
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 declaradas na licença

• Confirmei que os perigos estão 
controlados e é seguro começar

• Se as condições se alterarem, 
paro e reavalio os riscos

Utilize equipamento 
de proteção individual

• Utilizo sempre o meu equipamen-
to 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

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

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

• Posiciono-me de maneira a evitar 
ser atingido por:
- objetos em movimento  
- veículos em movimento
- libertações de pressão
- 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

Proteja-se contra 
uma possível queda 
ao trabalhar em altura

• Inspecionei o meu equipamento 
de proteção contra quedas antes 
de o utilizar

• Estou seguro por pontos de 
ancoragem adequados

• Seguro ferramentas e equipa-
mentos ou tomo medidas para 
evitar que caiam

• Confirmo que existem um plano e 
equipamento de resgate

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

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

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

Regras salva-vidas e 
Abordagem imparcial: 
para a sua segurança 
e a de todos

A segurança é uma das principais 
prioridades da TenneT. Queremos 
que todos os que trabalham para 
nós cheguem a casa em 
segurança, todos os dias. É por 
isso que a TenneT tem oito Regras 
salva-vidas, em combinação com 
uma Abordagem imparcial.

As Regras salva-vidas estabelecem 
um enquadramento e orientação 
para trabalhar em segurança. 

Por conseguinte, é importante que 
todos os que trabalham para a 
TenneT, não só os nossos próprios 
funcionários, mas também os 
funcionários de empresas contrata-
das, conheçam as oito Regras 
salva-vidas, as sigam e saibam 
como aplicá-las no seu trabalho 
diário. Siga sempre as Regras 
salva-vidas para a sua segurança e 
a de todos.

Quando vir que foi infringida uma 
Regra salva-vidas, inicie a 
Abordagem imparcial. Basicamente, 
dirija-se à pessoa que infringiu a 
regra, corrija a situação, descubra 
as razões pelas quais a regra foi 
infringida e defina medidas para 
ajudar ao cumprimento das Regras 
salva-vidas.  



Quando vir alguém violar uma 
Regra salva-vidas, deve:

1. Dirigir-se à pessoa em questão
2. Corrigir a situação
3. Averiguar porque é que a regra
    foi infringida
4. Estabelecer medidas preventivas
5. Comunicar o incidente 

Dirigir-se à pessoa em questão

Quando vir alguém violar uma 
Regra salva-vidas, dirija-se 
imediatamente à pessoa em 
questão e saliente que uma Regra 
salva-vidas está a ser infringida.

Corrigir a situação

Em conjunto, corrigem a situação. 
Contacte o supervisor do local 
quando precisar de assistência para 
fazer cumprir a Regra salva-vidas.

Gestão de consequências

Embora esperemos que ninguém 
infrinja uma Regras salva-vidas 
deliberadamente, em alguns casos, 
as pessoas podem infringir uma 
Regras salva-vidas deliberadamente, 
com conhecimento de tal e de forma 
imprudente. Nesse caso, haverá um 
diálogo com o gerente da pessoa 
que infringiu a regra. A gestão de 
consequências pode ter lugar em 
conformidade com as regras 
vigentes da TenneT ou das 
empresas contratadas.

Averiguar porque é que a regra 
foi infringida

Debata as razões pelas quais a 
pessoa em questão infringiu a 
Regra salva-vidas. 

Estabelecer medidas preventivas

Estabeleça medidas que acha que 
devem ser tomadas para auxiliar no 
cumprimento das Regras 
salva-vidas. Estas medidas devem 
basear-se no sistema ou na 
organização. 

Comunicar o incidente 

Comunicar não tem a ver com 
culpa. É uma questão de recolher 
informação para nos ajudar a 
compreender porque é que as 
regras estão a ser infringidas e o 
que precisamos de fazer para 
garantir que tal não volte a 
acontecer.

Como comunicar a violação de 
uma Regra salva-vidas?

Os funcionários da TenneT podem 
denunciar o incidente via Zenya. 
Os funcionários de empresas 
contratadas podem comunicar 
infrações através dos seus 
contactos na TenneT.

Abordagem imparcial

A Abordagem imparcial é iniciada 
sempre que alguém viola uma 
Regra salva-vidas. O objetivo da 
Abordagem imparcial é aprender e 
definir medidas a nível do sistema 
que ajudem a facilitar o 
cumprimento das regras.
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