar-se a atividade. 

O requerimento consiste num pedido de intervenção em tensão (PIT), numa licença para 

intervenção em tensão (LIT) e numa autorização para intervenção em tensão (AIT).  

O PIT é um documento escrito através do qual a entidade interessada na realização dos 

trabalhos dá a conhecer ao responsável pelos trabalhos em tensão da empresa (Prestação de 

Serviços, com contrato com a EDP Distribuição), ou de uma empresa exterior, a sua intenção de 

lhe confiar a execução de trabalhos em tensão. Pode ser de carácter geral, ou seja, válido para um 

conjunto de trabalhos e não exclusivamente para um só, escalonados num período de tempo 

limitado ou estabelecido para um determinado trabalho. Posteriormente à confirmação da 

execução do trabalho em tensão é de o encargo do responsável pela manutenção remeter ao centro 

da condução uma cópia do PIT, onde está indicado o responsável de trabalhos, com vista à emissão 

de respetiva AIT. (EDP Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014) 

A licença para intervenção em tensão (LIT), similarmente ao PIT, é um documento escrito 

permanente, elaborado pelo responsável da manutenção das instalações, para ser utilizado pelo(s) 

responsável(eis) de trabalhos, em que são fixadas as operações a baixa tensão habituais que, pelo 

seu caráter, podem ser executadas sem uma autorização para intervenção em tensão. Os trabalhos 

de média tensão, alta tensão e muito alta tensão requerem, impreterivelmente, uma AIT. (EDP 

Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014) 

 A autorização para intervenção em tensão (AIT) consiste num documento escrito, com 

validade limitada, por meio do qual o responsável de condução dá permissão a um responsável 

(podendo este pertencer a uma empresa externa) para realizar em tensão uma tarefa definida, em 

condições precisas de data e local, indicando, caso se justifique, disposições particulares de 

exploração, sendo exemplo a duração prevista. Porventura, em caso excecional, se a distância 

geográfica e as necessidades de exploração o legitimarem, a AIT pode tomar a forma de uma 

mensagem registada pelo responsável de condução para o responsável de trabalhos. Caso tal se 

verifique, cada correspondente deve preencher um impresso numerado e anotar no mesmo o 

número de identificação do impresso preenchido pelo outro correspondente, assim como os 

números de ordem da mensagem. A AIT conclui-se com o aviso de fim do trabalho em tensão 

redigido no mesmo documento. A redação e a transmissão são efetuadas nas mesmas condições 

que a AIT (EDP Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014). 

 



Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente 

16 Estado de Arte 

Logo que corretamente autorizados, os trabalhos em tensão podem ser concretizados 

segundo quatro tipos de métodos de trabalho. Estes diferem na posição do executante em relação 

às peças em tensão e aos meios que utiliza para a prevenção face a riscos de eletrização e de curto-

circuito. (EDP Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014) 

 
Tabela 3:Método de trabalho em tensão e respetiva descrição (EDP, Manual do Risco Elétrico) 

Método Descrição 

Trabalho em Contato 

O executante penetra na zona situada entre as peças em tensão e a distância mínima de 

aproximação previamente estipulada e trabalha em contacto direto com as peças em tensão, 

protegendo-se destas com equipamentos de proteção (luvas isolantes, protetores isolantes, 

etc.) dotados de isolamento adequado ao nível de tensão das peças em que está a intervir. 

Trabalho à Distância 

O executante mantém perseverantemente uma distância igual ou superior à distância 

mínima de aproximação entre as suas mãos, ou qualquer outra parte do corpo, e as peças 

em tensão e trabalha com o auxílio de ferramentas fixadas na extremidade de tubos, varas 

ou cordas dotadas de isolamento apropriado ao nível de tensão das peças em que está a 

interferir. 

Trabalho Potencial 

O executante elabora o seu trabalho em contacto elétrico com a peça em tensão, após se ter 

intencionalmente colocado ao potencial dessa peça e estar convenientemente isolado em 

relação às peças adjacentes a potenciais diferentes do seu. No decorrer da transição de 

potencial das massas para o potencial das peças em tensão ou vice-versa, o executante não 

está ligado a nenhum potencial fixo, pelo que está numa situação de potencial flutuante. 

Método Global 

Estes métodos podem ser conciliados no decurso de um determinado trabalho, designando-

se o procedimento por método global ou combinação dos 3 métodos, ou por outro lado, 

podem ser utilizados isoladamente, nunca em simultâneo, consoante o tipo de trabalho a 

executar. 

 

O método geralmente utilizado é o método à distância, não só por ser o mais tradicional, mas 

também por apresentar menos riscos e custos associados. Especialmente utilizado para trabalhos 

de AT, mas também se realizam trabalhos com outras tensões usando este método.  

O método ao potencial utiliza-se em MT e MAT, não sendo utilizado em altas tensões, pois 

as distâncias compreendidas para este método implicam um maior risco para o executante.  

O método em contacto, atualmente mais usado, é dedicado mais a BT. 

Associado a cada método de trabalho, estão definidas precauções e equipamentos 

necessários para a execução do trabalho. 
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Figura 7:Evidência de Trabalhos em Tensão (Fotografias captadas por Catarina Correia, Subestação Rio Meão (Santa 

Maria da Feira, 12.04.2016)) 

 

O Regime Especial de Exploração (REE) entende-se como a situação em que é colocado um 

elemento de rede ou uma instalação durante a realização de trabalhos em tensão, a fim de diminuir 

as consequências de um eventual incidente e de evitar reposições de tensão automáticas ou 

voluntárias no seguimento do disparo das proteções. As disposições a tomar em cada caso são as 

indicadas nas Condições de Execução do Trabalho (CET) (EDP Valor – Direção de Segurança e 

Saúde, 2014). 

Nas CET estão coerentemente definidas as regras gerais a respeitar para a realização de 

trabalhos em tensão, especificando as seguintes: regras do relacionamento entre o responsável de 

exploração e o responsável de trabalhos; metodologias segundo as quais o trabalho deve ser 

preparado; ferramentas a utilizar; verificação da boa execução do trabalho; regras relativas às 

condições atmosféricas; regras relativas aos REE. Aos trabalhadores atribuídos para desempenhar 

o trabalho em tensão são providenciados, especificamente, equipamentos e ferramentas 

especialmente concebidos e equipamento de proteção necessário à sua segurança. Para que não 

haja qualquer dúvida, existem Fichas Técnicas (FT) e Modos Operatórios (MO) referentes a cada 

tipo de material, equipamento ou ferramenta, onde estão explicitadas as suas características e 

devidas condições de utilização (EDP Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014). As CET estão 

devidamente documentadas e apresentam especificações para BT, MT, AT e limpeza. 

 

No que respeita à habilitação para a realização de TET, este só pode ser executado por 

trabalhadores devidamente habilitados e possuidores de um título de habilitação. A atribuição de 
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um título de habilitação para trabalhos em tensão pressupõe o prévio reconhecimento de que o 

trabalhador possui a competência técnica relativamente às precauções a tomar para prevenir os 

acidentes de origem elétrica ou outros associados à execução dos trabalhos ou tarefas que lhe são 

confinadas. A prossecução de competências técnicas, adquiridas em formação, comporta 

conhecimentos alusivos a: 

 Métodos de trabalho que permitem efetuar tensão os trabalhos que lhes são adjudicados; 

 Instalações e equipamentos elétricos em que atuará; 

 Riscos de eletricidade; 

 Regras de segurança de forma a prevenir riscos; 

 Métodos de trabalho em tensão; 

 Procedimentos a adotar em caso de acidente elétrico; 

 Medidas de segurança para prevenir outros riscos ligados à sua atividade normal e ao 

seu habitual ambiente de trabalho. 

Aquando o término da formação teórica, os responsáveis devem elaborar uma apreciação 

sobre a aptidão da pessoa para colocar em prática as regras e procedimentos para a prevenção do 

risco elétrico. Para além das competências técnicas, é igualmente garantido que o trabalhador 

possui aptidão médica e adequação humana (boa forma física) (EDP Valor – Direção de Segurança 

e Saúde, 2014). 

De forma a verificar se os trabalhos possuem as características necessárias para a elaboração 

do trabalho é emitido o título de habilitação. Nele estão indicadas as informações vitais como 

indicações relativas ao titular, a codificação do domínio de tensão, grau e natureza das operações 

que o trabalhador está habilitado a realizar e a sua validade. Este tem uma validade de 3 anos, 

podendo ser renovado posteriormente. 

Tendo o intuito de facilitar a habilitação para os trabalhos em tensão, o código indica a 

complexidade do trabalho a realizar. A habilitação é codificada por letras maiúsculas e índices 

numéricos. A primeira letra indica o nível de tensão em que o titular da habilitação pode intervir:  

B: para as instalações de BT; 

M: para instalações de MT  

A: para as instalações de AT (Un = 60 kV)  

H: para instalações de MAT 

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

está habilitado: 

1: para os eletricistas executantes; 

2: para os eletricistas que poderão ser designados para chefiar trabalhos. 

A letra, 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. 

D: método à distância 
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C: método ao contacto  

P: método ao potencial  

G: método global (combinação dos três métodos) 

A letra L indica que o titular pode efetuar trabalhos de limpeza em tensão; a letra E indica 

que o titular pode conduzir viaturas com equipamentos especiais (grua/perfuradora, elevador com 

barquinha, etc.), operar e proceder à manutenção corrente das referidas viaturas e equipamentos. 

(EDP Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014) 

 

Os trabalhos em tensão são realizados ao ar livre. As condições climatéricas são uma 

condicionante neste tipo de trabalhos, tendo estas uma notável influência na execução do mesmo. 

Não obstante, é de notar que os procedimentos a tomar diferem consoante o trabalho em si, isto é, 

se é de alta, média ou baixa tensão. 

 

Tabela 4:Limitações aos trabalhos em tensão em baixa tensão em função das condições atmosféricas 

Caso 

Linhas aéreas em 

condutores nus no 

exterior 

Linhas aéreas em 

condutores isolados no 

exterior 

Canalizações elétricas 

subterrâneas ou instalações no 

interior de edifícios 

Precipitação atmosférica 

pouco importante 
O trabalho pode ser 

começado e acabado. 
O trabalho pode ser 

começado e acabado. 

O trabalho pode ser começado e 

acabado se o estaleiro: está 

abrigado de precipitação, não há 

perigo de inundação e tem 

condições de visibilidade. 

Precipitações 

atmosféricas 

importantes 

O trabalho não deve ser 

começado, mas a operação 

em curso pode ser acabada 

O trabalho não deve ser 

começado, mas a operação 

em curso pode ser acabada 

O trabalho pode ser começado e 

acabado se o estaleiro: está 

abrigado de precipitação, não há 

perigo de inundação e tem 

condições de visibilidade. 

Nevoeiro espresso 
O trabalho não deve ser 

começado, mas a operação 

em curso pode ser acabada 

O trabalho não deve ser 

começado, mas a operação 

em curso pode ser acabada 

O trabalho pode ser começado e 

acabado se o estaleiro: está 

abrigado de precipitação, não há 

perigo de inundação e tem 

condições de visibilidade. 

Vento violento 
Segundo as prescrições 

eventuais das CET 
Segundo as prescrições 

eventuais das CET 
Segundo as prescrições eventuais 

das CET 

Trovoada 
O trabalho não deve ser 

começado, nem acabado 

O trabalho não deve ser começado nem acabado, a menos que as 

linhas aéreas ou canalizações em que se vão realizar os trabalhos não 

estejam ligadas senão as redes de BT inteiramente em cabos isolados 

ou situadas no interior de edifícios, e se forem alimentadas 

exclusivamente por redes AT, inteiramente realizadas em cabos 

isolados ou situadas no interior de edifícios. 

 

 
Tabela 5:Limitações aos trabalhos em tensão em alta tensão em função das condições atmosféricas 

Caso Tensão Nominal 
(em kV) 

Trabalho ao 

Contacto Trabalho à Distância Trabalho  ao 

Potencial 

Precipitação 

atmosférica pouco 

importante 
Un ≤ 30 

O trabalho não deve 

ser começado, mas a 

operação pode ser 

acabada. 

O trabalho pode ser 

começado e acabado 

O trabalho pode ser 

começado e acabado 



Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente 

20 Estado de Arte 

Caso Tensão Nominal 
(em kV) 

Trabalho ao 

Contacto Trabalho à Distância Trabalho  ao 

Potencial 

Un > 30 Método de trabalho 

interdito ----------- ----------- 

Precipitações 

atmosféricas 

importantes 

Un ≤ 30 
O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

O trabalho não deve 

ser começado, mas a 

operação pode ser 

acabada. 

O trabalho não deve 

ser começado, mas a 

operação pode ser 

acabada. 

Un > 30 Método de trabalho 

interdito ----------- ----------- 

Nevoeiro espresso 

Un ≤ 30 

O trabalho não deve 

ser começado, mas a 

operação pode ser 

acabada. 

O trabalho não deve 

ser começado, mas a 

operação pode ser 

acabada. 

O trabalho não deve 

ser começado, mas a 

operação pode ser 

acabada. 

Un > 30 Método de trabalho 

interdito 

O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

Vento violento 

Un ≤ 30 
O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

Un > 30 Método de trabalho 

interdito ----------- ----------- 

Trovoada 

Un ≤ 30 
O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

O trabalho não deve 

ser começado, nem 

acabado 

Un > 30 Método de trabalho 

interdito ----------- ----------- 

 

Se, porventura, as condições atmosféricas implicarem a interrupção do trabalho, o pessoal 

deve abandonar o seu posto de trabalho e garantir a segurança da zona de trabalhos em relação a 

terceiros, podendo deixar no local os dispositivos isolantes não acessíveis a partir do solo. O 

responsável deve informar o centro de condução da interrupção do trabalho. 

Assim que as condições climatéricas se tornem favoráveis para a continuação/início do 

trabalho, antes de retomar o trabalho o responsável de trabalhos deve verificar o estado da zona de 

trabalhos e informar o centro de condução do começo de trabalhos ou anomalias eventualmente 

encontradas. 

 

Trabalhos em tensão no domínio BT 

No que diz respeito a trabalhos em tensão realizados a BT, em instalações situadas no 

exterior e no interior do edifício, podem ser executados em tensão, na condição de serem 

respeitadas as prescrições: 

 Aplicação de um dos métodos de trabalho, ao contacto ou à distância; 

 Condições de Execução de Trabalho (CET) definidas para BT; 

 Utilização de acordo com as Fichas Técnicas (FT) e Modos Operatórios (MO) das fer-

ramentas, equipamentos e matérias adaptados ao nível de tensão aprovados; 

 Limitações relativas às condições atmosféricas; 

 Regras definidas para a preparação, condução, interrupção e fim de trabalhos. 

 A colocação em regime especial de exploração não abrange trabalho no domínio de 

BT.(EDP Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014) 
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Trabalhos em tensão no domínio AT (MT, AT e MAT) 

Deve ser objeto de uma AIT qualquer trabalho realizado no domínio A (que inclui os níveis 

MT, AT e MAT). 

Os trabalhos em instalações do domínio AT, situadas no exterior e no interior de edifícios, 

podem ser executados em tensão dentro dos limites das possibilidades técnicas (isolamento dos 

executantes, material, isolamento da ferramenta, distância entre peças a potencial fixo diferente, 

etc.), na condição de se respeitarem as prescrições: 

 Aplicação de um dos três métodos de trabalho ou da sua combinação; 

 Condições de execução do trabalho (CET) para o nível de tensão a que dizem respeito; 

 Utilização, de acordo com as fichas técnicas (FT) e modos operatórios (MO), das fer-

ramentas e materiais adaptados ao nível de tensão e homologados; 

 Respeito das limitações relativas às condições atmosféricas; 

 Regras definidas para a preparação, colocação em regime especial de exploração, con-

dução dos trabalhos, interrupção eventual e fim dos trabalhos. 

Regime Especial de Exploração 

A colocação do regime especial de exploração (REE) para trabalhos em redes do domínio 

AT é da responsabilidade do centro de condução. Este aplica as medidas necessárias 

compreendidas como: 

 Interdição de qualquer reposição voluntária da instalação de serviço, sem acordo pré-

vio do responsável de trabalhos, após a ocorrência de um disparo; 

 Disposições particulares fixadas nas CET, adaptadas à natureza e ao nível de tensão e 

ao trabalho a efetuar, a supressão dos reengates automáticos e a modificação da regu-

lação das proteções (pode incluir). 

Relativamente aos trabalhos realizados na proximidade de instalações elétricas em tensão, 

podem acontecer dois casos distintos. Um em locais reservados a eletricistas, qualquer que seja a 

natureza do trabalho ou intervenção; outra aquando a subida a apoios ou pórticos e na aproximação 

a condutores nus de linhas aéreas para a realização de trabalhos de construção ou conservação da 

instalação elétrica. 

A proximidade a uma instalação elétrica contendo peças nuas de tensão perto das quais os 

trabalhos são suscetíveis de serem realizados, pressupõe uma divisão em 4 zonas. (EDP Valor – 

Direção de Segurança e Saúde, 2014) 
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Consequentemente, as distâncias de vizinhança estabelecidas pela EDP estão ilustradas na 

figura 8 e na tabela 6. 

Tabela 6:Distância de vizinhança a respeitar em função do nível de tensão 

Domínio Nível de Tensão Distância de Vizinhança 
Domínio BT Un ≤ 1000 V 0,3 m 

Domínio AT 

1000 V < Un ≤ 15 Kv 1,5 m 
15 kV < Un ≤ 60 Kv 2 m 

60 kV < Un < 220 Kv 3 m 
Un = 220 Kv 4 m 
Un = 400 Kv 5 m 

 

Especificando as zonas de trabalho: 

 Zona 1: Zona de trabalhos em AT 

  Espaço em volta de peças de tensão, até à distância mínima de aproximação, no 

qual o nível de isolamento destinado a evitar o perigo elétrico não é garantido se nele entrar, sem 

serem tomadas medidas de proteção. Nesta zona são respeitadas as regras de trabalho em tensão. 

 Zona 2: Zona de Vizinhança AT 

  Zona definida apenas para o domínio AT. Apenas podem trabalhar nesta zona 

pessoas instruídas e autorizadas pelo empregador para trabalhar na vizinhança de peças nuas de 

tensão no domínio considerado. Só é permitido trabalhar nesta zona de trabalho – por meio de 

anteparos, protetores isolantes e material isolante, de forma a assegurar que não é possível tocar 

nas peças em tensão ou entrar na zona de trabalhos de tensão. 

 Zona 3: Zona de prescrições reduzidas 

  Zona de trabalhos, definida para os domínios BT e AT, situada no interior de um 

local de acesso reservado a eletricistas, mas para além da distância de vizinhança. Nesta zona são 

Figura 8:Distância mínima consoante o nível de tensão e zonas de trabalho. (EDP Valor – 

Direção de Segurança e Saúde, 2014) 
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apenas permitidas pessoas autorizadas pelo respetivo empregador. É necessária uma especial 

atenção na preparação de trabalhos, pois os riscos de tensão devem ser tidos em conta. 

 Zona 4: Zona de Trabalhos em BT 

  Zona localizada entre as peças nuas de tensão e a distância mínima de aproximação 

0,3m. Esta zona pode ser considerada como trabalhos em tensão (caso não tenham sido tomadas 

medidas para afastar ou impedir o contacto com as peças em tensão) ou de vizinhança de BT (se 

forem tomadas medidas adequadas para impedir qualquer contacto com as peças em tensão). (EDP 

Valor – Direção de Segurança e Saúde, 2014)  

2.5 Enquadramento Legal e Normativo: OHSAS 18001: 2007 

Diversas organizações levaram a cabo “avaliações” e “auditorias” de SST, de forma a avaliar 

o seu desempenho no âmbito do mesmo. No entanto, estes métodos de apreciação, puramente, não 

são satisfatórios para garantir à organização que o seu desempenho cumpre, e irá interruptamente 

cumprir, os requisitos legais da sua política. Neste contexto, de modo a certificar que os níveis de 

eficácia são cumpridos, é necessário que os procedimentos sejam realizados num cenário de 

sistema de gestão estruturado e integrado na organização (OHSAS 18001, 2007). 

Inicialmente publicada em 1999, a série de avaliação 18001 referente a segurança e higiene 

ocupacional foi formulada pelos membros corporativos certificados tendo como base a British 

Standards 8800 (BS 8800) (Chen, Wu, Chuang, & Ma, 2009). 

A BS OHSAS 18001 (Especificação para sistemas de gestão de segurança e saúde 

ocupacional) foi desenvolvida de modo a permitir a compatibilidade com as normas ISO 9001 

(SGQ) e ISO 14001 (SGA).  

O referencial OHSAS 18001 estabelece os requisitos a que deve obedecer um sistema de 

gestão de segurança e saúde no trabalho funcionado este como suporte para uma organização poder 

controlar os riscos e melhorar o seu desempenho nesta área.  

Dado que o referencial OHSAS 18001, da BSI (British Standards Institution) não foi 

adotado como norma internacional ISO, em Portugal optou-se por publicar uma norma portuguesa: 

NP 4397, a qual é equivalente à especificação OHSAS 18001 (Gestão et al., n.d.). 

OHSAS 18000 é um sistema de gestão global de segurança e higiene ocupacional. Nele estão 

compreendidas 18001 e 18002 que em si englobam várias publicações. Diversos documentos 

relacionados com segurança e higiene ocupacional foram utilizados na criação do das normas, 

destacando-se: 

 BS8800:1996 Guia para segurança e higiene ocupacional; 

 DNV Normas para a certificação da gestão sistemas de segurança e higiene ocupacio-

nal (OHSMS):1997; 

 Relatório técnico NPR 5001:1997 guia para a gestão de sistemas de segurança e higi-

ene ocupacional;  
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 Projeto LRQA SMS 8800 critérios de avaliação de gestão de sistemas de higiene e se-

gurança; 

 SGS e ISMOL ISA 2000:1997 Requerimentos para a gestão de sistema de higiene e 

segurança; 

 BVQI Certificação de segurança: padrões de segurança e higiene ocupacional;  

 Projeto AS/NZ 4801 guia de especificações do uso dos sistemas de gestão de sistemas 

de segurança e higiene ocupacional; 

 Projeto BSI PAS 088 sistemas de gestão segurança e higiene;  

 UNE 81900 series de pré-requisitos de prevenção contra riscos ocupacionais; 

 Projeto NSAI RS 320 recomendações para a gestão de um sistema de segurança e higi-

ene ocupacional (Vinodkumar & Bhasi, 2011); 

 Publicação da norma OHSAS 18001: 1999. 

A norma utilizada na presente dissertação - 18011:2007 - mostra-se como uma atualização 

da norma OHSAS 18001:1999, as principais modificações apresentadas consistem:  

 Maior enfoque na importância da “saúde”; 

 A OHSAS 18001 agora refere-se a si própria como uma norma, não como uma especi-

ficação ou documento, contrariamente à edição anterior. Tal reflete a crescente adoção 

da OHSAS 18001 como base para as normas nacionais de sistemas de gestão da segu-

rança e saúde do trabalho; 

 O diagrama do modelo “planear-fazer-verificar-agir” é apenas apresentado na Introdu-

ção, na sua totalidade, e não também como diagrama no início de cada um dos grupos 

de cláusulas; 

 As publicações de referência na cláusula 2 foram limitadas a documentos puramente 

internacionais; 

 Foram adicionadas novas definições e foram revistas definições já existentes; 

 Melhoria significativa no alinhamento com a ISO 14001:2004 ao longo da norma e 

melhoria da compatibilidade com a ISO 9001:2000; 

 O termo “risco tolerável” foi substituído pelo termo “risco aceitável”; 

 O termo “acidente” está agora incluído no termo “incidente”; 

 A definição do termo “perigo” já não refere a “dano à propriedade ou dano ao ambi-

ente do local de trabalho”; 

Agora considera-se que este “dano” não está diretamente relacionado com o sistema 

de gestão da segurança e saúde do trabalho, que é o propósito desta norma OHSAS, e 

está incluído no campo da gestão dos recursos. No entanto, o risco deste “dano” que 

tenha um efeito na segurança e saúde do trabalho deverá ser identificado através do 

processo de avaliação de riscos e ser controlado através da aplicação das medidas de 

controlo apropriadas. 

 As sub-cláusulas 4.3.3 e 4.3.4 foram reunidas, em linha com a ISO 14001:2004; 

 Foi introduzido um novo requisito para considerar a hierarquia das medidas de con-

trolo como parte do planeamento da SST; 

 A gestão das alterações está agora mais explícita; 

 Foi introduzida uma nova cláusula “Avaliação da conformidade”; 

 Foram introduzidos novos requisitos para participação e consulta; 

 Foram introduzidos novos requisitos para investigação de acidentes; 
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 Esta publicação não pretende conter todas as cláusulas necessárias para a celebração 

de um contrato. Os seus utilizadores são responsáveis pela sua correta aplicação. 

A conformidade com esta norma da série de avaliação da saúde e da segurança do trabalho 

(OHSAS) não confere imunidade em relação às obrigações legais (OHSAS 18001, 2007). 

A aplicabilidade das normas OHSAS 18001:2007 é ampla, podendo ser aplicada a 

organizações que tenham o intuito de estabelecer um sistema de gestão da SST destinado a eliminar 

ou minimizar o risco para os trabalhadores e outras partes interessadas que possam ser expostas a 

riscos para SST associados às suas atividades; organizações que pretendam estabelecer, 

implementar, manter e melhorar um sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho; assegurar 

a conformidade com a politica de SST e demostrar conformidade com a norma OHSAS (OHSAS 

18001, 2007). 

Para demonstrar a conformidade existem várias abordagens, sendo necessário apenas uma 

para a demonstração: efetuar uma autoavaliação e autodeclaração, obtenção de informação da 

conformidade por entidades que tenham interesse da organização, procurar obter a confirmação 

da sua autodeclaração por uma parte externa à organização ou procurando obter a 

certificação/registo do seu sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho por uma organização 

externa (OHSAS 18001, 2007). 

A Política é definida pela organização, sendo o âmbito convenientemente determinado. 

Existem diversos pontos que devem ser abordados: 

 Adequação à natureza e à escala dos riscos para a SST da organização; 

 Inclui um compromisso para prevenção de lesões, ferimentos e danos para a saúde e 

melhoria contínua da gestão e da performance da SST; 

 Inclui um compromisso de, no mínimo, cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e 

de outros requisitos que a organização subscreva relativos aos seus perigos para a 

SST; 

 Proporciona o enquadramento para estabelecer e rever os objetivos do SST; 

 Está documentada, implementada e mantida; 

 É comunicada a todas as pessoas que trabalham sob o controlo da organização com a 

intenção de que estes fiquem consistentes das suas obrigações individuais em matéria 

de SST; 

 Está disponível para as partes interessadas; e 

 É periodicamente analisada para garantir que se mantém relevante e adequada à orga-

nização (OHSAS 18001, 2007). 

2.6 Objetivos 

Tal como sugere o título da dissertação “Implementação de um sistema de Gestão de 

Segurança com base na Norma OHSAS 18001:2007 e sinergias do Sistema de Gestão Ambiental 

da EDP Distribuição”, o principal objetivo centra-se na implementação de um sistema de 

segurança e saúde no trabalho, tendo como guia as normas utilizadas globalmente – OHSAS 
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18001:2007 – num pequeno núcleo da EDP Distribuição, dentro de Direção de Manutenção 

(DMN). 

O núcleo dedica-se aos trabalhos em tensão (TET). A este objetivo junta-se a possibilidade 

de um sistema integrado (não sendo o foco principal) constituído pelo sistema de segurança e saúde 

no trabalho e ambiente. 

Na presente dissertação podem discriminar-se os objetivos específicos: 

 Adaptação/ Revisão dos processos operacionais e sua descrição em processos normali-

zados, respeitando a nossa atual realidade estrutural e cultural; 

 Identificar e corrigir (possíveis) situações; 

 Clarificar relações internas; 

 Adaptar/Implementar métodos de análise da conformidade e da eficácia do sistema de 

gestão, em estreita colaboração com a parte ambiental 

O desafio apresenta-se podendo ser alastrado, posteriormente, a outras atividades 

desenvolvidas na DMN e quem sabe alargar a EDP Distribuição, funcionando o presente caso 

como projeto piloto.
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3 ESTRATÉGIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA 18001:2007 

A implementação de um sistema de gestão de segurança tem como objetivo documentar 

políticas, objetivos e procedimentos de uma organização, estando dedicado a um certo campo de 

ação. 

Na norma estão definidos requisitos que devem ser cumpridos. Em cada ponto ou etapa 

existem resultados que pretendem ser alcançados. 

3.1 Sistema de Gestão e de Segurança no Trabalho - Requisitos 

Âmbito 

Neste ponto é elaborado um enquadramento geral, indicando concretamente a que 

atividade/processo a implementação se destina. Deve ser definida objetivamente para que não 

exista nenhuma ambiguidade ou dúvida face ao destino de aplicação. Esta etapa é relevante pois 

condiciona todo o processo de implementação e todas as etapas seguintes dependem do âmbito de 

aplicação (APCER, 2015a; OHSAS 18001, 2007).  

 

Objetivo 

Nesta secção estão descritos os resultados que uma organização pretende obter. Os objetivos 

devem estar ao alcance da organização e da mesma forma devem ser ambiciosos, possibilitando 

manter e melhorar a sua imagem. Note-se que a norma se refere, como finalidade, à eliminação ou 

minimização do risco para os trabalhadores ou partes interessadas a partir do estabelecimento e 

implementação de um sistema de gestão. Claramente deve ser também mencionada a 

conformidade com a política.   

O principal objetivo da organização aquando a implementação da norma é a obtenção de 

certificação. Para tal é necessário que a própria organização esteja em conformidade com as 

normas OHSAS 18001:2007; isto é possível se uma ou mais das seguintes metas forem alcançadas: 

 Realização de uma autoavaliação e auto declaração; 

 Confirmação da sua conformidade por entidades com interesse na organização (clien-

tes por exemplo); 

 Confirmação da sua autodeclararão por uma parte externa à organização; 

Obtenção de certificação/registo do seu sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho 

por uma organização externa (OHSAS 18001, 2007). 
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3.2 Referências Normativas 

Não existe qualquer referência normativa associada à norma OHSAS 18001:2007, logo a 

aplicação da norma depende só dela própria e no que nela está instituído e requerido (APCER, 

2010). 

3.3 Termos e Definições 

São apresentadas todos os termos, siglas e definições que estão relacionados com o âmbito 

previamente determinado ou que mostrem ser relevantes e/ou citados nos procedimentos de 

segurança estabelecidos pela organização/empresa. Todos os termos ou definições que suscitem 

alguma dúvida estão coerentemente definidos neste capítulo, estando, desta forma, esclarecidos. 

O seu significado pode divergir ligeiramente do sentido de uso comum ou de outra fonte.  

Na norma OHSAS 18001:2007, contrariamente ao esperado, os termos não estão 

apresentados por ordem alfabética. Em vez disso, são apresentados pela ordem conceptual 

relevante para o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. No entanto, cada organização 

é livre de empregar a estrutura ou terminologia que lhe seja conveniente (APCER, 2015a; OHSAS 

18001, 2007). 

3.4 Requisitos do Sistema de Gestão 

Aqui é realizado o enquadramento de todos os requisitos definidos na norma solicitando, 

não só a sua aplicação, em qualquer das fases de aplicação da mesma, mas também a definição 

documentada do âmbito de aplicação. 

O método é do tipo PDCA, permitindo uma abordagem de melhoria contínua, pois todos os 

perigos são analisados continuamente, os respetivos riscos associados, definidos e estabelecidos 

os controlos necessários. São promovidas as boas práticas. (APCER, 2010; OHSAS 18001, 2007)  
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Figura 9:Ciclo de melhoria contínua, descriminando o ciclo PDCA evidenciando a norma OHSAS 18001:2007 (Adaptado 

de Gestão, Saúde, & Trabalho, n.d.) 

3.5 Política 

A política é definida pela gestão de topo e comunicada a toda a organização. Pode ser 

alterada única e exclusivamente pela mesma. É o ponto de encontro entre a comunicação do 

compromisso e pontos que levam ao êxito do sistema de gestão de segurança. Deve ser conhecida 

por todos os membros que façam parte integrante da organização, ou seja, partes interessadas; 

podendo esta disponibilização ser proativa ou reativa, de acordo com o estabelecido pela empresa. 

Para garantir que a mensagem chega a quem se destina, é necessário ter em atenção o modo com 

é transmitida, isto é, deve-se ter em consideração o conhecimento relevante do contexto interno, 

como a cultura, nível de educação e a dimensão e complexidade de atividades.   

A política deve expressar um claro compromisso de proteção da segurança e saúde no 

trabalho e de cumprimento das obrigações de conformidades e coerência com a avaliação de riscos, 

tendo sempre focada a metodologia de melhoria contínua. Além disso, deve proporcionar o 

enquadramento para a definição de objetivos, assegurando o suporte à orientação estratégica 

definida e a adequação ao contexto de organização (APCER, 2015b; OHSAS 18001, 2007).  

POLÍTICA DE SST 

 

PLANEAMENTO 
Identificação de perigos, avaliação de 
riscos e determinação de medidas de 
controlo 
Requisitos Legais e outros requisitos 

Objetivos e Programas 

 

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 
Recursos, Atribuições, 
Responsabilidades e Autoridade 
Competência, Formação e 
Sensibilização 
Comunicação, Participação e Consulta 
Documentação 
Controlo dos Documentos 
Controlo Operacional 

Prevenção e Capacidade de Resposta 
de Emergência 

 

VERIFICAÇÃO 
Monitorização e Medição de 
Desempenho 
Avaliação da Conformidade 
 Investigação de Incidentes, não 
Conformidade e Ações Corretivas 
e Preventivas 
Controlo de Registos 

Auditoria Interna 

 

REVISÃO PELA GESTÃO 

MELHORIA 

CONTÍNUA 

P 

D C 

 

A 
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3.6 Planeamento 

3.6.1 Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos, Determinação de Medidas de 

Controlo 

Este ponto deve estabelecer e manter procedimentos que permitam uma constante e 

atualizada identificação de perigos, avaliação de riscos e implementação de medidas de controlo. 

Esta avaliação deve ser abrangente; com isto entende-se que deverá englobar atividades e 

operações de rotina e não rotina, englobar atividades de todo o pessoal que tenha acesso ao local 

de trabalho, independentemente de se tratar de fornecedores ou visitantes, englobar as próprias 

instalações e meio envolvente do local de trabalho. A organização deve conservar e manter 

atualizada a documentação, dados e registos respeitantes à identificação de perigos, avaliação e 

controlo de riscos relativos às atividades em curso (Gestão, Saúde, & Trabalho, n.d.) (APCER, 

2010). 

O processo de avaliação de riscos é constituído pelas etapas: 

 Determinar todas as atividades de trabalho: sugere-se que seja prepara uma lista das 

atividades de trabalho, contemplando os recintos, pessoas que intervêm, procedimentos 

e outras informações a seu respeito 

 Identificar os perigos: devem ser identificados todos os perigos significativos relacio-

nados com cada atividade, devendo ser discriminado quem e como pode ser prejudicado 

 Estimar riscos: fazer uma estimativa do risco associado a cada perigo, assumindo que 

os controlos existentes estão prontos a utilizar. Deve ser contabilizada a eficácia dos 

controlos e possíveis consequências das suas falhas 

 Decidir se o risco é ou não aceitável: julgar se as precauções existentes ou planeadas 

são suficientes para manter os perigos sob controlo e se atendem os requisitos legais 

 Preparar o plano de ação: preparar um plano  

O risco aceitável é todo o risco que atinja a um nível que possa ser aceite pela organização, 

tendo em consideração as suas obrigações legais e o comprometimento estabelecido pelo sistema 

de gestão de segurança e saúde no trabalho. 

De forma a estar de acordo com a norma OHSAS 18001:2007 | NP 4397:2008, a 

minimização dos riscos deve ser estabelecida tendo em conta a seguinte hierarquização.  
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Figura 10:Hierarquia de Avaliação de Riscos (adaptado de OHSAS 18001:2007, 2007) 

 

A metodologia de cálculo de avaliação de riscos é estabelecida pela organização, partindo 

de critérios de significância, de forma consistente, de modo a que o processo seja reprodutível. A 

sua profundidade e detalhe prende-se com a função da natureza, a escala e a complexidade dos 

riscos da organização. Em conjunto deve-se adotar uma metodologia para a avaliação contínua de 

todas as atividades inseridas no âmbito do sistema de gestão e segurança. 

No presente documento, os riscos foram avaliados por dois métodos distintos de avaliação 

de risco: método NTP 330 e método MIAR, que contabilizam as medidas preventivas instituídas. 

No Apêndice I estão apresentados os métodos utlizados para a avaliação de riscos. 

3.6.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos 

Tem como finalidade identificar e aceder a todos os requisitos legais e outros requisitos da 

segurança e saúde no trabalho da organização.  

Neste ponto, devem ser elaborados um ou mais procedimentos que permitam à organização 

a atualização dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. 

É relevante esclarecer que requisitos legais podem ter origem em diretivas, regulamentos e 

decisões comunitárias, leis, decretos-lei, portarias, despachos governamentais, posturas ou deci-

sões municipais, licenças e autorizações, etc. Em paralelo, a denominação de outros requisitos 

engloba documentos como: acordos com autoridades públicas, requisitos de clientes, códigos de 

boas práticas, acordos com trabalhadores, normas, etc. 

A partir da análise de riscos realizada, a organização deve analisar o conteúdo da legislação 

e de outros requisitos para verificar o que se deve cumprir e, desta forma, apurar os requisitos 

Adoção de novas técnicas, de modo a eliminar o perigo na origem, por exemplo utilização 
de empilhadores, de forma a eliminar a movimentação manual de cargas; 

Eliminação 

Substituição de um produto químico tóxico, por outro com o mesmo desempenho, mas 
sem toxicidade; 

Substituição 

Alteração de um equipamento com introdução de barreiras mecânicas, de modo a eliminar 
a possibilidade de contacto com os trabalhadores e entre as peças móveis das máquinas; 

Controlos técnicos/engenharia 

Sinalética de segurança e emergência, sendo exemplo: marcações de passagens pedonais, 
alarmes e sinais de aviso; 

Sinalização/aviso e/ou controlos administrativos 

Utilização de equipamentos de proteção individual ou coletiva, por exemplo capacete. 
Equipamentos de proteção 
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legais e outros que se relacionem com os perigos. (GUIA APCER OHSAS 18001:2007|NP 

4397:2008) (OHSAS 18001:2007) 

Neste ponto devem ser tidos em conta os seguintes pontos:  

 Identificação e cumprimento quer da legislação relevante quer de outros requisitos que 

a organização subscreva; 

 Criação de mecanismos mais apropriados para aceder à legislação nova ou revogada; 

 Proporcionar evidência do cumprimento dos requisitos decorrentes da aplicação de le-

gislação nova; 

 Manter a informação atualizada e documentada 

Manter informados, em tempo útil, os trabalhadores e/ou partes interessadas. (APCER, 2010; 

OHSAS 18001, 2007) 

3.6.3 Objetivos e Programas 

Este setor representa a interligação entre os requisitos legais e outros requisitos, avaliação 

de riscos, partes interessadas e todos os requisitos operacionais, tecnológicos ou financeiros que 

permitem o cumprimento. Tem como finalidade a definição dos objetivos no âmbito do Sistema 

de Segurança no Trabalho, sempre que possível mensuráveis. São ainda definidos programas para 

a sua concretização com o intuito de cumprir os compromissos assumidos pela Política. Neste 

ponto, devem estar explícitos os meios e prazos assim como a atribuição de responsabilidades para 

atingir os objetivos definidos. (APCER, 2010; OHSAS 18001, 2007) 

3.7 Implementação e Operação 

3.7.1 Recursos, Atribuições, Responsabilidade e Autoridade 

Uma das condições para a obtenção de resultados pretendidos e eficácia do sistema é a 

disponibilização de recursos, sejam estes materiais, humanos, tecnológicos, financeiros e/ou 

relativos à estrutura organizacional, externos ou internos à organização. A complexidade e 

interação entre os processos, as competências e experiência necessária para a sua realização com 

sucesso devem ser igualmente tidas em conta na definição dos recursos. (APCER, 2015; OHSAS 

18001, 2007) 

Para facilitar a gestão eficaz do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho é re-

querido que as funções, as responsabilidades e as autoridades sejam bem definidas, documenta-

das e comunicadas, e que os recursos adequados e necessários sejam providenciados para permi-

tir a execução das tarefas do sistema de gestão e segurança no trabalho.  

Nesta condição, os aspetos relacionados com as funções, os recursos e o modo como es-

tes são exercidos e aplicados são considerados, em termos de autoridade e responsabilidade. 
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Deste modo, é importante a definição de responsabilidade e autoridade devendo estar documen-

tada. Claro está que as funções relevantes para identificar os perigos e avaliar os riscos e investi-

gação de acidentes devem estar formalmente definidas. (APCER, 2010; OHSAS 18001, 2007) 

3.7.2 Competência, Formação e Sensibilização 

A competência é uma característica que tem que estar presente no desempenho de tarefas 

que possam ter impacto no sistema de segurança e saúde no trabalho.  

A organização tem a responsabilidade de garantir que qualquer pessoa que trabalhe sob o 

seu controlo tem as competências necessárias para a execução de um bom trabalho e para o cum-

primento das conformidades. É fundamental que as pessoas possuam competências consistentes 

com as funções, as responsabilidades e a autoridade que lhes são atribuídas para serem bem-suce-

didas. Devem ser determinadas pela organização a necessidade de formação ou outras ações assim 

como a sensibilização sobre questões particulares associadas às atividades desenvolvidas e à te-

mática de avaliação de riscos e procedimento em situação de emergência. 

As competências podem ser definidas em termos de formação académica, e/ou profissional 

e/ou experiência. A formação pode ser encarada segundo diferentes pontos de vista, como novos 

métodos de trabalho, transferência de trabalhadores para diferentes áreas dentro da mesma orga-

nização, admissão de novos trabalhadores e cumprimento de requisitos específicos. (APCER, 

2010; OHSAS 18001, 2007) 

3.7.3 Comunicação, Participação e Consulta 

A organização tem os processos necessários para comunicar interna e externamente a in-

formação revelante e fidedigna do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. 

Com este intuito, a organização deve desenvolver, implementar e manter um ou mais pro-

cessos de comunicação quer interna, quer externa. Neste ponto a norma é bastante liberal não 

definindo a quantidade de processos que necessitam de existir, ficando ao critério da organização. 

Está incumbida à organização a decisão de que processo (s) definir e determinar a necessi-

dade de possuir a informação documentada sobre os mesmos, quer a nível documental, quer a nível 

de registos. Evidenciando que a norma solícita que seja retida a informação documentada neces-

sária como evidência da sua comunicação, devem ser conservados registos que comprovem a co-

municação relevante. 

Devem ser tidos em consideração alguns pontos relativos à comunicação como: o que co-

municar, isto é, qual a informação a partilhar; quando comunicar, oportunamente e periodica-

mente, em função ou não de solicitações externas; a quem e com quem comunicar, as partes inte-

ressadas, pessoas, clientes, entidades legais, etc.; e, como comunicar, a partir de que meios, em 

“sites” ou redes sociais, brochura, folhetos, relatórios públicos, publicidade, entre outros. 

Uma organização que comunica de forma transparente é uma organização que está disposta 

a comunicar a origem da informação reportada, o modo como é obtida, que não exclui informação 
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relevante e que não a apresenta, de modo a, propositadamente, causar interpretações erróneas do 

que está a ser comunicado. Obviamente que a organização não tem a obrigação de comunicar tudo 

às partes interessadas, mas sempre que o decide fazer deve certificar-se, que o faz de forma trans-

parente.  

Diferenciando a comunicação interna e externa, a interna tem como objetivo facilitar o 

entendimento e a colaboração de todos os envolvidos, em conjunto, o que, permite que as pessoas 

que trabalham sob o controlo operacional colaborem no processo de melhoria contínua. A externa 

destina-se às partes extrínsecas, nomeadamente, o seu âmbito e as suas políticas devem estar dis-

poníveis a todas as partes interessadas. (APCER, 2015b; OHSAS 18001, 2007) 

3.7.4 Documentação 

A organização suporta o seu sistema de gestão de segurança e saúde e os resultados 

registados em informação documentada, controlada e atualizada.  

O conceito de documentação engloba tudo que é aquilo denominado de arquivos, 

protocolos, documentos ou registos. Pode ter qualquer tipo de formato e meio de suporte, papel, 

imagens, amostras e ser proveniente de qualquer fonte. Aconselha-se a que exista organização 

entre os documentos de forma a diferençar relativamente ao grau de interesse. (APCER, 2015a; 

OHSAS 18001, 2007)  

3.7.5 Controlo dos Documentos 

A documentação deve ser controlada. O controlo da documentação deve assegurar que a 

informação documentada está no local e surge no momento apropriado. Logo, esta secção define 

que os registos e documentos estão devidamente criados e atualizados.  

Deve estar instituída uma metodologia que permita a coerência entre os procedimentos. 

Estes devem estar agrupados consoante o seu destino. Assim, este requisito permite que os 

documentos estejam identificados e descritos a partir do uso de um título, referência, data, autor, 

versão ou edição e identificação de tipo de documento. 

O formato do próprio documento também deve ser pensado e adaptado ao uso que lhe vai 

ser designado. É também essencial assegurar que foram revistos e aprovados. A revisão pode ser 

feita, por exemplo, a partir de uma assinatura, por colocação numa pasta específica ou 

envio/introdução num “software “.  

Outro ponto fulcral é a proteção dos documentos. A informação documentada está 

protegida da perda de confidencialidade, de alterações indesejadas, uso indevido e extravio através 

de regras definidas. (APCER, 2015a; OHSAS 18001, 2007) 



Implementação de Sistemas de Gestão de Segurança, com base na norma OHSAS 18001 e sinergias do sistema de gestão ambiental da EDP Distribuição 
 

Correia, Catarina 35 

3.7.6 Controlo Operacional 

A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários 

para assegurar o cumprimento dos objetivos e resultados pretendido pelo sistema de gestão de 

segurança e saúde no trabalho. Estes devem estar suportados em critérios operacionais e 

controlados de acordo com os mesmos.  

A informação necessária deve estar documentada de forma a garantir a confiança de que 

os processos são levados a cabo conforme o planeado. Tratando-se de estabelecimento de 

processos, a organização deverá contabilizar determinadas necessidades de recursos, pessoas 

envolvidas e competências necessárias, bem como assegurar a necessidade de definir 

responsabilidades e autoridades necessárias para assegurar os resultados pretendidos. (APCER, 

2015a; OHSAS 18001, 2007)  

3.7.7 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergência 

Devem estar identificadas as potenciais situações de emergência, de forma que a organização 

esteja preparada para dar resposta a essas situações. 

Uma vez determinadas as situações de emergência reais ou potenciais, devem ser criados 

processos que admitam agir nessas situações. De salientar que, enquanto alguns processos ou ati-

vidades de emergência se podem dirigir à atuação em situação de emergência outros podem desti-

nar-se à sua mitigação ou prevenção. Estes processos devem estar documentados conferindo, as-

sim, um maior grau de confiança para que, quando necessário, sejam conduzidos cronologica-

mente. Devem estar englobadas todas as pessoas envolvidas na atividade a que se dedica o pro-

cesso (visitantes, trabalhadores temporários ou qualquer outra parte externa), além dos próprios 

trabalhadores contratados para tal.  

Estas medidas devem ser coerentemente divulgadas para que todas as partes interessadas 

tomem conhecimento. 

A resposta à emergência deve focalizar na prevenção de lesões e afetações da saúde junta-

mente com a minimização de consequências adversas para a segurança e saúde da pessoa exposta 

(a emergência). (APCER, 2010; OHSAS 18001, 2007) 

3.8 Verificação 

3.8.1 Monitorização e Medição do Desempenho 

Um método que garanta resultados é um método fiável, proporcionando dados de modo es-

tável, preciso e repetível. Por sua vez, reprodutibilidade significa que o método pode ser repetido 

assegurando a exatidão contínua, o que gera confiança. Com este intuito, a monitorização e medi-
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ção do desempenho devem ser elaboradas, partindo, por exemplo, de ações de verificação ou ma-

nutenção. Devem estar calendarizadas permitindo assim uma melhor organização. (APCER, 

2015b; OHSAS 18001, 2007)  

A monitorização engloba a recolha de informação e a observação de processos, tal como 

medições ao longo do tempo, a partir de técnicas ou equipamentos que se considerem apropriados 

para esse fim. Seguidamente, esses dados devem ser recolhidos de forma a gerar medidas preven-

tivas ou correções de acordo com o verificado. Os critérios a analisar devem estar concordantes 

com o âmbito do sistema de forma a prover informação útil. (APCER, 2010; OHSAS 18001, 2007) 

3.8.2 Avaliação da Conformidade 

Este ponto permite avaliar se todos os requisitos aplicáveis estão a ser cumpridos de acordo 

com a metodologia definida pela organização. 

Geralmente esta avaliação é efetuada recorrendo a auditorias internas (de conformidade), 

partindo da utilização de uma lista de verificação. Pode ser completada com as verificações de 

monitorização e medição de desempenho, caso se justifique. 

É necessário ter em atenção a existência de vários requisitos aplicáveis a este ponto, nome-

adamente, alusivos à comunicação (como licenças, relatórios, etc.).  

Todos os resultados devem ser registados, caso estejam conformes ou não conformes, ou 

seja, caso a organização cumpra ou não cumpra os requisitos. A utopia assenta no fato de que, para 

cada requisito legal ou outro requisito, deve existir um resultado associado apoiado por registos 

efetivos. 

Na eventual deteção de algum incumprimento de um requisito legal ou outro requisito deve 

ser tomada uma medida de resolução imediata da situação e consequente pesquisa da sua origem. 

Em certas situações pode ser necessária a comunicação a outra entidade. (APCER, 2010; OHSAS 

18001, 2007) 

3.8.3 Investigação de Incidente, Não Conformidades e Ações Corretivas e Ações 

Preventivas 

Investigação de Incidentes 

A organização, como forma de prevenção, deve investigar, analisar acidentes e identificar 

oportunidades de melhoria, atuando previamente e no cerne da questão de forma a melhorar, sen-

sibilizar e consciencializar para a segurança e saúde no trabalho.  

Nesta base, a organização deve estabelecer procedimentos que permitam identificar a causa, 

registar e investigar todos os incidentes em consonância com a sua política de Segurança e Saúde 

no Trabalho. 
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Devem ser registados todos os tipos de incidentes quer sejam acidentes, emergências, quase 

acidentes, afetações de saúde ou outro evento que se justifique. Para além disto, é necessário atri-

buir responsabilidades e autoridades tendo em vista o registo e a comunicação do sucedido. Cla-

ramente é necessária a implementação de medidas de ação face a um acidente para que o pessoal 

esteja informado sobre como agir perante uma situação adversa de emergência. 

No que toca à investigação e comunicação do acidente, estas devem ser feitas tendo em conta 

os prazos adequados para o efeito e com a participação das partes interessadas. Os resultados de-

vem ser comunicados, documentados e guardados. (APCER, 2010; OHSAS 18001, 2007) 

Conformidade, Ações Corretivas e Ações Preventivas 

A avaliação de conformidades, de ações corretivas e preventivas é um elemento chave para 

o ciclo de melhoria contínua e visa a uma avaliação por auditorias. Define-se auditoria como um 

processo sistemático, independente, documentado para se obter evidências e avaliação objetiva, 

com vista a determinar em que medida os critérios são cumpridos. Por tal razão, as auditorias 

internas devem ser realizadas por pessoal competente e com uma postura independente face ao 

trabalho que é objeto de estudo, garantindo a imparcialidade que está implícita numa auditoria.  

A auditoria interna deve ser objetiva e todos os métodos, critérios ou pontos devem ser ava-

liados à priori e devem ser claramente definidos, permitindo que o programa de auditorias consti-

tua uma ferramenta de melhoria e um bom suporte à gestão. 

Os registos devem incluir as constatações de conformidade ou não conformidade, a imple-

mentação, o fecho e a revisão de ações corretivas decorrentes das auditorias internas. As justifica-

ções para as não conformidades e quaisquer observações devem ser registadas na auditoria interna. 

Um instrumento de autoavaliação da organização para classificar a auditoria interna baseia-

se na comparação com auditorias internas anteriores. Face a uma não conformidade detetada a 

organização pode questionar se a não conformidade poderia ou não ter sido encontrada nas audi-

torias internas. (APCER, 2010, 2015; OHSAS 18001, 2007) 14001 

3.8.4 Controlo dos Registos 

O controlo de registo implica o estabelecimento de critérios e atribuições de 

responsabilidades no que respeita ao arquivo (local, suporte e condições de armazenamento), 

proteção (garantir a integridade), recuperação (processo eficiente para a pesquisa e utilização), 

retenção (tempos de retenção do registo, tempo necessário para avaliar funções de desempenho). 

Os registos devem ser mantidos de forma legível, identificável e rastreável com vista a demonstrar 

os resultados obtidos. 

3.8.5 Auditoria Interna 

Entende-se com auditoria o processo sistemático independente, documentado para obter 

evidências e respetiva avaliação objetiva, com vista a determinar em que medida os critérios de 
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auditoria são cumpridos; tem o intuito de avaliar a conformidade determinando se o Sistema 

implemwntado mantem a qualidade de eficácia. 

A auditoria interna deve ser feita por alguém que a garanta a imparcialidade e conflito de 

interesse. O auditor pode ser interno ou externo à organização.  

A auditoria deve se clara e objetiva nos critérios e âmbito que utiliza e se dedica e devem 

estar previ8amente e coerentemente definidos. 

Uma medida de avaliação do sucesso do programa de auditorias passa pela comparação do 

resultado das auditorias internas mais recentes com o resultado de auditorias de terceira parte.  

3.9 Revisão pela Gestão 

É o requisito final da implementação da norma. A gestão de topo analisa e conclui sobre a 

pertinência, adequabilidade e eficiência do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, 

apontando aspetos ou ações de melhoria. 

A revisão pela gestão deve contemplar todo o âmbito do sistema de gestão, e não tem que 

ser avaliados todos os pontos em simultâneo. Os resultados da revisão devem ser compilados e 

comentados durante o período de análise, permitindo uma análise posterior (período a período), 

de forma a tomar as decisões indicadas no planeamento. Pontos como ações de revisões anteriores, 

alterações, alcance dos objetivos, recursos, comunicação e oportunidade de melhoria devem ter 

um especial destaque na revisão.   

Tal como esperado, toda a informação relativa a avaliações, sugestões ou alterações deve ser 

guardada e documentada. (APCER, 2015a; OHSAS 18001, 2007)
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4 IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA OHSAS 18001:2007 

Tendo em vista a implementação das normas OHSAS 18001:2007, primitivamente, foi 

realizada uma análise de todos os documentos relativos a procedimentos gerais e a procedimentos 

de segurança já existentes. Esta etapa consistiu numa análise detalhada e crítica, existindo a 

possibilidade de alteração dos procedimentos e criação de novos que se revelassem importantes 

para o sistema de segurança e saúde no trabalho. Simultaneamente, foi realizado um estudo sobre 

a atividade de trabalhos em tensão de forma a perceber todos os conceitos e metodologias 

associadas a este tema. 

De forma a auxiliar e a completar a tarefa, paralelamente, foi criado um manual do sistema 

de gestão de segurança e saúde no trabalho, funcionando o mesmo como guia, uma vez que, 

apresenta todos os tópicos abordados no sistema de segurança e nele estão apresentados os 

procedimentos gerais e procedimentos de segurança a cumprir. Este manual, assim como os 

procedimentos criados e analisados, são documentos gerais dedicados a EDP Distribuição. Este 

manual foi elaborado e pensado tendo contabilizando todos os requisitos descritos na norma 

OHSAS 18001:2007. 

Para que todo o processo fosse realizado de forma coerente, foi necessário que o 

conhecimento sobre o caso de estudo fosse suficientemente sólido porque só assim existe espírito 

crítico e de análise face a obstáculos e propostas. 

Como tal, uma vez o tema de estudo tem como base os trabalhos em tensão, foi necessária 

uma aprendizagem sobre o tema. Como complementaridade ao estudo, partindo de documentos e 

de forma a consolidar conceitos e uma melhor compreensão, foi realizada uma visita ao 

departamento dos trabalhos em tensão (TET), situado em Coimbra, onde engenheiros e técnicos 

se disponibilizaram para responder a todas as questões, de forma sucinta e direta, e me elucidaram 

sobre o que é mais relevante na atividade TET. Oportunamente, foram realizadas, também, visitas 

de forma a visualizar as intervenções de trabalhos em tensão, colocando os conhecimentos teóricos 

em prática. 

Para a implementação da norma OHSAS 18001:2007, aplicada aos trabalhos em tensão, 

complementariamente ao manual de gestão do sistema de segurança e saúde no trabalho e 

procedimentos gerais e procedimentos de segurança que nele constam, foram elaborados 

documentos dedicado exclusivamente aos trabalhos em tensão (exemplo: avaliação de riscos).  

4.1 Política 

O documento expressa a posição da gestão de topo relativamente à segurança e saúde no 

trabalho. É aplicada a todo Grupo EDP estando incluída a EDP Distribuição, e está disponível a 

todos, incluindo clientes a partir do site da EDP. 
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O Compromisso EDP 

“Constitui determinação de gestão empresarial no Grupo EDP o reforço constante da 

cultura de segurança e saúde no trabalho, pelo desenvolvimento das sensibilidades, pelo 

aprofundamento das vontades e pela disponibilização dos recursos necessários para: 

- Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus colaboradores, 

garantindo o cumprimento da legislação; 

- Promover a formação e informação dos colaboradores sobre os riscos inerentes às 

atividades, sensibilizando-os para o cumprimento das normas de segurança; 

- Proteger as instalações e equipamentos de modo a assegurar-lhes adequadas condições 

de segurança; 

- Eliminar ou minimizar os riscos para as pessoas, que possam advir do normal 

desenvolvimento das atividades; 

- Promover a participação, comunicação e envolvimento dos colaboradores e fornecedores 

de serviços externos nas matérias de segurança e saúde no trabalho. 

A Segurança faz parte integrante da qualidade dos serviços e produtos das Empresas do 

Grupo EDP. 

Nenhuma situação ou urgência de serviço pode justificar pôr em perigo a vida de alguém.” 

(EDP, 2012) 

 

Princípios orientadores da prática de Segurança no Grupo EDP 

“A segurança - entendida como segurança, higiene e saúde no trabalho - é parte integrante 

da atividade das empresas do Grupo EDP e manifesta-se em todas as decisões: no projeto, na 

construção, na exploração, na gestão de pessoal, nos aprovisionamentos, na relação com os 

clientes, na relação com os fornecedores e perante o público em geral.  

1. A segurança 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, regras e 

instruções aplicáveis, e na iniciativa e contributo para o seu aperfeiçoamento. 

2. 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. 

3. 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. 

4. A segurança na realização dos trabalhos deve ser alcançada através da análise 

sistemática de riscos, envolvendo os trabalhadores e os seus representantes, bem como os 
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prestadores de serviços, quando for o caso, de forma a identificar e tratar, na preparação do 

trabalho, todas as situações de risco, que deverão convergir para risco aceitável. 

5. A investigação e a análise de incidentes – acidentes e quase-acidentes – efetuadas de 

forma sistemática, são condição fundamental para a melhoria contínua da prevenção dos 

acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

6. Os procedimentos de segurança devem ser mantidos permanentemente atualizados, de 

acordo com os riscos existentes e as regulamentações locais aplicáveis.” (EDP, 2012)17 

4.2 Âmbito 

A definição do âmbito é crucial para todo o processo de implementação. O âmbito da 

implementação são os trabalhos em tensão (TET). O âmbito inclui exclusivamente o trabalho em 

si, englobando operações de limpeza do material e local de trabalho. Estão também incluídos todos 

os métodos de trabalho e tensões a que pode ser realizado. 

De forma a organizar a informação necessária, efetuou-se uma divisão em subactividades. 

Esta permitiu uma análise mais a fundo, pois são estudados todos os procedimentos, passo por 

passo, existindo uma baixa margem para erro. Quando feita esta abordagem é necessário ter em 

conta a organização de toda a informação de forma a ser de fácil acesso e percetível a partes 

interessadas. 

Em termos de operações TET, estas podem ser subdividas: 

 Montagem/ substituição de apoios e equipamentos; 

 Substituição de isoladores a substituição /reparação/regulação de conduto-

res. Cruzamento de condutores sobre linhas AT e MT em tensão; 

 Substituição ou implantação de apoio e fixação de condutores em isoladores 

rígidos/suspensão ou amarração, ligação de ramal montagem seccionador; 

 Arvoramento ou retirada do apoio próximo de condutores em tensão; 

 Substituição ou implementação de apoio e montagem de OCR, IAR, IAT 

ou DAR em tensão; 

 Montagem/desmontagem ou ligação/desligação de cabos secos; 

 Retirar objetos da linha de tensão como montar/desmontar anteparos ou pro-

tetores ou cadeia em tensão; 

 Medição em tensão (tensão elétrica, secção de um condutor, tensão elétrica, 

intensidade de corrente, concordância de fases, distância de um condutor a 

um obstáculo); 

 Montagem/desmontagem e ligação/desmontagem e ligação/desligação de 

ramal em tensão e abertura/fecho/substituição de arcos em apoios de amar-

ração ou com dispositivos de manobra de carga, em derivações ou em pon-

tos de tensão; 

                                                 
17  http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/prevencaoeseguranca2/Pages/PrevencaoeSeguranca.aspx (acedido a 16 de Abril de 2016) 
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 Montagem/desmontagem/substituição ou conservação de seccionadores e 

montagem/desmontagem de OCR, IAR, DAR, IAT, em tensão 

 Limpeza em tensão;  

 Em seccionadores ou barramentos a partir de produtos de limpeza isolan-

tes (solvente parafínicos, água desmineralizada, granulados de cortiça) 

 Montagem/desmontagem de ninhos de cegonha e/ou de dispositivos de dissuasores ni-

dificação; 

 Instalação de dispositivos 

 Montagem de estruturas metálicas para ninhos 

 Líquido desinfetante (viricida) 

 

 Intervenção no parque exterior da aparelhagem. 

 

Estes trabalhos são realizados em subestações AT/MT, em postos de corte e seccionamento 

AT e MT, em postos de transformação (PT) MT/BT ou em troços de linha aérea MT. 

4.3 Termos e Definições 

Todas as siglas, termos e definições estão apresentadas por ordem alfabética no manual de 

sistema de segurança e saúde no trabalho de forma a facilitar a sua busca no surgimento de alguma 

dúvida associada a um determinado conceito. No entanto, tal como na norma OHSAS 18001:2007, 

os procedimentos apresentam as definições por ordem de relevância. Os procedimentos gerais e 

procedimentos de segurança apresentam uma extensão menor e apenas são indicados os termos 

referentes ao próprio procedimento, portanto, o número de termos apresentados é reduzido, 

estando facilitada a sua procura.  

Todos os termos e definições que se relevaram imprescindíveis, ou necessários de definir 

encontram-se no início da dissertação.
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4.4 Avaliação de Riscos 

Este ponto constitui uma parte importante de todo o processo de implementação. Tendo em conta a categoria de classificação do risco, é aplicado um 

método de classificação adequado. Por a norma não especificar qual ou quanto (s) método (s) a utilizar e se tratar de uma dissertação, os riscos considerados 

como mecânicos e elétricos foram analisados por métodos distintos de forma a poder comparar os resultados. Geralmente, as organizações apenas utilizam um 

único método considerando o que lhes pareça mais pertinente. Os resultados para os riscos estimados estão apresentados na tabela 7.  

Tabela 7:Identificação do perigo e avaliação dos riscos utilizando o e método NTP 330 e o método MIAR, aplicado a trabalhos em tensão 

Perigo Evento (s) desencadeador (es) Riscos  
Dano/ parte 

do corpo  

Método NTP 330 MIAR 
Medidas Preventivas 

ND NE NP NC NR NI G E EF PC C IR 

     Mecânico                                     

Execução 

de traba-

lhos em al-

tura. Tra-

balho com 

plataforma 

elevatória 

Não utilização ou utilização in-

correta de equipamentos de pro-

teção (arnês); Equipamentos com 

manutenção deficiente; Falta de 

procedimentos de trabalho e se-

gurança e formação dos trabalha-

dores. 

Quedas em altura 

Fraturas, he-

matomas, 

morte 

B 0 EC 4 B 0 M 100 0 IV 10 4 1 2 1 80 

Utilização de EPI. Cumprir os procedimentos de 

segurança do Manual de Segurança Trabalhos em 

Altura- Apoios e fachadas. Utilizar o sistema anti 

quedas e a corda de vida/resgate. FSS 01.04- Uti-

lização de Gruas Torre. FSS 02.02 - Trabalhos na 

Proximidade de Instalação em Tensão. FSS 03.01 

- Trabalhos em escadas portáteis. FSS 03.02 - 

Trabalhos em apoios metálicos 

Execução 

de traba-

lhos em al-

tura. Postes 

Não utilização ou utilização in-

correta de equipamentos de pro-

teção (arnês, linha de vida ou es-

cada); Equipamentos com manu-

tenção deficiente; Falta de proce-

dimentos de trabalho e segurança 

e formação dos trabalhadores 

Quedas em altura 

Fraturas, he-

matomas, 

morte 

B 0 EC 4 B 0 M 100 0 IV 10 4 1 2 1 80 

Execução 

de traba-

lhos em al-

tura. Bici-

cleta 

Não utilização ou utilização in-

correta de equipamentos de pro-

teção (arnês); Equipamentos com 

manutenção deficiente; Falta de 

procedimentos de trabalho e se-

gurança e formação dos trabalha-

dores 

Quedas em altura 

Fraturas, he-

matomas, 

morte 

B 0 EO 2 B 0 M 100 0 IV 10 2 1 2 1 40 

Execução 

de traba-

lhos em lo-

cais com 

altura infe-

rior a 2m 

Má visibilidade; irregularidade e 

inclinação de terreno; desorgani-

zação do material; cabos soltos e 

outros obstáculos nas vias; pavi-

mentos irregulares ou degrada-

dos; valas, aberturas e desníveis 

variados; tampas levantadas 

Quedas ao mesmo 

nível                    

Fraturas, he-

matomas, es-

coriações 

M 2 EF 3 M 6 L 10 60 IV 3 4 1 2 1 24 

Não correr. Prestar especial atenção a caminhos 

alternativos. Manter as ferramentas e utensílios 

de trabalho devidamente arrumados. Cobrir todas 

as aberturas que existam no pavimento ou deli-

mitá-las com vedações devidamente identificadas 

e sinalizadas; Utilizar EPI adequado: calçado de 
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Perigo Evento (s) desencadeador (es) Riscos  
Dano/ parte 

do corpo  

Método NTP 330 MIAR 
Medidas Preventivas 

ND NE NP NC NR NI G E EF PC C IR 

Circulação 

pedestre 

em cami-

nhos flo-

restais 

Piso irregular, obstáculos (vege-

tação, pedras, piso enlameado, 

piso com areias) 

Quedas ao mesmo 

nível                    

Fraturas, he-

matomas, es-

coriações 

M 2 EF 3 B 0 L 10 0 IV 2 4 1 2 1 16 

proteção. Utilizar EPI: botas de trabalho. Verifi-

cação do estado do local de trabalho. 

Andar em 

superfície 

molhada 

Superfície molhada ou escorre-

gadia provocada por derrames 

acidentais; pavimentos ou super-

fícies com diferentes graus de 

atrito; tampas ou superfícies sol-

tas; condições climatéricas ad-

versas. 

Quedas ao mesmo 

nível                    

Escoria-

ções/fraturas 

(todo o 

corpo) 

M 2 EF 3 B 0 L 10 0 IV 2 4 1 2 1 16 

Manipula-

ção de car-

gas pesa-

das ou de 

equipa-

mentos 

móveis 

Desequilíbrio 
Quedas ao mesmo 

nível                    

Fraturas, he-

matomas, es-

coriações 

B 0 EF 3 B 0 L 10 0 IV 2 4 1 2 1 16 

Manipula-

ção de car-

gas pesa-

das ou de 

equipa-

mentos 

móveis 

Desequilíbrio Entalamento Hematomas B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 5 4 1 2 1 40 

Controlo do peso da carga. Eliminação de desní-

veis. Manter local de trabalho organizado. Utili-

zação de equipamentos auxiliares. Rotatividade 

dos trabalhadores. Realização de breves exercí-

cios de relaxamento e descontração muscular 

Manusea-

mento de 

materiais e 

ferramen-

tas em al-

tura. Tra-

balho com 

plataforma 

elevatória 

Má organização de trabalho/ de-

sorganização do material.        

Queda do objeto so-

bre terceiros 

Escoriações 

(rosto, braço, 

perna, etc.) 

Fraturas, he-

matomas, es-

coriações 

M 2 EF 3 M 6 L 10 60 IV 3 4 1 2 1 24 Utilizar EPI adequado: capacete principalmente) 

Manusea-

mento de 

objetos/ 

ferramen-

tas perfu-

rante 

Distração, excesso de peso da 

carga, objeto perfurante 

Contactos com 

objeto 

Perfuração 

ou outro 

dano para o 

trabalhador 

B 0 EF 3 B 0 L 10 0 IV 2 4 1 2 1 16 

Verificação do estado e qualidade do equipa-

mento. Verificação da validade do ensaio de equi-

pamento (ensaio LABELEC). Substituição do 

equipamento. 



Implementação de Sistemas de Gestão de Segurança, com base na norma OHSAS 18001 e sinergias do sistema de gestão ambiental da EDP Distribuição 
 

 

Correia, Catarina 47 

Perigo Evento (s) desencadeador (es) Riscos  
Dano/ parte 

do corpo  

Método NTP 330 MIAR 
Medidas Preventivas 

ND NE NP NC NR NI G E EF PC C IR 

Operações 

de movi-

mentação 

de objetos 

pesados 

Distração, excesso de peso da 

carga 
Esmagamento 

Escoria-

ções/fraturas 

(todo o 

corpo) 

B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 3 4 1 2 1 24 

Controlo do peso da carga. Eliminação de desní-

veis. Manter local de trabalho organizado. Utili-

zação de equipamentos auxiliares. Rotatividade 

dos trabalhadores. Realização de breves exercí-

cios de relaxamento e descontração muscular 

Trabalho 

em vala 

Má estabilização das terras, tipo 

de solo incoerente 
Soterramento 

Fraturas, es-

magamento, 

cortes/fratu-

ras (todo o 

corpo) morte 

B 0 EE 1 B 0 L 10 0 IV 5 2 1 2 1 20 

FSS 04.01 - Movimento de Terras. FSS 04.05 - 

Abertura de Valas. FSS 10.05 - Trabalho na Via 

Pública. Utilizar EPI: capacete de Proteção, fato 

de Trabalho (100% algodão),calçado de proteção 

mecânica 

Descida 

por cordas 

Não utilização de luvas adequa-

das. Realização de trabalhos em 

contacto com superfícies irregu-

lares. Contato com superfícies 

ásperas, movimento repetidos 

com contacto com superfícies ás-

peras/irregulares 

Abrasão 

Feridas, arra-

nhões, incide 

principal-

mente na 

pele 

B 0 EF 3 B 0 L 10 0 IV 2 4 1 2 1 16 Utilização de EPI adequado 

Circulação 

em viatura 

para o local 

de inter-

venção 

Avaria do veículo 

Choque com outros 

veículos em circula-

ção 

Fraturas, he-

matomas 
B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 3 4 1 2 1 24 

Revisão e Inspeção da viatura. Reparação caso se 

detete alguma anomalia. Cumprimento do código 

da estrada. Cumprir o código da estrada e adotar 

comportamentos de condução defensiva. Manual 

de Segurança Sinalização de obras de Via pú-

blica. Utilizar equipamento de lata visibilidade: 

colete refletor ou parka FSS 10.05 - Trabalhos na 

via pública 

Acidente rodoviário 
Choque entre veícu-

los 

Fraturas, he-

matomas, 

morte 

B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 3 4 1 2 1 24 

Avaria do veículo com saída da 

viatura 
Atropelamento 

Fraturas, he-

matomas, 

morte 

B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 3 4 1 2 1 24 

Circulação 

na berma 

de estrada 

Percursos a pé na proximidade 

em vias rodoviárias. Má ou ine-

xistente sinalização de via. 

Atropelamento 

Hematomas, 

escoriações, 

feridas 

B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 5 4 1 2 1 40 

Cumprir o código da estrada. Manual de Segu-

rança Sinalização de obras de Via pública. Utili-

zar equipamento de lata visibilidade: colete refle-

tor ou parka.  
Circulação 

em cami-

nho rural 

Percursos a pé na proximidade 

em vias rodoviárias. Má ou ine-

xistente sinalização de via. 

Hematomas, 

escoriações, 

feridas 

B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 3 4 1 2 1 24 

Circulação de viaturas a grande 

velocidade 

Hematomas, 

escoriações, 

feridas 

B 0 EF 3 B 0 G 25 0 IV 5 4 1 2 1 40 
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Perigo Evento (s) desencadeador (es) Riscos  
Dano/ parte 

do corpo  

Método NTP 330 MIAR 
Medidas Preventivas 

ND NE NP NC NR NI G E EF PC C IR 

    Elétrico                                     

Trabalho 

com con-

dutores 

elétricos 

Desrespeito das medidas preven-

tivas. Contactos diretos, (contato 

ou aproximação excessiva a par-

tes ativas em tensão.) 

Contatos com cor-

rente 

Choques/ eletrização 

Interrupção 

da respira-

ção, interrup-

ção da circu-

lação, perda 

de consciên-

cia. Em baixa 

tensão quei-

maduras, in-

suficiência 

renal contra-

ção dos mús-

culos toráci-

cos e inter-

rupção da 

respiração 

B 0 EC 4 B 0 G 25 0 IV 5 4 1 2 1 40 

Trabalhadores com habilitação adequada: Títulos 

de habilitação: AT ou MT; Formação de 1ºs so-

corros; 

Sinalizar e delimitar a zona de trabalhos; 

Autorização de intervenção – AIT 

Manual de Prevenção do Risco Elétrico  

Condições de Execução do Trabalho DCE C18-

525N, Fichas Técnicas e Modos Operatórios. 

Para a realização de trabalhos em tensão, realiza-

das na vizinhança de tensão ou em subestação, 

poste de corte e redes AT/MT estão sempre con-

dicionada pela autorização de Autorização de In-

tervenção em Tensão (AIT).Utilizar EPI: luvas 

isolantes adaptadas à classe de tensão, capacete 

de proteção com viseira, fato de trabalho (100% 

algodão), calçado de proteção mecânica. Utilizar 

EPC: tapete ou estrado isolante (MT), anteparos 

isolantes (MT). FSS 02.05 - Manobra de elemen-

tos de corte/ seccionamento AT/MT FSS 02.06- 

Intervenções em celas com órgãos de corte isola-

dos a gás SF6. Respeitar as distâncias de vizi-

nhança, estabelecidas no cap. 5.1.1. Do MSPRE:  

DV =1,5 m para Un = > 10 a 20 kV                                                     

DV= 2,0 m para Un = > 20 a 60 kV As referidas 

distâncias poderão ser encurtadas com a aplicação 

de anteparos isolantes conforma FT. 

NOTA: Quando a realização de ensaios numa 

instalação fora de tensão implica a remoção das 

ligações à terra e em curto-circuito, a instalação 

deverá ser considerada em tensão no que respeita 

à proteção pessoal. Caso seja injetada tensão de 

serviço, aplicam-se os procedimentos para traba-

lhos em tensão ajustados ao nível de tensão apli-

cado. FSS 11.01 Como atuar em caso de acidente 

elétrico 

Desrespeito das medidas preven-

tivas. Contactos indiretos  

Contatos com cor-

rente 

Choques/ eletrização 

B 0 EC 4 B 0 G 25 0 IV 5 4 1 2 1 40 

Aparecimento de tensões induti-

vas, residuais ou intempestivas 

nos elementos de rede fora de 

tensão, na proximidade. Tensão 

de passo 

Contatos com cor-

rente 

Choques/ eletrização 

B 0 EC 4 B 0 G 25 0 IV 5 4 1 2 1 40 

Desrespeito das medidas preven-

tivas. Contactos diretos, (contato 

ou aproximação excessiva a par-

tes ativas em tensão.) 

Eletrocussão Morte 

B 0 EC 4 B 0 M 100 0 IV 10 4 1 2 1 80 

Desrespeito das medidas preven-

tivas. Contactos indiretos  
B 0 EC 4 B 0 M 100 0 IV 10 4 1 2 1 80 

Aparecimento de tensões induti-

vas, residuais ou intempestivas 

nos elementos de rede fora de 

tensão, na proximidade. Tensão 

de passo 

B 0 EC 4 B 0 M 100 0 IV 10 4 1 2 1 80 

    Biológicos                                     

Trabalho 

ao ar livre   

Exposição a pragas (vespas, abe-

lhas, mosquitos. Existência de 

uma praga no local de execução 

do trabalho 

Contacto com o in-

seto 

Picadas (todo 

o corpo); rea-

ção a alérgica 

(caso se veri-

fique) 

M 2 EO 2 B 4 L 10 40 IV 3 1 1 2 1 6 
Inspecionar a instalação antes da intervenção. 

Utilização de desinfetantes. Utilização de EPI 
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Perigo Evento (s) desencadeador (es) Riscos  
Dano/ parte 

do corpo  

Método NTP 330 MIAR 
Medidas Preventivas 

ND NE NP NC NR NI G E EF PC C IR 

Exposição a avifauna. Alteração 

do comportamento do animal. 

Contacto com a ave 

Feridas, es-

coriações,  
M 2 EO 2 B 4 L 10 40 IV 3 1 1 2 1 6 

Exposição a avifauna. Interven-

ção do animal com as linhas de 

tensão ou com o trabalho 

Feridas, es-

coriações,  
M 2 EO 2 B 4 L 10 40 IV 3 1 1 2 1 6 

Inspecionar a instalação antes da intervenção. 

Evitar atitudes agressivas. Utilização de equipa-

mentos que evitam a sua permanência (aves). FSS 

13.06 Transferência/ Desmantelamento de ninhos 

de cegonhas 

 

Para além dos riscos analisados foram também identificados os seguintes riscos ergonómicos: sobrecargas e sofre esforços, postura de trabalho inadequado, 

desenho de posto inadequado e repetibilidade de execução no trabalho. Não foram identificados riscos de carácter químico.  

 De carácter físico enunciam se os seguintes riscos: exposição a iluminação deficiente, exposição a ruido, exposição a radiação ionizantes, exposições a 

altas temperaturas, exposição a baixas temperaturas, exposição solar. A nível de riscos biológicos exposição a vírus patogénicos, exposições a bactérias, exposição 

a parasitas.  

4.5 Medidas de Prevenção 

É preciso assegurar que o trabalhador tenha o seu próprio equipamento de proteção individual (EPI). Assim, é necessário garantir que este é pedido e chega 

a quem lhe está destinado. Estão definidos perfis de equipamento consoante a função do trabalhador e como e a quem deve ser efetuado o pedido. 

As medidas de prevenção associadas a cada risco estão descritas na Tabela 7. 

Na Tabela 8, estão apresentados todos os equipamentos de proteção individual que podem e devem ser utilizados em trabalhos TET. Por outro lado, no 

Apêndice II está apresentada a listagem de materiais e ferramentas. 
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Tabela 8: Categoria e respetivo equipamento de proteção individual TET 

Categoria Equipamento de Proteção Individual 

Proteção de olhos e face 

Capacete de proteção 
Gorro/ cógula com proteção 

ignífuga e anti- estática 

Óculos de proteção de poeiras/ 

vapors 

Capacete de proteção para 

trbalhos em instalações BT 

Óculos / viseira de proteção 

mcânica 

Óculos de proteção 

panorâmicos 

Capacete de viseira 

integrada 

Óculos / viseira proteção 

radiações luminosas 

Viseira d proteção para 

trabalhos elétricos 

Capacete de proteção com 

pala curta e francelete de 4 

pontos de fixação 

Óculos de proteção de impatos  

Proteção das mãos 

Luvas de proteção 

mecânica 

Luvas isolantes de proteção 

elétrica 

Ensaiador pneumático para 

luvas isolantes 

Luvas dielétricas Manguitos  

Proteção dos pés 
Calçado de proteção 

mecânica 

Calçado de proteção mecânica 

impermeável 

Calçado para baixas 

temperaturas 

Proteção contra poeiras e 

vapors 

Semi-máscara filtrante de 

partículas 
Mascara de soldar 

Mascara ar comprimido 

circuito fechado 

Semi-máscara (respirador) 

com filtro 

Mascara com tomada de ar 

fresco 

Filtros para mascaras e semi-

máscaras 

Mascara com filtro 
Mascara ar comprimido 

circuito aberto 
Capuzcom fornecimnto de ar 

Proteção do corpo 

Colete reflector 
Corda de amarração 

(posicionamento) 
Amortecedor pára-quedas Y 

Colete de alta visibilidade 
Estropo (para 

amarração/ancoragem) 
Pára quedas retrátil 

Colete de alta visibilidade 

com proteção ignífuga e 

anti estática 

Tripé de resgate 
Pára quedas deslizante para 

suporte de ancoragem fléxivel 

Fato impermeável Guinho de elevação 
Pára quedas deslizante para 

suporte de ancoragem rígida 

Fato de trabalho Roldana de suporte 
Mosquetões de dupla 

segurança 

Arnês de segurança 
Cinta de suspensão com 

afastador 

Armário / caixa de primeiros 

socorros 

Arnês pára- quedas com 

cinto de trabalho (modelo 

TET) 

Corda de ligação (fiador) 
Maca para transporte 

horizontal e vertical 

Cordas de segurança (corda 

linha de vida) 
Amortecedor (pára-quedas)  

4.6 Requisitos Legais 

É necessário efetuar um levantamento de quais os requisitos legais que se aplicam âmbito 

da implementação. No presente caso tanto constam alguns de caráter geral, como alguns relativos 

a primeiros socorros, equipamentos de proteção individual e eletricidade. (EDP,2014k) 

4.7 Comunicação, Participação e Consulta 

Como em qualquer empresa, existe uma distinção entre a comunicação interna e externa. 

A nível interno alguns dos pontos mais importantes que estão implementados são: 
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 A comunicação escrita formal é gerida recorrendo a um Sistema de Gestão Documental 

– SGD. No que respeita a outras formas de comunicação utilizadas destacam-se a reali-

zação de reuniões de trabalho e a utilização do correio eletrónico. A EDP tem disponível 

a todos os trabalhadores do Grupo um espaço para divulgação interna das principais 

notícias e acontecimentos, de diversos temas com relevância para a empresa, na sua rede 

informática que é a “Intranet” 

 Desenvolvimento de ações de comunicação e divulgação com reflexos para a saúde 

(ações do tabaco, álcool, etc.) dos trabalhadores, são da responsabilidade da Sãvida (Me-

dicina no Trabalho) e da DSA. 

A comunicação externa destacam-se os pontos: 

 A comunicação para o exterior do Grupo é coordenada pela Direção de Marca de Co-

municação. No que respeita a ações que envolvam o tema segurança nas suas diversas 

vertentes (utilização da eletricidade, trabalhos elétricos, etc.), são realizadas em concer-

tação com a DSA. 

 No seu site na “Internet” (www.edp.pt), a EDP reserva um espaço para a divulgação de 

informação de segurança direcionada para as partes interessadas no que respeita a uma 

utilização da eletricidade mais racional e segura e comportamentos seguros na execução 

de obras. (EDP,2014a) 

4.8 Documentação 

Tal como explicado, tem que existir uma gestão de todos os documentos, sendo que a forma 

mais fácil de o executar é organizando por níveis de importância a partir de uma hierarquia. Desta 

forma os documentos estão organizados por ordem de prioridade e dos procedimentos gerais para 

o particular. A estrutura é apresentada na Figura 12. 
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Figura 11:Esquema que ilustra a hierarquia documental da organização, descriminando os três níveis de documentação 

 

A partir deste método de organização, qualquer membro pertencente ao Grupo EDP 

Distribuição tem acesso, via intranet, a qualquer documento que esteja autorizado, do sistema de 

gestão de segurança e saúde no trabalho (EDP,2014c). 

4.9 Controlo dos Documentos 

Todos os documentos devem estar concordantes entre si, de forma a intuitivamente o leitor 

entender a que se destina, portanto é mantida uma formatação comum.  

Política 

Manual do Sistema de Segurança e 
Saúde no Trabalho 

Procedimentos de Gestão (PG) 

Procedimentos de Segurança (DPS) 

Documentação desenvolvida pelas 
empresas e unidades organizativas (ex: 

Fichas de Segurança (FSS), Fichas 
Técnicas (FT)) 

Nível II: Descrição das Práticas e 

Atividades do Sistema 

Nível III: Evidência da Implementação e 

adequabilidade do sistema 

Nível I: Apresentação do Sistema 
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A própria estrutura do documento também está pré-estabelecida devendo ser 

adaptada ao seu conteúdo. 

 

 

 

Figura 12:Aspeto da capa de procedimentos gerais de segurança da EDP Distribuição (EDP) 
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Tabela 9:Elementos que constam de um procedimento da EDP Distribuição e respetivo conteúdo de cada ponto. 

Elemento de 

identificação Conteúdo 

Cabeçalho 

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA CORPORATIVO 

TÍTULO PRINICPAL A QUE DE DESTINA O PROCEDIMENTO 

PG 38.0XX EDP 

Corpo do 

documento 

Índice Indicados os pontos abordados no procedimento 

Objetivo Enquadra o destinatário no que se pretende alcançar e porquê 

Definições Todas as necessárias para a compreensão do documento 

Atribuições e 

Responsabilidades Indica quem ou qual o responsável pela ação ou operação descrita 

Conteúdo Específico Estabelece quais as regras e requisitos a aplicar ou como se implementam os 

requisitos em causa 

Documentos e Processos 

Associados 
Documentos pertinentes para a utilização e enquadramento. Impressos gerados 

pela aplicação do documento em causa 

Registo de Alterações Tabela onde devem ser indicadas quais as alterações efetuadas no documento 

Rodapé Versão:  Rx dd de mês de ano Página x de x 

4.10 Controlo Operacional 

Neste ponto estão abordados todos os pontos que dizem respeito ao controlo operacional. Os 

procedimentos estão escritos de forma a serem compreendidos por qualquer pessoa e contém todas 

as informações que dizem respeito a processos ou operações realizadas. Assim, de forma a planear 

e controlar as atividades que envolvam riscos para a segurança e saúde no trabalho, estão 

estabelecidos procedimentos. Estão englobados manuais, fichas de segurança, fichas técnicas 

registos, fichas ações de verificação e guias. (EDP,2014b) 

 A lista pode ser consultada no Apêndice III. 

4.11 Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergência 

A documentação relativa à prevenção e capacidade e resposta a emergência tem o objetivo 

de identificar potenciais acidentes e situações de emergência e garantir a capacidade de reação de 

modo a assegurar adequada face a essas situações. Um exemplo de um procedimento de segurança 

dedicado a uma situação específica é o de Plano de Contingência Gripe Pandémica. (EDP 2014h; 

EDP 2014i) 

Estão também instituídos os passos de reação em caso de acidente ou incêndio. 

Incêndio 

Em caso de incêndio os procedimentos a tomar são os seguintes: 

Colocar ou solicitar ao Centro de Condução a colocação da instalação fora de tensão. 

Utilizar o extintor adequado existente na viatura e/ou os extintores existentes na instalação; 
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Não sendo possível extinguir o fogo com os meios disponíveis, solicitar a intervenção dos 

Bombeiros, através do 112 ou do n.º próprio da Corpo de Bombeiros mais próximo do local, 

Definir e efetivar um perímetro de segurança; 

Acompanhar o Comandante Operações de Socorro (COS) no local, alertando-o para os 

perigos inerentes à instalação da EDP Distribuição (Tensão de Passo; perigo de explosão; 

contactos diretos e indiretos, etc.). 

 

Acidente 

Em caso de acidente os procedimentos a seguir são os seguintes: 

Colocar ou solicitar ao Centro de Condução a colocação da instalação fora de tensão; 

Examinar as condições segurança para proceder ao pré-socorro do acidentado; 

Sempre que possível, afastar do perigo do acidentado, não o sendo deve afastar-se o 

acidentado do perigo, colocando-o em local seguro e arejado; 

Examinar o local o e o estado do acidentado: 

O local da ocorrência é seguro? 

Será necessário movimentar a vítima? 

Há mais de uma vítima, se sim pode-se dar conta de todas as vítimas? 

A vítima está consciente, tenta falar algo, ou aponta para qualquer parte? As testemunhas 

estão tentando dar alguma informação? 

Qual o mecanismo da lesão, há algum objeto caído próximo da vítima, como 

escada, máquina, estrutura metálica, andaime, etc.? 

A vítima apresenta deformidades e lesões, a vítima está caída em posição estranha, 

está queimada ou há sinais de esmagamento de algum membro? 

Há sangue no vestuário ou ao redor da vítima, ela vomitou, ela está com convulsões? 

Solicitar os socorros através do 112, a quem deve ser dada informação sobre: 

  - Localização exata do acidente; 

  - Número de vítimas; 

  - Estado da (s) vítima (s), de acordo com a informação recolhida no exame do local e da 

vítima; 

  - Medidas tomadas; 

  - Tempo que decorreu desde o acidente até à chamada dos socorros. 
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4.12 Avaliação de Conformidade 

É considerada como não conformidade - qualquer desvio das normas de trabalho, das 

práticas, dos procedimentos, dos regulamentos, do desempenho do sistema de gestão, etc., que 

possa direta ou indiretamente conduzir a lesões ou doenças, a danos para a propriedade, a danos 

para o ambiente do local de trabalho, ou a uma combinação destes. 

A EDP Distribuição procede à avaliação da conformidade dos requisitos legais e outros 

requisitos de acordo com o definido no procedimento, que é formalizado no registo informático a 

partir da utilização da base de dados “SIAWISE”, de acesso restrito. (EDP,2015a) 

 

4.13 Investigação de Incidentes, Não Conformidades e Ações Corretivas e 

Preventivas 

Um acidente de trabalho é aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho que 

produza, direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional que resulte redução na 

capacidade de trabalho ou ganho ou de morte. (EDP,2014d) 

No caso de ocorrência de acidentes, existem regras e procedimentos a respeitar na sua 

comunicação, como tal devem ser consultados os procedimentos estabelecidos para o efeito, assim 

como para ações de correção ou melhoria. Estão definidos vários procedimentos onde estão 

clarificados os procedimentos e medidas como os prazos de comunicação de acidente, quem o 

efetua e como. 

 PG 38-018- EDP Incidentes e Não Conformidades 

 DPS 38-018-1 EDP Atuação perante um acidente 

 DPS 38-018-2 EDP Participação de Acidentes 

 DPS 38-018-3 EDP Participação e tratamento de Quase Acidentes 

 DPS 38-018-4 EDP Recolha e Tratamento de Informação sobre Acidentes 

 DPS 38-018-5 EDP Investigação de Acidentes e Não Conformidades 

4.14 Auditoria Interna 

Está estabelecido um processo referente a auditorias internas, no entanto tem acessibilidade 

restrita, não está disponível para todos os membros da comunidade EDP Distribuição, tem acesso, 

exclusivamente, quem se dedica ou está relacionado com a realização de auditorias internas. 

A auditoria interna é constituída por um documento principal – lista de verificação – e por 

documentos mais específicos que se referem a cada ponto mencionado na lista de verificação. O 

processo de observação precedente ao preenchimento da lista de verificação é o escolhido pelo 

auditor que, na seleção dos itens a verificar deverá assegurar-se que são aplicáveis são trabalho ou 

objeto de auditoria. 
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Por cada item da lista de verificação, existe um conjunto de requisitos não exaustivos a 

verificar segundo os critérios: 

 Conforme: S 

 Boa prática: B 

 Não conforme: N  

Sendo que no resultado final de cada item na lista de verificação, o seguinte: 

 S: se todos os requisitos verificados evidenciarem conformidade 

 B: se cumulativamente com a total conformidade, foi evidenciada uma boa prática 

 N: quando pelo menos, um requisito observado evidenciou inconformidade 

Seguidamente, consoante o resultado obtido, é atribuído uma classificação com valor entre 

1 (mínimo) e 5 (máximo), calculado a partir da fórmula: 

𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çã𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  1 + [ ( 
(∑ 𝑆 + ∑ 𝐵)

∑ 𝑆 + ∑ 𝐵 + ∑ 𝑁
) × 3 +  𝐵 (𝐵 = 1) 
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5 ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA 18001:2007 

5.1 Análise Geral 

Todas as etapas abrangentes na implementação da norma OHSAS 18001:2007 tem um 

valor significativo e são justificadas, no entanto existem etapas que apresentam um peso superior.  

Iniciando pela definição do âmbito é um requisito é imprescindível pois é necessário definir 

a atividade a que se destina a implementação para que todos os requisitos seguintes, dependentes 

deste, sejam bem implementados. É também relevante o conhecimento sobre o campo de ação de 

forma a permitir a aplicação dos outros requisitos.  

Alguns dos pontos não são passíveis de discussão como tal são unicamente apresentados 

os resultados. Pelo contrário, noutros é elaborada uma pequena análise ou comentário aos 

resultados obtidos. 

5.2 Avaliação de Riscos 

Os riscos são geralmente agrupados em categorias consoante a sua fonte, isto é podem ser 

classificados em mecânicos, elétricos, físicos, biológicos, químicos e ergonómicos. Cada categoria 

tem o seu método de avaliação, podendo o mesmo coincidir em algumas das categorias, sendo o 

caso dos riscos mecânicos e elétricos e alguns biológicos. 

Os riscos mecânicos e elétricos foram avaliados por dois métodos distintos. Os métodos 

que apresentam resultados mais fiáveis, concretos e realistas são aqueles em que os resultados 

contabilizam as medidas preventivas utilizadas para combater o risco. De modo que, a análise foi 

realizada utilizando dois métodos que contabilizam essas mesmas medidas – método NTP 330 e 

método MIAR. Alguns riscos biológicos (aqueles que se justificam) foram avaliados pelo mesmo 

método. 

 

 

Método NTP 330 

Neste método a análise é feita em sucessão, ou seja, os resultados dependem de outros. O 

nível de probabilidade do acontecimento é estimado a partir do valor do nível de deficiência e do 

nível de exposição. Por sua vez, o nível de risco é calculado por nível de probabilidade e nível de 

consequência. O nível de intervenção está relacionado com o nível de risco. 

 Para uma análise crítica no método NTP 330 é necessário contabilizar mais do que 

um dos critérios e não exclusivamente o nível de risco como na maior parte dos métodos de 

avaliação de risco. Aqui, para além do nível de risco (pontuação) é também estimado o nível de 

intervenção (cotado por I, II, III ou IV). Em alguns perigos analisados o resultado é complementar, 
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ou seja, o mesmo perigo apresenta riscos nos dois pontos de avaliação. No entanto, outros apenas 

se revelam como risco a nível de intervenção, por este critério ser mais abrangente. 

Em primeiro lugar, analisando os pontos atribuídos referentes ao nível de risco, segundo 

os critérios de classificação, para ser considerável tem que apresentar um valor superior a 80 e/ou 

um nível de intervenção igual ou inferior a III. 

Iniciando pelos principais pontos a analisar, se o risco é ou não aceitável, verifica-se que 

mesmo partindo de duas avaliações (nível de risco e nível de intervenção) em todos os casos é 

aceitável, estando abaixo dos valores registados. É ainda importante avaliar os resultados 

comparando por critérios. 

Para o nível de deficiência a maioria dos riscos identificados estão reconhecidos como 

aceitáveis (B), sendo a pontuação nula. Esta classificação é atribuída porque o risco está 

praticamente controlado. Os restantes estão avaliados como melhoráveis (M), tendo sido detetados 

riscos de menor importância. 

A nível de maior exposição (classificação EC), em perigos mecânicos são queda em altura 

e todos os perigos elétricos pois os trabalhadores estão inúmeras vezes expostos a estes riscos. 

Avaliando consoante o nível de consequência, assinalados com o grau de avaliação mais 

elevado estão a queda em altura e eletrocussão porque os danos causados poderão ser graves e de 

duração longa, permanente ou fatal. Apesar de elevadas consequências esses perigos não se 

apresentam como risco pois as medidas preventivas aplicadas são suficientes e eficazes para 

reduzir e evitar o risco associado a estes perigos. 

Neste método devido a quantidade e de parâmetros contabilizados é possível que os 

resultados obtidos sejam mais elevados do que em outros métodos, principalmente porque 

contabiliza o nível de exposição e o nível de consequência. 

Incidindo na aviabilidade do método, este ostenta ter menos rigor comparativamente ao 

outro. Tal deve-se particularmente ao fato de contabilizar uma menor quantia de variáveis 

(deficiência, exposição e consequência) e pelo número de critérios que avalia e abrangência/ 

valores que integram os mesmos. No entanto, revela-se como um bom método de análise. 

 

Método MIAR 

A primeira análise consiste na avaliação do nível de risco. Este é respeitado em todos os 

perigos enunciados, estando sempre consideravelmente abaixo de nível mínimo. 

É ainda importante referir que, apesar de os resultados entre os diferentes perigos serem 

muito concordantes nas avaliações relativas à extensão e à exposição, no que toca à gravidade dos 

perigos o mesmo já não se verifica. Tal como no método NTP 330, para os valores de maior 

gravidade (valorização de 10 pontos) destacam-se, com a classificação mais elevada possível, o 

perigo de eletrocussão e queda em altura devido à possibilidade de consequência fatal. A um nível 

abaixo, com 5 pontos, observa-se o risco de soterramento e, em 2 dos casos de risco de 

atropelamento. Com nível baixo (2 pontos) identifica-se o risco de queda de nível e o contacto 
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com objetos possivelmente perfurantes. Todos os restantes riscos estão avaliados em 3 pontos, 

significando que, estes aspetos podem ser causadores de lesões com menores com incapacidade 

temporária parcial, mas de baixa gravidade. No que toca à atribuição de pontuação relativamente 

a medidas preventivas, todos os riscos identificados apresentam a mesma pontuação, isto pois, tal 

como o critério indica - Existe um sistema de Prevenção e Controlo implementado mas não existem 

evidências objetivas da sua adequada funcionalidade – pois o sistema não tem histórico para 

comprovar a sua eficiência. No entanto esta é demostrada diariamente a partir de todas as medidas 

mitigadoras existentes. 

5.3 Medidas de Prevenção 

As medidas de prevenção têm o intuito de mitigar, prevenir e evitar o risco. Todos os perigos 

listados estão associados a medidas mitigadoras e/ou preventivas. Estas demonstram elevada 

eficácia, levando à redução ou inexistência de acidentes. 

Como medidas preventivas destacam-se a utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) ou Coletiva (EPC), ferramentas e equipamentos de auxílio, a existência de 

procedimentos operatórios, fichas técnicas e fichas de segurança (escritas tendo em conta os 

perigos). Nestes documentos estão descritos todos os cuidados a ter, procedimentos a utilizar, 

equipamentos e ferramentas a usar, etc. Como tal, se a execução do trabalho for realizada 

consoante este e respeitando as medidas preventivas, a precaução de acidentes está garantida.  

Para o estabelecimento destas medidas é necessário ter a consciencialização e estar ciente 

dos processos a efetuar, para que as medidas sejam alcançáveis, adequadas, funcionais e adaptáveis 

ao seu fim. De forma a respeitar a norma, estas são atribuídas tendo em conta uma hierarquia 

definida na norma OHSAS 18001:2007, passando a primeira pela eliminação do risco. 

Foram desenvolvidas medidas de combate ao perigo ergonómico sendo exemplo, a 

utilização da barquinha em alguns tipos de trabalhos em que a sua utilização poderia ser 

prescindível (quando o trabalho é realizado método à distância não é obrigatório o uso da 

barquinha). A utilização da barquinha permite que os trabalhadores executem as suas funções 

podendo estar numa posição de trabalho mais adequada, não tão desconfortável, prevenindo assim 

possíveis lesões, detetáveis a curto ou longo prazo. Para a realização de trabalhos TET existem 

alguns requisitos, para além dos definidos pela política da empresa, sendo estes particulares e 

referentes à condição física dos mesmos. Como se trata de um género de trabalho “pesado”, de 

duração incerta, a boa forma física e a destreza são características a ter em conta no que toca à 

seleção de trabalhadores para a execução dos trabalhos em tensão. Um trabalhador que possua tais 

características terá mais facilidade na execução dos trabalhos e menos suscetível a ocorrência de 

lesões. 

Alusivamente a equipamentos, um exemplo de medida de mitigação consiste na 

siliconização, pois a presença de uma película contínua (de chuva, de neve, de geada, de nevoeiro, 

de gelo, etc.) que cubra o tubo reduz o seu nível de isolamento a um valor que proíbe os trabalhos 

em tensão.   
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De forma a simplificar as noções para a distâncias de segurança, nas varas isolantes estão 

marcadas a cores diferentes as distâncias para os níveis de tensão:  

 60 cm para Un < 20 kV; 

 90 cm para Un = 30 kV; 

 120 cm para Un = 60 kV. (EDP, 2015b) 

Outro exemplo consiste na obrigatoriedade de utilização de, nos dois primeiros lances de 

escadas serem isolantes, protegendo o executante, podendo as restantes não o ser.  

 Como os trabalhos TET são realizados no exterior existem sempre, naturalmente, perigos 

biológicos aos quais, os executantes estão diretamente expostos. Um exemplo desses é a exposição 

a bactérias patogénicas ou fungos originários de dejetos de avifauna do local onde realizado o 

trabalho. A avifauna em si, apresenta também um perigo, estas podem interferir causando danos 

ao trabalhador, estão definidas diversas medidas como equipamentos anti colisão e equipamentos 

anti eletrocussão e dispositivos dissuasores de nidificação.  

Outro condicionante dos trabalhos em tensão é o clima. Em qualquer momento que as 

condições climatéricas não se verifiquem favoráveis para a continuação do trabalho que está a ser 

executado, este é parado imediatamente, sendo recomeçado quando existirem condições de 

segurança que o permitam. Este tipo de trabalhos não é realizado durante a noite.  

Não sendo descrita como medida preventiva ou mitigadora, a sinalética em placas define-se 

como medida complementar estando destinada a chamar a atenção de forma rápida e inequívoca 

para situações que comportem riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Pode aparecer 

sob a apresentação de formas ou cores estando associado a cada um deles um significado 

específico, adaptando-se à situação que pretende prevenir. 

5.4 Requisitos Legais 

No que toca aos requisitos legais foram identificados aqueles que são aplicáveis à atividade 

TET. Estão também englobados requisitos que dizem respeito a todas as atividades. 

No entanto existem requisitos legais com maior relevância que outros. A lei 149/2015 de 9 

de setembro, que é a versão mais recente da lei 102/2009 de 10 de Setembro, refere-se ao regime 

jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, atenta-se especial atenção para o artigo 5 

que se refere aos princípios gerais e para o artigo 17 onde estão enunciadas as obrigações do 

trabalhador. Outra lei a ter em atenção é a lei 98/2009, de 4 de setembro que regulamenta o regime 

de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e 

reintegração profissionais, nos termos do artigo 284.º do código do trabalho, aprovado pela lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro, que aborda todos os temas relacionados com acidentes de trabalho. 

 Especificamente, dedicado aos trabalhos em tensão, os requisitos que merecem destaque, 

além dos mencionados são os relativos ao risco elétrico e aos equipamentos de proteção individual, 

isto porque, é nestes pontos que estão centradas as medidas de prevenção e mitigação. 
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5.5 Controlo Operacional 

O controlo operacional é um ponto importante do processo de implementação, é aqui que 

são documentados procedimentos gerais, de segurança, fichas técnicas e fichas de segurança.  

Quando aplicadas aos trabalhos em tensão, existe um maior enfase em procedimentos como: 

 DPS 38.008-1Manual de Risco elétrico,  

 DPS 38.008-3 EDP Manual de Segurança Prevenção do Risco de Queda em Altura em 

trabalhos em apoios e fachadas,  

 DFT-C 18 - 325/N Trabalhos em tensão Média Tensão e Alta Tensão - Método à dis-

tância  

 DCE-C 18 - 521/N Trabalhos em tensão Baixa Tensão 

 DCE-C 18- 529/N Trabalhos em tensão Alta Tensão – Método à distância 

Nunca decretando os outros procedimentos, pois são importantes para a atividades, no 

entanto como estes se dedicam a modos operatórios têm um maior destaque. 

http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-3%20Trabalhos%20em%20altura.pdf
http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-3%20Trabalhos%20em%20altura.pdf
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6 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

6.1 Conclusões 

Sendo o objetivo principal a implementação da norma OHSAS 18001:2007 no núcleo de 

trabalhos em tensão na EDP Distribuição, a principal conclusão é que todos os requisitos da norma 

estão delineados, sendo possível a criação de histórico e a posterior realização de auditoria interna. 

Caso a organização pretenda poderão ser tomadas as medidas para a realização de certificação. 

 Todos requisitos apresentados na norma apresentam documentado um ou mais 

procedimentos, estando este coerentes entre si, bem redigidos, respeitam a norma e acessíveis a 

toda a organização e partes interessadas. 

 A política e objetivos estão redigidos, e são transmitidos de forma transparente quer interna 

quer externamente.  

 A avaliação de riscos, com o intuito de uma análise concisa, realizou-se por dois métodos 

que contabilizam medidas preventivas método NTP 330 e método MIAR, não sendo obrigatório 

pela norma aplicada a utilização de mais que um método ou um método específico. Quando 

comparados, conclui-se que o que apresenta melhores resultados é o método MIAR, é também o 

método que contabiliza mais parâmetros. 

Todos os riscos estão dentro de valores aceitáveis para a organização. Apesar de uma subtil 

disparidade entre resultados, principalmente devido à variância entre critérios de avaliação, em 

ambos se conclui que os riscos de queda em altura e eletrocussão são os que apresentam maior 

exposição e maiores níveis de consequência.  

Para a comunicação, participação, documentação e controlo de documentos estão descritos 

em procedimentos e estabelecidas todas as premissas requeridas. O controlo operacional aborda 

todas as operações assim como procedimentos de segurança necessários e fichas técnicas.  

Em suma, apesar de existirem diversos perigos associados a atividade TET, na atualidade 

estes não demonstram uma preocupação grave pois, a cada um deles está, como complemento, 

associado a medidas de mitigação, que deverão ser cumpridas, integralmente, por todos os 

colaboradores e trabalhadores. Todos os procedimentos relativos à atividade em questão estão bem 

documentados, percetíveis e cumprem não só com os requisitos estabelecidos pela norma 

OHSAS18001:2007, como também com as especificações da organização. 

6.2 Perspetivas Futuras 

Esta dissertação teve como foque os trabalhos em tensão. A minha primeira sugestão passa 

pela criação de histórico de forma que existam registos de forma a permitir a realização de uma 

auditoria de segunda parte, com o intuito de avaliar e confirmar se está tudo pronto para a certifi-

cação. Esta pode ser realizada por uma empresa externa sendo exemplo entidades como a APCER 

ou SGS. Esta sugestão deve-se ao facto de não existir certificação anterior, como é a primeira a 
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ser realizada torna-se apropriado verificar se tudo está correto antes de efetuar a auditoria de ter-

ceira parte (que realiza a certificação). 

Em segundo lugar, sugiro a preparação para a implementação noutros núcleos da Direção 

de Manutenção. A documentação geral está concretizada, apenas seria necessário a aplicação nou-

tro campo de ação, o que constaria numa adaptação e documentação de elementos específicos da 

outra atividade. 

Seguidamente, num panorama evolutivo, a proposta que coloco é um consórcio entre 

ambiente e prevenção e segurança, criando um sistema de gestão integrado. Se tal acontecer, 

seriam desenvolvidas e consolidadas normas internas conjuntas, passíveis de aplicação em 

simultâneo, facilitando assim, todos os processos aplicados e ulteriores revisões ou modificações. 

Esta medida, futuramente, poderá levar a uma fusão de departamentos. 

Em primeira análise os problemas que se colocam são evidentes como a diferente 

localização geográfica dos departamentos, definidos pela estrutura organizativa do Grupo EDP. 

No entanto um sistema integrado iria facilitar o controlo das atividades e procedimentos 

abrangidos pelas normas. Este problema pode ser contornado a partir da utilização de meios de 

comunicação não presenciais e disponibilidade e partilha constante de documentos, a partir de um 

sistema já utilizado “intranet”. 

 

Atualmente, relativamente ao ambiente, a EDP Distribuição tem implementado a ISO 

14001:2004. Esta norma sofreu atualização, como tal, todas as organizações que tenham 

implementado a norma ISO 14001:2004 dispõem de um período de 3 anos (a contar a partir do 

lançamento da norma, ano 2015) para efetuar a atualização para a ISO 14001:2015. 

Sem ser exceção, a EDP Distribuição, terá que efetuar essa mesma atualização no período 

estabelecido, uma vez que não foi realizada até à data. 

 

Recentemente, a ISO desenvolveu a sua própria norma de segurança – ISO 45001:2016 - 

com lançamento expectável para outubro do ano corrente (2016). Este é um ponto que contribui 

fortemente para a implementação do sistema integrado. Para a elaboração desta nova norma foi 

tido em conta outras normas relativas à prevenção e segurança, nomeadamente a norma OHSAS 

18001:2007 e ILO-OSH Guidelines (Internacional Labour Organization’s) e será a mais atual. 

A organização ISO, lançou recentemente as atualizações das normas de ambiente 

(14001:2015) e Qualidade (9001: 2015), ao lançar esta nova norma de prevenção e segurança 

(45001:2016) esta estará alinhada com as outras duas a nível estrutural e documental 

proporcionando, a qualquer organização que tenha o intuito de implementar as 2 ou mesmos as 3 

normas, criar o sistema integrado. 

Uma vez que o paralelismo entre a norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 é 

evidente, aquando a atualização da norma ambiente 14001:2015 se efetue, paralelamente, a 

atualização para ISO 45001:2016 e criação do sistema integrado. As alterações não são de grande 

dimensão o que torna possível todo este processo. 
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Numa perspetiva não tão imediata e em tom ambicioso, caso se realize a integração do 

sistema integrado entre ambiente e prevenção e segurança, sequencialmente, o passo seguinte seria 

incluir nesse sistema integrado a norma de qualidade.  

Um sistema integrado traz benefícios, principalmente, a níveis sociais internos e externos 

e económicos. 
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APÊNDICES 

Apêndice I: Metodologia Prisma 

 A fase inicial da Dissertação consistiu numa pesquisa a fundo sobre o tema a tratar, 

utilizando-se uma metodologia. 

A metodologia de pesquisa denomina-se por PRISMA. Esta metodologia permite 

simplificar a análise de literatura, a partir de diversos artigos científicos ou outros tipos de 

documentos literários tendo sempre como foco a sua objetividade e utilidade face ao tema em 

estudo. O método de análise PRISMA compreende várias fases: identificação “identification”, 

seleção “screening”, preferência “eligibility”, inclusão “included”.  

 

 

 

Artigos identificados a partir 

de pesquisa 

80 

Artigos adicionados de outras 

fontes 

0 

Artigos depois da remoção de 

duplicados 

78 

Artigos filtrados 

38 

Artigos completos excluídos 

com razões 

20 

Artigos excluídos 

40 

Artigos completos analisados 

27 

Artigos incluídos na análise 

quantitativa 

7 

Figura 13:Esquematização das Etapas da Metodologia Prisma com o respetivo número de artigos analisados 
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Inicialmente, na pesquisa integrada as palavras chave utilizadas foram: “integrated 

management systems”, “safety”, “occupational safety and health”, “18001”, o que permitiu a 

obtenção de alguns resultados. Foram usadas diversas bases de dados e plataformas de artigos 

científicos ou artigos de revistas científicas como IOPJournals, Oxford Journals, SciELO, Science 

Magazine, Science Direct, Biomed, Compendex, Inspec e Web of Science. De forma a filtrar a 

pesquisa, apenas foram considerados os artigos publicados a partir de 2004. O critério de seleção 

teve como base o título do artigo. Oitenta foi o número de artigos recolhidos, ou seja, considerados 

relevantes para o estudo.  

Poderão ser adicionados, posteriormente, na etapa de inclusão, caso relevante ao longo do 

processo de pesquisa, mais artigos que demonstrem ser importantes, no entanto, é fundamental 

indicar que os mesmos foram adicionados numa fase mais tardia. Estes artigos provem, 

geralmente, da bibliografia de artigos analisados que se consideraram como importantes para o 

tema. 

Seguidamente, a segunda fase, adota um critério de exclusão de artigos, permitindo uma 

seleção daqueles que mais seriam relevantes para o tema a tratar. Para tal, o primeiro critério de 

exclusão atentou na estrutura do próprio artigo, verificando se esta era a mais correta, uma vez que 

é um indicador da sua credibilidade. Durante esta apreciação foi possível detetar a existência de 

duplicados que foram excluídos, é regular a existência dos mesmos, visto que a pesquisa integrada 

foi elaborada em diversas bases de dados utilizando, repetidamente, as mesmas palavras chave. 

No final desta etapa reduziu-se o número de artigos para 38. 

Para a fase de preferência, como critério de inclusão, utilizou-se a análise do resumo, 

objetivo e método dos artigos; estes foram avaliados para averiguar se estavam de acordo com o 

que se pretende no caso a aplicar e se incluíam informação necessária quer a nível quantitativo 

quer a nível qualitativo. No final desta fase contabilizaram-se um total de 27 artigos científicos. 

De seguida, organizaram se os dados, em tabela, para rápido e fácil acesso da informação. 

Com o auxílio do software Mendeley, onde os documentos considerados cruciais estão disponíveis. 

Dos 27 artigos, a partir de uma rápida leitura da totalidade do mesmo, dando enfase ao 

método e avaliando a sua utilidade frente ao objetivo do presente documento, restaram apenas 7 

artigos. Estes foram analisados detalhadamente, pois demonstraram um tema similar ou de extrema 

utilidade (devido ao detalhe da informação ou especificidade do tema) para o estudo.
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Tabela 10: Apresentação da análise de artigos, após a metodologia prisma 

Autor Título Ano Fonte País Normas que utiliza 
Badri, Adel ; Gbodossou, 

André; Nadeau, Sylvie 

“Occupational health and safety risks: Towards 

the integration into project management” 
2011 Safety Science Canadá ------- 

Chen, Chun-Yu; Wu, Gwo-

Sheng; Chuang, Kai-Jen; Ma, 

Chih-Ming 

“A comparative analysis of the factors affecting 

the implementation of occupational health and 

safety management systems in the printed circuit 

board industry in Taiwan” 

2009 
Journal of Loss Prevention 

in the Process Industries 
Tailândia OHSAS 18001 

Khodabocus, B F; Constant, K 

C 

“Implementing OHSAS 18001:2007: A Case 

Study of Hazard Analysis from the Printing 

Industry” 
2010 

International Journal of 

Engineering Research in 

Africa 
Suíça 

ISO 9000:2008; OHSAS 

18001: 2007 

Santos, Gilberto; Mendes, 

Fátima; Barbosa, Joaquim 

“Certification and integration of management 

systems: The experience of Portuguese small 

and medium enterprises” 
2011 

Journal of Cleaner 

Production 
Portugal 

ISO 9001; ISO 14001; 

OHSAS18001 

Ulloa-enríquez, Medardo 

Ángel 

“Riesgos del Trabajo en el Sistema de Gestión 

de Calidad” 
2012 Ingeniería Industrial Equador ISO9001; OHSAS18001 

Vinodkumar, M. N; Bhasi, M. 
“A study on the impact of management system 

certification on safety management” 
2011 Safety Science Índia ISO9001; OHSAS18001 

Zink, K J 
“From industrial safety to corporate health 

management” 
2005 Ergonomics Alemanha ------ 

 

Tabela 11:Apresentação da análise de artigos, após a metodologia prisma 

Autor Parâmetro Analisados Tipo de Atividade Dimensão da Empresa Tipo de Estudo 
Badri, Adel; 

Gbodossou, André; 

Nadeau, Sylvie 

estratégia e modelo de pesquisa: [ (1) pesquisa proposta (2) pesquisa por literatura (3) 

seleção de estudos relevantes (4) extração e classificação de toda a informação obtida 

nos estudos (5) análise dos estudos]; 
Industrial ------ 

Análise da integração 

de normas OHS em 

empresas industriais 

Chen, Chun-Yu; Wu, 

Gwo-Sheng; Chuang, 

Kai-Jen; Ma, Chih-

Ming 

indicadores externos: necessidade do cliente, correspondência cm práticas 

internacionais, competição horizontal, cumprimento leis e regulamentos, boa relação 

com a comunidade, redução do valor do seguro, redução de possíveis obstáculos, 

melhor poder de mercado; 
indicadores internos: melhoria da imagem da empresa, boa gestão, conciencia para a 

necessidade de da existencia de segurança ocupacional. melhores riscos financeiros, 

controlo da gestão. levando a um a maior produtividade, sustentabilidade  e 

desenvolvimento dos setores, menor tempo de produção ,boa relação entre funcionários 

e coloaboradores, benefcios na contratação;                                                                                                          

fatores chave para a implementação: apoio da direção da empresa, melhoria continua 

(PDCA), participação de todos os funcionários, boa educação e práticas, bom sistema 

Industrial (química) ------ 
Questionário (escala de 

5 graus de satisfação) 
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Autor Parâmetro Analisados Tipo de Atividade Dimensão da Empresa Tipo de Estudo 
internos de auditorias, seleção de uma boa equipa de consultoria,  integração de 

segurança ocupacional e higiene no trabalho e analise das operações, bom sistema de 

gestão de contratação, bom trabalho em equipa, sistema profissional de revisão e 

consultaria, bom sistema de segurança ocupacional e higiene , benefícios 

governamentais e prémios de encorajamento   

Khodabocus, B F; 

Constant, K C 

 os principais perigos no local de trabalho;  

 nível de segurança ocupacional;  

 a atitude dos funcionários face a politica de segurança adoptada 

Indústria (de impressão) 
Departamento da 

empresa 

Questionários, caso de 

estudo (revisão da 

documentação) 
Santos, Gilberto; 

Mendes, Fátima; 

Barbosa, Joaquim 

Descrição geral da empresa, do sistema de qualidade, sistema de segurança e ambiente, 

sistema de gestão 

Serviços, industrial, 

eletrónica/telecomunica

ções, construção 

Diveras empresas 

(pequenas e medias 

empresas) 
Questionários 

Ulloa-enríquez, 

Medardo Ángel 
Identificação de perigos, avaliação de riscos, determinação de controlos necessários ------ ------ ------- 

Vinodkumar, M. N.; 

Bhasi, M. 

Método em 3 passos: Amostra populacional, método, análise de resultados  
Questionários: direção da empresa, planos de emergência, preparação e interesse dos 

funcionários, comunicação e feedback, regras de segurança ocupacional e 

procedimentos, sensibilização/promoção da segurança, comportamento 

Indústria química 8 empresas 
Questionário (estudo 

empírico) 

Zink, K J Análise geral ------ 
Vários tipos de 

Empresas 
Estudo Empirico 
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Apêndice II: Materiais e Ferramentas utilizadas em trabalhos em tensão 

 

Tabela 12:Indicação dos materiais e ferramentas utilizadas na atividade TET, divididas por categorias 

Categoria Material e ferramentas 

Varas e Acessórios 

Vara para fixação de conductor Vara corta - cabos (modelo 1) Vara de medida 
Vara de gancho Vara corta - cabos (modelo 2) Prolongador para vara de gancho 
Vara com terminais universais Vara corta-filaças Anel excêntrico 
Vara para filaças Vara corta -cabos (modelo 3) Colar de estribo 
Vara com grampo Vara porta-chaves de caixa de ângulo variável Colar com manilha 

Tirantes e acessórios 

Tirante de amarração Ganchos para tirantes de amarração Tirante com grampo 
Tirante de amarração (modelo 2) Dispositivo de suporte para tirantes  

Tirante de amarração simétrico Tirante com rolete  

Abracadeiras e acessórios 

Corrente de amarração Abraçadeira com manga, para poste Abraçadeira de anéis, para poste metálico 

Prolongador de corrente Cabeça de bloqueio 
Abraçadeira com manga, para diagonais de 

poste metálico 

Protetores e acessórios 

Protetor conductor Protector de cadeia de suspensão (modelo 2) Anteparo 
Protetor de isolador rígido Protetor de cadeia de suspensão (modelo 2) Manta isolante 3,5mm; 3mm; 0,8mm 
Protector de cadeia de suspensão (modelo 1) Protector de pinça de amarração (modelo 2) Mola para manta isolante 

Equipamento de movimentação e acessórios 

Estropo Estribo de amarração Corda de fibra sintéticas 
Gafanhoto Estribo isolante Corda de nylon (não isolantes) 
Patesca Corda de solo Cordas para trabalhos em tensão 
Talhja 550daN; talha 1300daN Berço para a cadeia de amarração Consola rotativa 
Talha isolante para cadeia de amarração Estante para varas Guinhco com motor auxiliary (elétrico) 

Equipamento especial do executante Calçado de segurança especial   

Posicionamento do executante 
Escada de elementos de encaixar Plataforma rotativa Andaime 
Escada isolante com ganchos   

Diversos 

Círculo de cálculo Ligador siamês 
Dispositivo de manobra em carga, com câmara 

de corte 

Dinamómetro Curto-circuito em cabo com isolamento seco 
Dispositivo de manobra em vazio para abertura 

e fecho de circuitos a 60kV 
Verificador de concordância de fases Ligador de curto-circuito Indicador de falta de tensão 
Ensaiador de fases Travessa auxiliary Mosquetão com encravamento 
Pano com silicone Desenrolar de fita Dispositivo de retenção mecênica 

Ferramentas adaptáveis às varas 
Adaptador para vara de gancho Forquilha para elo -rótula Pinça para isolador 
Adaptador universal Forquilha dentada Porta-chavilhas 
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Categoria Material e ferramentas 

Ponteiro de alinhament Golpilhador Porta-chaves 
Escova para conductor Golpilhador para golpilhas W Porta-freios 
Gancho rotativo Calibre para conductor Porta-pinça amperimétrica 
Saca golpilhas de mola Lâmina quebra-filaças Serra para metais 
Saca golpilhas com cotovelo Lâmina rotativa Chave de fendas 
Saca golpilhas de ponta fina Martelo Porta-chaves de caixa cardan 
Saca golpilhas para golpilhas W Espelho Almotolia com bomba 

Componentes de rede Filaça   

Equipamentos de limpeza de postos de trabalho e 

acessórios 

Aspirador/soprador Escovilhão Vara telescópica cim terminal sextavado  
Acessórios para aspirador/soprador Escova de parede Vara com base de extensão 

Escova para isoladores 
Adaptador de terminal universal para terminal 

sextavado de encaixe 
 

Materais de consume 

Fio de cobre para filaças TET – MT (modelo 

1) 
Pó de grafite Massa de contacto 

Fio de alumínio para filaças TET – MT ( 

modelo 1) 
Encerado Solvente dielétrico – PER-SOL 60E 

Fita de cobre Óleo isolante hidráulico Repelente de humidade – PROT ELEC 40 
Fita de alumínio Massa neutral Dispositivo antipalhas 

Ferramenta de funcionamento hidráulico 
Bomba hidráulica de pé Tubo flexível isolante Prensa hidráulica 
Tesoura hidráulica   
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Apêndice III: Listagem de Procedimentos Dedicados à Atividade de Trabalhos em Tensão 

 

Avaliação de Riscos Ocupacionais 

PG 38.001 EDP Gestão de Riscos Ocupacionais 

DPS 38 001-1 EDP – Guia para Análise e Controlo de Riscos 

DPS 38.001-2 EDP – Protocolos de Saúde Ocupacional 

Limpeza em tensão de instalações elétricas até 30 kV 

DPO-C18-524/N – Limpeza em tensão de instalações elétricas até 30 kV 

Fichas técnicas de equipamentos de proteção coletiva 

FT 231 - Tapete isolante 

FT 232 - Estrado isolante 

FT 233 - Varas isolantes extensíveis 

FT 234 - Anteparo isolante 

Requisitos Legais 

PG 38.002 EDP Requisitos Legais 

Manual de prevenção do risco elétrico 

DPS 38.008-1 EDP Manual de Prevenção do risco Elétrico 

Manual de segurança de sinalização nas obras pública 

DPS 38.008-17 EDP Manual de Segurança Sinalização de Obras na Via Pública 

Manual de prevenção de riscos mecânicos e diversos  

DPS 38.008-8 EDP Manual de Prevenção de Riscos Mecânicos e Diversos  

Manual de prevenção do risco de queda em altura 

DPS 38.008-3 EDP Manual de Segurança Prevenção do Risco de Queda em Altura em 

trabalhos em apoios e fachadas 

Regulamento de consignações 

DPS 38.008-7 EDP Regulamento de Consignações da Rede de Distribuição AT, MT e BT 

Condições de execução do trabalho  

DCE-C18-529/N TRABALHOS EM TENSÃO Alta Tensão – Método à distância 

DCE-C18-525N Trabalhos em tensão Média Tensão e Alta Tensão - Método à distância  

Modos operatórios 

DFT-C 18 - 325/N Trabalhos em tensão Média Tensão e Alta Tensão - Método à distância  

DCE-C 18 - 521/N Trabalhos em tensão Baixa Tensão 

DCE-C 18- 529/N Trabalhos em tensão Alta Tensão – Método à distância 

Fichas de segurança e saúde  

FSS 1.1 - Movimentação manual de cargas 

FSS 1.2 - Movimentação de cargas pesadas 

http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-1%20Manual%20Prev_Risco_Eletrico.pdf
http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-1%20Manual%20Prev_Risco_Eletrico.pdf
http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-8%20EDP%20Manual%20Prev%20Risco%20Mecanicos%20e%20Diversos.pdf
http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-3%20Trabalhos%20em%20altura.pdf
http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-3%20Trabalhos%20em%20altura.pdf
http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-7%20EDP%20Regulamento%20de%20Consignações.pdf
http://intranet.edpon.edp.pt/EDPLibrary/EDP%20Group/Prevenção%20e%20segurança/PORTUGAL/Procedimentos%20de%20Segurança%20(DPS)/DPS%2038-008-7%20EDP%20Regulamento%20de%20Consignações.pdf
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FSS 1.3 - Utilização de cabos de aço 

FSS 2.4 - Cruzamento e travessia de obstáculos 

FSS 2.5 - Manobra de elementos de corte e seccionamento AT e MT  

FSS 2.6 – Intervenções em celas gás SF6 

FSS 2.7 - Acesso a subestações e postos de seccionamento AT/MT 

FSS 3.1 - Trabalhos em escadas portáteis 

FSS 3.2 - Trabalhos em apoios metálicos  

FSS 3.4 - Trabalhos em cobertura de edifícios 

FSS 3.5 - Trabalhos com Andaimes Móveis 

FSS 3.7 - Trabalhos em apoios 

FSS 4.1 - Movimentação de terras  

FSS 4.2 - Abertura de caboucos para maciços de fundação  

FSS 4.5 - Abertura de valas ou trincheiras 

FSS 5.3 - Desenrolamento e colocação de condutores 

FSS 6.1 - Emprego de explosivos 

FSS 6.2 - Utilização de Solventes 

FSS 10.1 – Delimitação de Acesso ao Estaleiro 

FSS 10.2 – Armazenagem de Materiais Equipamentos e Resíduos 

FSS 10.3 – Instalação Elétrica do Estaleiro 

FSS 10.4 – Organização do Estaleiro 

FSS 10.5 - Trabalhos junto à via pública ou na sua proximidade 

FSS 11.1 - Como atuar em caso de acidente elétrico 

FSS 12.1 - Abate e desrame de árvores 

FSS 12.2 - Interferência com oleodutos e gasodutos 

FSS 12.3 - Interferência com redes de águas 

FSS 12.4 - Interferência com redes de esgotos 

FSS 12.5 - Interferência com redes de comunicações 

FSS 12.6 - Proximidade de linhas de caminho-de-ferro 

FSS 12.7 - Riscos do Meio Envolvente - Geologia  

FSS 12.8 - Riscos do Meio Envolvente - Relevo 

FSS 12.9 - Interferência com redes elétricas subterrâneas 

FSS 13.1 – Exposição a Ambientes Térmicos 

FSS 13.2 - Exposição ao ruído 

FSS 13.3 - Exposição a vibrações 

FSS 13.6 – Desmantelamento e Mudança de Ninhos 

 

Prevenção e capacidade de resposta a emergência 
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PG 38-009 EDP Prevenção e Capacidade de Emergência 

DPS 38-009-3 EDP Plano de Contingência Gripe Pandémica 

Acidentes 

PG 38-018- EDP Incidentes e Não Conformidades 

DPS 38-018-1 EDP Atuação perante um acidente 

DPS 38-018-2 EDP Participação de Acidentes 

DPS 38-018-3 EDP Participação e tratamento de Quase Acidentes 

DPS 38-018-4 EDP Recolha e Tratamento de Informação sobre Acidentes 

DPS 38-018-5 EDP Investigação de Acidentes e Não Conformidades
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ANEXOS 

Anexo I: Métodos de Avaliação de Riscos 

Método NTP 330 

Este método tem como conceitos-chave de avaliação a probabilidade de determinados 

fatores de risco e possíveis danos assim como a magnitude do dano (consequência). O produto da 

probabilidade e consequências determina o risco; portanto, devem ser quantificadas de forma 

objetiva. 

Neste método é possível quantificar a magnitude dos riscos existentes. Consequentemente, 

hierarquizar a sua prioridade de correção. Para tal, inicia-se, com a deteção as deficiências no local 

de trabalho para, posteriormente, estimar a probabilidade e contabilizar a magnitude do mesmo e 

estimar o risco associado a cada um dos perigos identificados. 

Dada a simplicidade da metodologia, os valores de risco, probabilidades, consequências e 

risco são valores reais e absolutos e a suas escalas de nível serão contabilizados em 4 grupos. 

Como tal serão considerados os níveis de risco, os níveis de probabilidade e o nível de 

consequências. Desta forma, existe uma relação entre o número de níveis elegidos e o grau de 

especificação e utilidade do método. Caso o número de níveis seja baixo, os resultados poderão 

não convergir para uma conclusão concreta, uma vez que o espetro de avaliação é bastante 

abrangente podendo dificultar a diferença entre algumas situações. Em oposição, uma 

classificação muito ampla pode dificultar a avaliação entre um ou outro nível, sobretudo quando o 

método é baseado em critérios qualitativos (Belloví & Malagón, n.d.). 

Considera-se que o nível de probabilidade (NP) resulta da função do nível de deficiência 

(ND) e do nível de exposição (ND) ao perigo. 

NP = ND × NE 

 Por sua vez, o nível de risco (NR) dependerá da função do nível de probabilidade (NP) e do 

nível de consequência (NC): 

NR = NP × NC 

Posteriormente, tendo em conta o valor do nível de risco, e mediante a agrupação dos 

diferentes valores obtidos, é possível estabelecer grupos de priorização das intervenções/alterações 

e melhorias. Estes estão indicados a caligrafia romana. Têm intuito orientativo. São posteriormente 

definidas medidas de controlo. (Belloví & Malagón, n.d.) 

 

Figura 14:Esquematização da metodologia de estimativa dos riscos utilizando o método de NTP 330 
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Nível de Deficiência: 

Tabela 13:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método 330 NTP – definição do nível de deficiência, a sua definição 

e o seu significado (Belloví & Malagón, n.d.) 

ND Valores Definição Significado 

MD 10 Muito deficiente 
Foram detetados fatores de riscos significativos que determinam a 

como muito possível a geração de falhas. O conjunto de medidas pre-

ventivas existentes tem resultado ineficaz. 

D 6 Deficiente 
Foram detetadas situações de risco que precisam de ser corrigidas. A 

eficácia do conjunto de medidas preventivas existentes é reduzida de 

forma apreciável. 

M 2 Melhorável 
Foram detetados fatores de risco de menor importância. A eficácia do 

conjunto de medidas preventivas existentes é reduzida de forma apre-

ciável. 

B 0 Aceitável Não se detetaram nenhuma anomalia de destaque. O risco está contro-

lado. Não se valoriza. 

 

Nível de Exposição: 

Tabela 14: Critérios de avaliação de riscos utilizando o método 330 NTP – definição do nível de exposição, a sua definição 

e o seu significado (Belloví & Malagón, n.d.) 

NE Valores Definição Significado 

EC 4 Contínua Continuamente. Varias vezes ao longo do seu tempo laboral com 

tempo prolongado. 

EF 3 Frequente Varias vezes ao longo da sua vida laboral, mesmo que em tempos 

curtos. 

EO 2 Ocasional Alguma vez na sua vida laboral e com período curto de tempo. 

EE 1 Esporádica Irregularmente. 

 

Nível de Probabilidade: 

Tabela 15:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método 330 NTP –  definição do nível de probabilidade, a sua 

definição e o seu significado (Belloví & Malagón, n.d.) 

NP Valores Definição Significado 

MA 40-24 Muito alta 
Situação deficiente com exposição continua, ou muito deficiente com 

exposição frequente. Normalmente materialização do risco ocorre 

com frequência. 

A 20-10 Alta 

Situação deficiente com exposição frequente ou ocasional, ou situa-

ção muito deficiente com exposição ocasional ou esporádica. A mate-

rialização dos riscos é possível que sucedo varias vezes ao longo do 

ciclo da vida laboral. 

M 8-6 Média Situação deficiente com exposição esporádica, ou situação melhorá-

vel com exposição continua ou frequente. É possível que suceda. 

B 4-2 Baixa 
Situação melhorável com exposição ocasional ou esporádica. Não é 

esperável que se materialize o risco, mesmo assim pode ser concebí-

vel. 

 

Nível de Consequência: 

Tabela 16:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método 330 NTP – definição do nível de consequência, a sua 

definição e o seu significado (Belloví & Malagón, n.d.) 

NC Valores Definição Significado 

M 100 Mortal ou ca-

tastrófico 1 Morto ou mais. Destruição total do sistema (difícil renova-

ção). 

MG 60 Muito grave Lesões graves que podem ser irrepará-

veis. 
Destruição parcial do sistema (completa ou 

reparação de alto custo). 

G 25 Grave Lesões com incapacidade laboral transi-

tória. 
Requere a paragem do processo para realizar 

a reparação. 
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NC Valores Definição Significado 

L 10 Leve Pequenas lesões que não requerem hos-

pitalização. 
Reparável sem necessidade de paragem do 

processo. 

 

 

Nível de Intervenção: 

Tabela 17:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método 330 NTP – definição do nível de intervenção, a sua 

definição e o seu significado (Belloví & Malagón, n.d.) 

NI Valores de risco Significado 

I 4000-600 Situação Crítica. Correção Urgente. 

II 500-150 Corrigir e adotar medidas de controlo. 

III 120-40 Melhorar se possível. Será conveniente justificar a intervenção e sua retentividade. 

IV 20 Não é necessário intervir, só se existir alguma razão que o justifique. 

 

Método MIAR 

A metodologia desenvolvida adota os princípios da “Abordagem por Processos” 

considerada em vários referenciais, de entre os quais, na NP EN ISO 9001:2000.  

Devem, não só, ser considerados os processos de realização, mas também todos os 

processos de suporte que sejam necessários ao correto funcionamento dos processos de realização. 

No final do desenho de cada processo, deve resultar uma lista com as entradas e saídas desse 

mesmo processo. Dependendo da natureza dos processos, em algumas situações poderá ser 

suficiente estudar o processo como um todo, noutros casos poderá ser necessário estudar, 

separadamente, uma ou mais atividades, ou até, cada uma das tarefas dessa atividade. O grau de 

detalhe apenas vai depender das necessidades da organização.  

 A definição ou separação em várias operações unitárias deve ser realizado por meio a um 

grupo multidisciplinar que deve ser constituído experientes da área de produção em causa, da 

gestão ambiental, da gestão da segurança, da manutenção e da área de processo /técnica para 

garantir um entendimento mais inteiro do sistema.  

Conhecida a gama operatória e o procedimento de trabalho, devem ser identificadas as 

componentes que estão relacionadas com as vertentes ambiental e ocupacional, por exemplo: 

identificação dos materiais utilizados, reações químicas e aspetos físicos existentes; máquinas e 

equipamentos utilizados; recursos energéticos utilizados; condições de trabalho; aspetos 

relacionados com a envolvência da operação em estudo; procedimentos de proteção de impactes 

ambientais existentes; procedimentos de proteção de riscos de existentes; potenciais falhas de 

equipamentos e sistemas de prevenção;  

 

Na avaliação em si, relativamente a parâmetros que estão incluídos na avaliação dos 

impactes e consequente índice de risco, este método tem em conta três fatores: 
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 Gravidade (que contabiliza a quantificação do aspeto conjugada com o nível de peri-

gosidade e a extensão do impacte. 

 Probabilidade de ocorrência (onde estão englobadas exposição /frequência de ocorrên-

cia do aspeto e desempenho dos sistemas de prevenção e controlo 

 Custos e complexidade técnica das medidas de prevenção/correção do aspeto  

Desta forma, os impactes que derivem de aspetos com elevada probabilidade de ocorrência 

conjugada com uma elevada gravidade e que estejam associados a medidas de prevenção e 

correção do aspeto de baixo custo terão um elevado índice de significância 

Conforme foi descrito no ponto anterior, os parâmetros que são tomados em atenção na 

avaliação da significância do impacte são cinco:  

 gravidade / quantificação do aspeto conjugada com o nível de perigosidade; 

 extensão do impacte;  

 exposição / frequência de ocorrência do aspeto;  

 desempenho dos sistemas de prevenção e controlo;  

 custos e complexidade técnica das medidas de prevenção / correção do aspeto.  

Em função do tipo de impacte em estudo, ambiental ou ocupacional, devem considerar-se 

os respetivos critérios de avaliação que se encontram sistematizados nas 18, 19, 20, 21, 22 e 23. A 

pontuação do Índice de Risco (IR) é obtida pela multiplicação da pontuação de cada um dos 

parâmetros: 

IR= G × E × EF × PC × C 

 

onde G é a gravidade (quantificação do aspeto, Q, conjugada com o nível de perigosidade, 

P); E é a Extensão do impacte; EF é a exposição/frequência de ocorrência do aspeto; PC é o 

desempenho dos sistemas de prevenção e controlo; C os custos e complexidade técnica das 

medidas de prevenção / correção do aspeto. 

Posteriormente será importante efetuar uma análise crítica dos resultados para determinar 

eventuais erros de pontuação. 

A continuidade do processo consiste na definição de ações a implementar com nomeação 

de responsáveis e prazos para a sua implementação com vista à redução do IR. De salientar que 

para a definição de ações a implementar será conveniente determinar os impactes que as mesmas 

terão no índice de risco calculado.  

Terminada a implementação das ações será necessário avaliar a eficácia das mesmas e 

proceder à nova determinação do IR. O carácter “vivo” desta metodologia permite efetuar uma 

avaliação continuada do IR e, assim, manter não só um registo das melhorias introduzidas nos 

processos como também uma lista das situações mais relevantes em termos de risco. 
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Gravidade: 

Tabela 18:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método MIAR – Definição da gravidade, a sua classificação e o seu 

significado 

G Classificação 

10 Aspetos que podem causar morte ou lesão com incapacidade permanente ou absoluta 

5 Aspectos que podem causar lesões graves, com incapacidade temporária ou absoluta ou permanente parcial, 

mas de pequena percentagem. 
3 Aspectos causadores de lesões com menores com incapacidade temporária parcial, mas de baixa gravidade 

2 Aspectos que podem causar lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade 

1 Aspetos que não causam lesões 

 

Extensão do Impacte: 

Tabela 19:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método MIAR – Definição da extensão do impacte, a sua 

classificação e o seu significado 

E Classificação 

4 Aspeto cuja a extensão atinge mais do que 80% dos trabalhadores afetos a esse processo 

3 Aspeto cuja a extensão atinge entre 51% a 80% dos trabalhadores afetos a esse processo. 

2 Aspeto cuja a extensão atinge entre 11% e 50% dos trabalhadores afetos a esse processo 

1 Aspeto cuja a extensão atinge até 10% dos trabalhadores afetos a esse processo. 

 

Exposição: 

Tabela 20:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método MIAR – Definição da exposição, a sua classificação e o seu 

significado 

EF Classificação 

3 Ocorrência contínua ou c/periocidade alta, correspondente às condições normais de operação (N) 

2 Ocorrência periódica -  operação de arranque, paragem, ou condições de operação anormais (P) 

1 Ocorrência reduzida - correspondente a situações de emergência, acidentais ou pontuais (A) 

 

Desempenho: 

Tabela 21:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método MIAR – Definição do desempenho, a sua classificação e o 

seu significado 

PC Classificação 

5 Não existe um sistema de Prevenção e Controlo Implementado 

4 Existe um sistema de controlo implementado, mas sem evidências da sua adequada funcionalidade 

3 Não existe um sistema de prevenção, mas sim um sistema de controlo implementado que é funcional 

2 Existe um sistema de Prevenção e Controlo implementado, as não existem evidências objetivas da sua funci-

onalidade 
1 Há um sistema de Prevenção e controlo implementado e evidências da sua adequabilidade funcionalidade 

 

Custos: 

Tabela 22:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método MIAR – Definição dos custos, a sua classificação e o seu 

significado 

C Classificação 

3 Metodologia de prevenção/correção com custo e complexidade técnica reduzidas 

2 Metodologia de prevenção/correção com custo e complexidade técnica médias 

1 Metodologia de prevenção/correção com custo e complexidade técnicas elevadas 
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Índice de Risco: 

 

Tabela 23:Critérios de avaliação de riscos utilizando o método MIAR – Definição do índice de risco, a sua classificação e o 

seu significado 

Nível IR 
4 501 ≤ risco ≤ 1800 
3 251 ≤ risco ≤ 500 
2 91 ≤ risco ≤ 250 
1 < 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


