
August 4, 2022

Conhece as nossas 8 
Regras salva-vidas? 



Introdução

Pode utilizar esta apresentação para várias 

finalidades:

▪ Apresentar as Regras salva-vidas à sua 

equipa.

▪ Explicar a Abordagem imparcial à sua 

equipa.

▪ Discutir casos práticos de incidentes 

causados pela violação de Regras salva-

vidas.

▪ Para consulta rápida sobre Regras salva-

vidas e a Abordagem imparcial.
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Materiais de apoio

Site corporativo

InTenneT (apenas TenneT)

Dúvidas: envie um e-mail para safety@tennet.eu
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http://www.tennet.eu/safety-campaigns
https://in.tennet.eu/umbraco/en/a-z/life-saving-rules-for-your-safety/
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As 8 Regras salva-
vidas
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Por quê Regras salva-vidas?

■ A nossa pretensão é que todos voltem a casa sãos e salvos depois do trabalho.

■ As Regras salva-vidas têm por base os principais perigos a que estará exposto no seu 
trabalho na TenneT.

■ Seguir as Regras salva-vidas pode salvar a sua vida e a dos seus colegas.

■ Em muitos dos acidentes graves que aconteceram, a desobediência às Regras salva-
vidas desempenhou um papel importante.

■ Seguir as Regras salva-vidas pode protege-lo e aos seus colegas de lesões fatais.
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Regras salva-vidas
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Trabalhe com uma autorização 

de trabalho válida, quando 

obrigatório

Proteja-se contra uma possível 

queda ao trabalhar em altura

Trabalhe com segurança em 

espaços confinados

Cumpra as cinco regras de 

segurança elétrica

Controle operações de elevação 

e zonas perigosas

Utilize equipamento de proteção individual

Siga regras de condução segura

Mantenha-se a si e aos outros 

fora da zona de perigo



Autorização de trabalho

Trabalhe com uma autorização de trabalho válida, quando 
obrigatório

▪ Estou autorizado a realizar o trabalho e quando obrigatório 
disponho de uma licença de trabalho válida. 

▪ Recebi instruções sobre perigos e medidas de segurança.

▪ Compreendo e sigo as regras de segurança indicadas na 
licença.

▪ Confirmei que os perigos estão controlados e é seguro 
começar.

▪ Se as condições se alterarem, paro e reavalio os riscos.
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Trabalhar em altura

Proteja-se contra uma possível queda ao trabalhar em 
altura

▪ Inspeciono o meu equipamento de proteção contra quedas 
antes de o utilizar.

▪ Estou seguro por pontos de ancoragem adequados.

▪ Seguro ferramentas e equipamentos ou tomo medidas para 
evitar que caiam.

▪ Confirmo que existem um plano e equipamento de resgate.
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Espaços confinados

Trabalhe com segurança em espaços confinados

▪ Obtenho uma autorização por escrito antes de entrar num 
espaço confinado.

▪ Confirmo que as fontes de energia estão isoladas quando 
obrigatório.

▪ Confirmo que a atmosfera foi testada e é monitorizada 
quando obrigatório.

▪ Confirmo que existe um acompanhante no exterior em 
prontidão.

▪ Confirmo que existe um plano de resgate.
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Isolamento de energia

Cumpra as cinco regras de segurança elétrica

▪ Desligue completamente a alimentação.

▪ Tome medidas contra uma possível religação.

▪ Verifique a ausência de tensão de funcionamento.

▪ Garanta ligação à terra e proteção contra curto-circuito.

▪ Assegure proteção contra peças sob tensão adjacentes.
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Elevação mecânica segura

Controle operações de elevação e zonas perigosas

▪ Verifico se o equipamento e a carga foram inspecionados e 
estão aptos para o efeito.

▪ Só utilizo equipamento para o qual estou qualificado.

▪ Marco e obedeço a zonas de perigo.

▪ Não trabalho, fico de pé ou ando sob uma carga suspensa 
sem autorização.
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Equipamento de proteção individual

Utilize equipamento de proteção individual

▪ Utilizo sempre o meu equipamento de proteção individual, 
sempre que obrigatório.

▪ Utilizo o meu equipamento de proteção individual como 
previsto (por exemplo, tamanho correto, devidamente 
apertado consoante a situação).

▪ Verifico se o equipamento de proteção individual aprovado 
está a funcionar corretamente e não está danificado antes da 
sua utilização.

13



Condução segura

Siga regras de condução segura

▪ Não introduzo o destino no meu sistema de navegação 
enquanto conduzo.

▪ Utilizo sempre o cinto de segurança. 

▪ Respeito os limites de velocidade e reduzo a velocidade 
conforme as condições da estrada.

▪ Utilizo sempre o sistema de mãos livres e reduzo ao mínimo 
a duração das chamadas.

▪ Nunca participo numa reunião virtual enquanto conduzo.
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Zona de perigo

Mantenha-se a si e aos outros fora da zona de perigo

▪ Posiciono-me de maneira a evitar ser atingido por:

o objetos em movimento,

o veículos em movimento,

o libertações de pressão,

o objetos derrubados.

▪ Tomo medidas para evitar que outros permaneçam na zona 
de perigo.

▪ Isolo ou marco zonas de perigo onde exista o risco de queda 
de objetos.
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O que posso fazer?

Pronunciar-se, partilhar e aprender
Ajude-se a si e aos seus colegas a aprender em 

conjunto. Seja curioso em cada oportunidade 

e pense na forma como as Regras salva-vidas se 

aplicam ao seu trabalho diário.

Cumprir com as Regras salva-vidas
Lembre-se: As Regras salva-vidas podem salvar a 

sua vida e a dos seus colegas.

Em caso de dúvida ou perante um dilema, 

pronuncie-se!

Intervir para cuidar
Todos cometemos erros. Esteja atento à forma 

como os seus colegas aplicam as Regras salva-

vidas. Intervenha em caso de violação das Regras 

salva-vidas. 
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A Abordagem 
imparcial



Quando uma Regra salva-vidas 
é infringida

Quando vir alguém infringir uma 

Regra salva-vidas, siga a 

Abordagem imparcial.

A Abordagem imparcial consiste 

em três etapas que deve seguir:

1. Fale com a pessoa que infringiu 

a regra.

2. Descubra porque é que a regra foi 

infringida.

3. Elabore um relatório de higiene e 

segurança no trabalho.
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Princípios fundamentais da 
Abordagem imparcial
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Mentalidade para aprender
"Queremos melhorar e aprender com os 
nossos erros." 

Desempenho humano
"Pessoas, equipamento, sistemas e 
processos de trabalho interagem para 
otimizar o desempenho."

Segurança psicológica
"Todos se sentem seguros e livres para se 
pronunciarem." 



Como funciona a Abordagem imparcial?

Infração de 
RSV

• Alguém é visto a infringir uma Regra salva-vidas

Diálogo 
entre pares

• Dirige-se à pessoa envolvida e toma ações diretas para resolver a situação.
• É discutido o motivo pelo qual a Regra salva-vidas foi infringida e, em conjunto, 

são definidas medidas para facilitar o seu cumprimento.

Relatório de 
incidente

• Elabora um relatório de incidente* para documentar as suas conclusões.

• O perito em segurança analisa o relatório e estabelece ações de melhoria.

Diálogo com 
o gerente

• Se a Regra salva-vidas foi infringida de forma imprudente, consciente e deliberada, 
o gerente da pessoa envolvida dialoga com quem quebrou a regra.

• Isto pode levar a um processo disciplinar formal.
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* Via Zenya (pessoal da TenneT) ou a sua pessoa de contacto na TenneT 

(empresas contratadas)



Resumo da Abordagem imparcial

■ O objetivo da Abordagem imparcial é 
aprender.

■ Qualquer pessoa que observe a infração de 
uma regra deve intervir.

■ Um diálogo entre pares tem como objetivo 
identificar as razões da infração e definir 
ações de melhoria.

■ As ações de melhoria facilitam o cumprimento 
das Regras salva-vidas.

■ As ações de melhoria aplicam-se a todo o 
sistema e não apenas ao indivíduo.

■ Em casos extremos, podem seguir-se sanções 
formais, de acordo com os processos 
disciplinares existentes.
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Quando é que se pode sancionar?

A Abordagem imparcial é sobre aprender e melhorar. Em casos excecionais, quando alguém viola uma Regra 
salva-vidas de forma consciente, deliberada e imprudente, pode sofrer sanções.

Funcionários da TenneT

■ Na TenneT dos Países Baixos, as possíveis sanções fazem parte do acordo coletivo de trabalho.

■ Na Alemanha, podem ser feitas advertências oficiais.

Funcionários de empresas contratadas

■ Os responsáveis locais da TenneT podem negar o acesso do trabalhador às instalações da TenneT. 

■ A empresa contratada decide se e que medidas disciplinares devem ser tomadas, seguindo a sua própria 
política de sanções.
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Exemplo de sanção

Situação
Um funcionário participou numa reunião virtual enquanto conduzia. Os colegas na reunião observam que ele 
pode estar a conduzir; perguntam-lhe e ele confirma que está na estrada. Lembram-lhe que não é permitida a 
participação numa reunião virtual enquanto conduz.

Opção 1
O funcionário agradece aos seus colegas e abandona a reunião. Junta-se mais tarde quando estacionado. 
Esclarece-se que o funcionário não conhecia a Regra salva-vidas. Está prevista uma outra ação de 
comunicação para esta equipa e o incidente é introduzido no sistema de gestão de incidentes (Zenya).

Opção 2
O funcionário conhece a Regra salva-vidas, mas permanece na reunião, mesmo depois de os colegas 
declararem repetidamente que não é permitido. O funcionário afirma que a Regra salva-vidas é absurda. 
Segue-se um diálogo entre o gerente e o funcionário. O gerente pode decidir dar um aviso formal ao 
funcionário.
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Casos práticos
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Casos práticos

Esta secção aborda incidentes reais que ocorreram na TenneT. Apresenta-se um ou mais exemplos para cada 
Regra salva-vidas. O número de registo apresentado nos casos práticos refere-se ao sistema de gestão de 
incidentes da TenneT (acesso apenas para pessoal da TenneT)

Pode utilizar estes casos para explicar as Regras salva-vidas ou pode utilizá-los como exemplo para um momento 
de segurança no início da sua reunião.

Sugestão: pode tornar a apresentação dos casos interativa pedindo à sua equipa que responda às seguintes 
perguntas:

▪ Foi infringida uma Regra salva-vidas? 

▪ Se sim, que Regra salva-vidas foi infringida?

▪ Que tipo de violação esteve em questão? (não intencional, de rotina, situacional, de otimização pessoal, de 
otimização organizacional, imprudente)

▪ Qual seria o resultado da Abordagem imparcial?
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Caso prático 1: Autorização de trabalho

Durante a construção de uma plataforma, uma equipa de 
eletricistas (de empresas contratadas) estava a descarnar 
cabos elétricos sob tensão, 400 VCA, 230 VCA e 110 VCC. 
Não foi preparada qualquer licença de trabalho para a 
atividade que estava a ser realizada. Além disso, as cinco 
regras de segurança elétrica não estavam a ser cumpridas. 
A atividade poderia ter causado um acidente com uma ou 
mais fatalidades. 

LEMBRE-SE
Precisa de uma licença de trabalho ou autorização por 

escrito para a maioria dos trabalhos na TenneT. Se a 

tarefa que está prestes a executar não estiver na 

licença, não a execute. Certifique-se de que sabe 

quais as atividades que deve realizar e de que está a 

trabalhar no local, na instalação ou nos componentes 

certos. Observe todas as regras de segurança da 

licença. Se a situação mudar ou ocorrerem eventos 

inesperados, PARE e informe a pessoa que emite a 

licença ou autorização.

N.º do reg. 207156
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Caso prático 2a: Trabalhar em altura

Um operário de linha estava a trabalhar num poste a uma 
altura de 21 metros quando perdeu o equilíbrio e caiu 
aproximadamente oito metros. Bateu na estrutura de aço 
do poste, sofreu ferimentos graves mas sobreviveu. A 
razão para a longa queda foi o uso indevido do 
equipamento de proteção contra quedas. Ao utilizar 
equipamento de proteção contra quedas sem uma linha de 
vida pessoal autorretrátil, é necessário evitar sempre 
folgas. Este requisito não tinha sido cumprido.

LEMBRE-SE
Ao trabalhar em altura, é importante utilizar o seu 

equipamento de proteção individual da forma correta. 

A sua vida pode depender disso. Verifique se todas as 

correias estão apertadas e os mosquetões fechados. 

Se não estiver a utilizar um cordão autorretrátil, evite 

sempre folgas na sua linha de vida pessoal. 

Verifique-se a si mesmo e peça a alguém que o 

verifique antes de subir. 

Aperte a correia de queixo do seu capacete de 

escalada.

Concentre-se sempre na sua segurança e na dos seus 

colegas. 

N.º do reg. 02666
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Caso prático 2b: Trabalhar em altura

Um operário fez uma inspeção visual da plataforma de 
repouso do braço da grua, onde planeava iniciar um 
trabalho no dia seguinte. 
A certa altura, o operário passou por entre as barreiras de 
proteção, ficando fora da plataforma, para continuar a sua 
inspeção visual sem um arnês de segurança ou proteção 
contra quedas.

LEMBRE-SE
Mesmo que o seu trabalho em altura seja muito breve, 

corre sempre o risco de cair. Nunca comprometa a sua 

segurança e utilize sempre proteção contra quedas. A 

sua vida pode depender disso.

N.º do reg. 209101
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Caso prático 3: Espaços confinados

LEMBRE-SE
Um espaço confinado é uma área de trabalho 

perigosa. É necessário obter uma autorização de 

trabalho para entrar num espaço confinado. Nunca 

entre num espaço confinado sem um acompanhante 

no exterior ao lado da entrada. Não subestime os 

perigos num espaço confinado. 

Se necessário, efetue medições de oxigénio antes de 

entrar. Lembre-se de que o acompanhante no exterior 

nunca deve entrar no espaço confinado, pois pode 

acontecer-lhe o mesmo azar.  

Neste caso, a equipa de uma subestação organizou um 
exercício de emergência em que alguém se sentiu 
indisposto numa cave de cablagem. Foram necessárias 
três pessoas para retirar a "vítima" da cave. Isto foi um 
exercício, mas o cenário era fiel à realidade. 

N.º do reg. n/d
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Caso prático 4a: Isolamento de energia

Um técnico qualificado estava a remover cabos numa 
instalação de 30 kV. Durante o trabalho, entrou em 
contacto com peças sob tensão num armário adjacente. 
Não sobreviveu. Tinha estado a trabalhar com uma licença 
de trabalho válida, tinha recebido instruções antes de 
iniciar os trabalhos e tinha sido informado de que os 
armários adjacentes estavam sob tensão. Não se sabe a 
razão pela qual a parede divisória do armário adjacente 
tinha sido removida.

LEMBRE-SE
As cinco regras para trabalhar em segurança com 

eletricidade tinham sido seguidas para trabalhar na 

área de trabalho designada. Assuma sempre que as 

peças e os componentes fora da área de trabalho 

designada e salvaguardada estão sob tensão. 

Lembre-se de que a eletricidade é invisível e inodora, 

e de que uma descarga elétrica pode ocorrer mesmo 

sem tocar em peças sob tensão.

N.º do reg. 207115
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Caso prático 4b: Isolamento de energia

Em preparação para trabalhos de decapagem e pintura no 
convés de cablagem de uma plataforma, o transformador 
principal foi desenergizado para assegurar um local de 
trabalho seguro para pessoal e equipamento, e para 
quaisquer outras atividades previstas nas proximidades 
(por exemplo, trabalhos com andaimes). No entanto, o 
transformador não foi protegido contra religação mediante 
bloqueio e avisos no local. A falha foi detetada antes do 
início dos trabalhos.

LEMBRE-SE
As cinco regras de segurança elétrica são essenciais 

para criar um local de trabalho seguro. Ignorar uma 

delas intencional ou acidentalmente pode causar 

lesões graves.

Se um sistema não estiver protegido contra religação, 

há sempre a possibilidade de ser novamente 

energizado de forma intencional ou não. Isto pode 

causar lesões graves ou fatais.

N.º do reg. 

207156
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Caso prático 5a: Elevação mecânica segura

Utilizando uma escavadora com garfos de empilhadora, 
foram carregados tubos de plástico de 12 metros de 
comprimento (400 kg por tubo) num camião de transporte. 
Os tubos começaram a rolar e o condutor do camião, de 
pé sobre o reboque, foi atingido, caiu ao chão e foi atingido 
por um tubo. O condutor do camião não sobreviveu.

LEMBRE-SE
Certifique-se de que o equipamento é adequado ao 

fim a que se destina. Os garfos de empilhadora não 

são adequados para elevar tubos de 12 metros. Em 

vez disso, deveria ter sido utilizada uma garra para 

tubos ou uma máquina de elevação por vácuo. 

Certifique-se também de que a carga foi pousada 

numa posição estável, para que não possa mover-se. 

O camião de transporte não tinha postes. Estes 

poderiam ter impedido que os tubos rolassem pelos 

lados. 

Posicione-se sempre fora da zona de perigo. O 

condutor do camião, de pé sobre o reboque, 

encontrava-se na zona de perigo. 

N.º do reg. 206332
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Caso prático 5b: Elevação mecânica segura

Devido ao facto de a estrada de construção ser estreita e a 
outros camiões que esperavam atrás, o condutor não 
utilizou os estabilizadores esquerdos e içou dois fardos de 
aço ao mesmo tempo. Ao elevar a carga, a grua balançou 
para a esquerda devido a sobrecarga e o aço caiu do 
camião. O condutor só conseguiu evitar a carga e caiu 
numa vala.

LEMBRE-SE
Siga sempre os procedimentos de elevação, mesmo 

quando pressionado pelo tempo. Não faça atalhos.

Certifique-se sempre de que o seu equipamento de 

elevação está numa posição estável, para que a carga 

não deslize e o equipamento não tombe.

Embora a intenção de poupar tempo para a empresa 

fosse boa, não vale a pena arriscar vidas.

N.º do reg. 208549
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Caso prático 6: Equipamento de proteção individual

Um navio hidrográfico com duas pessoas a bordo foi 
atingido por uma onda repentina, o que o fez afundar em 
segundos. Não estavam a usar coletes salva-vidas e só 
tiveram tempo de pegar num colete e numa boia salva-
vidas. Estiveram à deriva no mar durante 16 horas antes 
do resgate. Apesar de estarem perto da costa, numa 
água a 19 °C, sofreram hipotermia.

LEMBRE-SE
O equipamento de proteção individual pode salvar a 

sua vida em caso de acidente. É literalmente a última 

barreira entre si e a fonte de perigo.  

Pode parecer complicado de utilizar e pode esperar 

que nada aconteça mas, tal como neste incidente que 

envolveu dois membros da equipa, pode ocorrer um 

desastre de forma repentina e inesperada. 

N.º do reg. 17949
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Caso prático 7: Condução segura

Um camião com cascalho saiu da estrada e capotou na 
berma. O condutor distraiu-se ao utilizar o telemóvel 
enquanto conduzia. Não ficou ferido, mas noutros casos 
de camiões capotados, o condutor sofreu ferimentos 
graves.

LEMBRE-SE
A distração é uma das principais causas de acidentes 

de viação. Por conseguinte, é proibido enviar 

mensagens ou utilizar aplicações de mensagens, 

assim como participar numa reunião virtual enquanto 

se conduz. Quando fizer chamadas telefónicas, 

mantenha-as tão breves quanto possível e sempre 

com sistema de mãos livres. 

Este acidente ocorreu a baixa velocidade, mas 

poderia ter sido muito pior numa estrada pública.

Lembre-se de que não está sozinho na estrada. A 

segurança dos outros depende também de si.

N.º do reg. 206662
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Caso prático 8a: Zona de perigo

Uma estrutura em gaiola de metal foi retirada de um 
buraco de perfuração que estava cheio de cimento 
fresco. O ponto de fixação da gaiola partiu-se e a gaiola 
caiu ao chão, ferindo fatalmente uma pessoa na zona de 
perigo.

LEMBRE-SE
Ser atingido por um objeto em movimento pode 

causar lesões graves. A zona de perigo é uma zona 

onde não se deve permanecer devido ao risco de ser 

atingido. 

Esteja ciente de que objetos, veículos, cargas etc. 

podem fazer movimentos inesperados ou cair 

inesperadamente, especialmente quando ocorre uma 

avaria.

É por isso que as zonas de perigo devem ser 

marcadas ou isoladas. Nunca entre numa zona de 

perigo sem autorização. 

N.º do reg. 205222
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Caso prático 8b: Zona de perigo

Enquanto modificava um andaime, um montador de 
andaimes deixou cair uma placa de aço das mãos. Um 
pedreiro estava a trabalhar por baixo ao nível do chão. 
Antes do incidente, o pedreiro avisou o montador de 
andaimes de que estava a trabalhar lá, mas o montador 
de andaimes não o ouviu.

LEMBRE-SE
Os objetos derrubados podem causar ferimentos 

graves. É por isso que deve sempre tomar medidas 

para evitar que outros permaneçam na zona de 

perigo. Certifique-se de que ninguém está a trabalhar 

por baixo de si quando há o risco de queda de 

objetos. Melhor ainda é marcar a zona de perigo. 

Quando notar que alguém está a trabalhar por cima 

de si e perceber que isto pode representar um perigo 

para si e para os outros, pare o seu trabalho e tome 

medidas de precaução. 

N.º do reg. 203205
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TenneT is a leading European grid operator. We are committed to providing a 

secure and reliable supply of electricity 24 hours a day, 365 days a year, while 

helping to drive the energy transition in our pursuit of a brighter energy future –

more sustainable, reliable and affordable than ever before. In our role as the first 

cross-border Transmission System Operator (TSO) we design, build, maintain 

and operate 23,900 km of high-voltage electricity grid in the Netherlands and 

large parts of Germany, and facilitate the European energy market through our 

16 interconnectors to neighbouring countries. We are one of the largest investors 

in national and international onshore and offshore electricity grids, with a turnover 

of EUR 4.5 billion and a total asset value of EUR 27 billion. Every day our 

5,700 employees take ownership, show courage and make and maintain 

connections to ensure that the supply and demand of electricity is balanced for 

over 42 million people. 

Lighting the way ahead together.
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Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. 

(‘TenneT’). The content of the presentation – including all texts, images 

and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of the 

content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT

has expressly offered possibilities to do so, and no changes whatsoever 

may be made to the content. TenneT endeavours to ensure the provision 

of correct and up-to-date information, but makes no representations 

regarding correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from 

this PowerPoint presentation and for any consequences of activities 

undertaken on the strength of data or information contained therein.
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