Electricidade
EE01 - Trabalhos próximos de instalações em tensão
EE02 - Cruzamentos e travessias e montagem de proteções
EE03 - Assemblagem e montagem de apoio metálico (torres metálicas)
EE04 - Verificação de assemblagem e montagem de apoio metálico (torres metálicas)

EE05 - Montagem de apoio de betão
EE06 - Montagem de apoio de madeira
EE07 - Desenrolamento e colocação de cabos / condutores - rede aérea
EE08 - Desenrolamento e colocação de cabos - rede subterrânea
EE09 - Manuseamento de silicagel
EE10 - Instalação elétrica do estaleiro
EE11 - Trabalhos em altura em apoios metálicos
EE12 - Trabalhos em altura em apoios de betão
EE13 - Trabalhos em altura em apoios de madeira
EE14 - Emprego de explosivos – corte de cabos
EE15 - Interferência com oleodutos e gasodutos
EE16 - Interferência com redes de água
EE17 - Interferência com redes de esgotos
EE18 - Interferência com redes telefónicas ou TV cabo
EE19 - Trabalhos em altura com cesto elevatório (em viatura)
EE20 - Reboque de geradores e suportes de bobinas de cabos
EE21 - Manuseamento de óleo isolante dos transformadores
EE22 - Manutenção de posto de transformação (cabine baixa)
EE23 - Manutenção de posto de transformação (cabine alta)
EE24 - Manutenção de posto de transformação (aéreo)
EE25 - Trabalhos TET (MT - apoios de betão)
EE26 - trabalhos TET (BT)

EE27 - Substituição de apoio de betão
EE28 - Trabalho em armário de distribuição – marcação
EE29 - Manuseamento de SF6
EE30 - Interferência com redes elétricas subterrâneas
EE31 - Montagem de posto de transformação aéreo
EE32 - Substituição em postos de transformação aéreos
EE33 - Desmontagens em postos de transformação aéreos
EE34 - Assistência à contagem em PTs e sistemas de alimentação e comando IP
EE35 - Desmontagens em postos de transformação do tipo cabina
EE36 - Montagem de postos de transformação de cabina
EE37 - Substituição de postos de transformação de cabina
EE38 - Montagem em redes de torçada BT-IP (cabos torçada e sistemas de suporte
de amarração)
EE39 - Montagem em redes de torçada – BT-IP (trabalhos complementares)
EE40 - Manutenção em redes de torçada – BT-IP (cabos torçada, caixas e ligadores)
EE41 - Manutenção em redes de torçada – BT-IP (sistemas de suporte e amarração)
EE42 - Manutenção em redes de torçada – BT-IP (inspeções)
EE43 – Medições de grandeza elétrica em rede BT
EE44 - Manutenção em redes BT-IP (armário de distribuição)
EE45 - Desmontagem em redes BT-IP
EE46 - Montagem em redes subterrâneas – BT-IP (armários)
EE47 - Montagem em redes subterrâneas – BT-IP (caixas de união e mangas)
EE48 - Manutenção em redes de cobre nu – BT-IP (isoladores)
EE49 - Redes de IP (montagem-substituição-manutenção de redes de IP)
EE50 - Redes de IP (substituição de componentes em redes de IP)
EE51 - Trabalhos TET (BT) EM PTs
EE52 - Manutenção em linhas (AT - 60kV)
EE53 - Montagens em redes (MT) aéreas – postes
EE54 - Montagens em rede (MT) aéreas – cabos

EE55 - Montagens em redes (MT) aéreas – acessórios diversos
EE56 - Montagens em redes (MT) aéreas – seccionador, travessas e uniões
EE57 - Desmontagens em rede (MT) aérea
EE58 - Manutenção em redes (MT) aéreas – inspeção de linhas ligadas
EE59 - Manutenção em redes (MT) aéreas – trabalhos diversos
EE60 – Manobras
EE61 - Avarias em redes (MT)
EE62 - Avarias subterrâneas
EE63 - Avarias em redes (BT)
EE64 - Operações com clientes – sistemas de contagem (BT)
EE65 - Operações com clientes – ramal e baixada (BT)
EE66 - Operações com clientes – sistema de contagem (MT)
EE67 - Trabalho no laboratório – ensaio de contadores
EE68 - Geradores auxiliares (gerador móvel)
EE69 - Posto de transformação auxiliar (PT móvel)

Riscos gerais
RG00 - Deslocação ao local de intervenção
RG01 - Movimentação manual de cargas
RG02 - Movimentação de cargas pesadas
RG03 - Utilização de cabos de aço
RG04 - Trabalhos com escadas portáteis
RG05 - Exposição ao ruído
RG06 - Exposição às vibrações
RG07 - Utilização de substâncias perigosas
RG08 - Trabalhos em espaços confinados
RG09 - Trabalhos junto ou na via pública
RG10 - Como atuar em caso de acidente elétrico

RG11 - Geologia (solo, subsolo, lençóis de água)
RG12 - Relevo (montanhas, linhas e cursos de água, terrenos agrícolas e poços)
RG13 - Exposição a ambientes térmicos quentes (calor)
RG14 - Transporte e manuseamento de combustíveis (gasóleo para abastecimento de
geradores móveis)
RG15 - Armazenagem de materiais, equipamentos e resíduos

Construção civil
CC01 - gruas torre
CC02 – trabalhos em altura com andaimes de pés fixos
CC03 - trabalhos em coberturas de edifícios
CC04 - trabalhos em altura com andaimes de pés móveis
CC05 - trabalhos em altura suspensos (bailéus)
CC06 - movimentação de terras
CC07 - abertura de caboucos para maciços de fundação
CC08 - cofragem e descofragem
CC09 – betonagem
CC10 - abertura de valas ou trincheiras
CC11 - armação de ferro
CC12 - escoramento de lajes
CC13 – delimitação e acessos do estaleiro
CC14 - oRGanização do estaleiro
CC15 - abate e desrame de árvores
CC16 – trabalhos de jardinagem em subestações
CC17 - trabalhos de desratização em subestações

