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GERAL 
 

O QUE É A ZAC? 

Trata-se da Zona de Acesso Controlado, realçada em verde no mapa. 
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GERAL 
 

O QUE É A ZPR? 

Trata-se da Zona de Protecção Reforçada, realçada em vermelho no mapa. 
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ACESSO PEDONAL 
 

QUANDO DA ABERTURA DA ZAC 
(DATA A SER INFORMADA EM BREVE) 

Os empregados EDF de Fla3 devem obter um novo crachá (badge) para aceder 

a Fla 1&2 (a partir do Posto de Acesso Principal - PAP)? 

Não, pois já dispõem de acesso com o badge BNU. Logo, é possível aceder a Fla1&2. 

Os empregados EDF de Fla1&2 precisam obter um novo badge para aceder a Fla 

3 (a partir do Posto de Acesso Secundário - PAS)? 

Não. É necessário fazer uma alteração de PEI. 

Os empregados EDF de Fla 1&2 precisam alterar seus códigos de badge para 

irem a Fla 3? 

Não, pois o código de Fla 1&2 irá funcionar no acesso a Fla3. 

Aqueles que possuem um código Fla1&2 e um código Fla3 não poderão mais 
entrar com código de Fla3. 

Os empregados EDF de Fla 3 precisam alterar seus códigos de badge para aceder 

a Fla 1&2? 

O badge BNU permitirá acesso aos dois sítios com o mesmo código (caso os códigos 

sejam diferentes um do outro: o código de Fla1&2 substituirá o código de Fla3). 

Os prestadores de serviço de Fla3 podem aceder a Fla 1&2 (a partir do PAP)? 

Não, a não ser por determinados empregados que já dispunham de tal acesso e 

irã mante-lo devido às suas actividades. 

Os prestadores de serviço de Fla1& podem aceder a Fla 3 (a partir do PAS)? 

Não, a não ser por determinados empregados, como atualmente. De toda a 

maneira, as empresas prestadoras de serviço deverão realizar um PPSPS. 

Quais são as modalidades para obter um badge para aceder a Fla 3 (a partir 

do PAS)? O badge leva o código de Fla1&2. Não entrega-se badge no PAS. 
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ACESSO PEDONAL 
 

QUANDO DA ABERTURA DA ZPR 
(DATA A SER INFORMADA EM BREVE) 

Na ativação da ZPR, serão necessárias novas habilitações? 

As regras aplicadas em Flamanville 3 serão as mesmas que já existem em 

Flamanville 1&2 (necessidade de um BNU para aceder ao sítio, controlo do 

pessoal na entrada do sítio, controlo das bagagens no raio-X... 

Quais as modalidades de passagem interna de um sítio para o outro? 

A passagem será limitada ao pessoal autorizado, de acordo com as atividades a 
serem realizadas. 

A passagem é feita por 2 portões (P6 e Portão da estação de bombas). Os dois 

portões têm guarda durante o dia. À noite, é necessário chamar o guarda para 

poder passar. 

Os empregados de Fla 1&2 tem autorização para ir a Fla 3 (pelo portão 

interno)? 

Os agentes EDF: Fla 12 – Fla 3 e AFA devem poder aceder à totalidade do sítio 

Relativamente aos prestadores de serviço: uma lista de empresas deve ser feita, 

pois irão trabalhar em estaleiro sob o decreto 94, logo necessitam de um PPSPS. 

Os empregados de Fla 3 têm autorização para ir a Fla 1&2 (pelo portão 

interno)? 

Todos os empregados EDF de Fla3 e AFA, bem como determinados prestadores 

de serviços 

Quando o CCL passa a substituir o BDS? 

O CCL será usado no lugar do BDS quando da mudança para o PUI (março de 

2019). 

Como ir ao CCL no caso de exercício? 

Pelo exterior antes de 07/01 e pelo caminho com segurança após 07/01. 

Quanto tempo para chegar ao outro sítio (BH-POE)? 

Cerca de 15 minutos. 5 



 
 

ACESSO VEICULOS 
 

QUANDO DA ABERTURA DA ZAC 

Como funciona o acesso a Fla1&2 para veículos de entrega, de transporte e 

veículos que dispõem de uma autorização de acesso? 

Pelo PAP até 07/01/19. 

Pelo PAS após 07/01/19, salvo para veículos específicos (como as entregas do 

restaurante CCAS), que continuam a passar pelo PAP. 

Como funciona o acesso a Fla3 para veículos de entrega, de transporte e 

veículos que dispõem de uma autorização de acesso? 

Pelo PAS a partir de 15/12/2018. 

Como funciona o acesso para veículos de salvamento? 

Pelo PAS 

QUANDO DA ABERTURA DA ZPR 

Para que servirá o sas veículos de Fla1&2? 

Passagem de veículos específicos, como as entregas do restaurante CCAS. 

Como o entregador de Fla3 pode obter um badge? 

O entregador estaciona no parking de Pesos Pesados Poids Lourds (localizado em 

frente à Loja Relais). Ele toma o autocarro para ir até Fla1&2 e retirar o seu badge 

(PAP). 

Duração das formalidades? (estimativa) 

Trinta minutos. 

Há um guiché específico para recuperação de badges de Fla 3? 

Não 
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 PARKING 

 

Quais as modalidades para uso dos outros parkings? 

Para os parkings separados de Fla 3, os autocarros administrados pela AIE 

continuarão a circular até fins de de 2019. 

Para ir dos parkings de 400 vagas, falésia e RIE até o PAS: não há previsão de 

autocarros suplementares. 

Haverá autocarros internos em Fla 3, dentro da ZAC e que irão até o 

promontório? 

Até o carregamento combustível, haverá um autocarro interno do lado de Fla 3, 

que irá parar no PAS, a zona de base vida da empresa e o plateau alto da falésia. 

Há previsão de um parking moto? 

Não há previsão de parking moto suplementar para além daquele que já 

existe. 
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 ENTREGAS 

 

O que é uma Loja de Receção (em francês MRC – magasin rupure de charge)? 

A MRC substitui a loja relais de Flamanville 1&2. É uma loja comum às 3 unidades 

de Flamanville, de onde é possível receber e enviar os pacotes. 

Quanto à preparação de uma carta de prestação de serviços para explicar as 

modalidades de funcionamento: para Fla 3 – DPN: a carta será divulgada para 

nossos prestadores de serviços por meio de nossa RPI – uma vez que for feita a 

comunicação oficial sobre a abertura da ZAC-ZPR. 

Para que servirá a Loja Relais de Fla 1&2? 

Deixará de existir. 

Quais as modalidades/horários da MRC? 

Horários de abertura da MRC: 

• em TEM, 7h-17h, de segunda a sexta e 7h-19h 

 em AT de segunda a sábado. (A prestação Loja Geral funciona de 6h00 às 

21h00 en AT, de acordo com a necessidade) 

Como receber as peças de reposição (PdR) de Fla 1&2?  Autocarros 

internos, administrados por Fla 1&2, transportarão as PdR. 

Como rececionar as PdR de Fla 3? 

Autocarros internos, administrados por Fla 3, transportarão as PdR. 

Como rececionar um pacote em Fla 1&2? 

Na loja geral, como atualmente. 

Como rececionar um pacote em Fla 3? 

Na loja geral do POE. 
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 ALIMENTAÇÃO 

 

Os empregados de Fla3 podem ir comer no restaurante CCAS de Fla 1&2? 

Sim 

Como é possível obter o cartão da cantina que pode ser utlizado no 

restaurante CCAS de Fla 1&2? 

Solicitar junto à SLV de Fla1&2. 

O restaurante inter-empresas permanecerá aberto para os empregados EDF e 

prestadores de serviço? 

Sim, até o carregamento de combustível. 
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VISITAS DAS 
DEPENDÊNCIAS  

 

Como serão administradas as visitas das dependências? 

As visitas (salvo técnicas) de Fla3 continuam a ser administradas pelo CIP, sob a 

responsabilidade da AFA, até o abastecimento de combustível. A partir do 

abastecimento, a responsabilidade pelas visitas volta a ser de Fla 3 DPN. 

Sem alteração das visitas de Flamanville 1&2 (continuam a ser administradas pelo 

CIP). 

Quais as modalidades para as visitas? 

O acesso a Fla3 segue as mesmas regras de acesso que Fla 1&2, com um prazo de 

3 semanas no mínimo para obtenção do badge. 

Sem modificação das modalidades de visitas de Flamanville 1&2. 

Os empregados de Fla 1&2 podem visitar as dependências de Fla 3? 

Não. Salvo para operações específicas. 

Os empregados de Fla3 podem visitar as dependências de Fla1&2? 

Não. Salvo para operações específicas. 

É possível trazer membros da família ou amigos para visitar as dependências? 

Como hoje, apenas no âmbito de visitas propostas pelo CIP. 
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