ACOSTAGEM EPR
PERGUNTAS FREQUENTES

SUMÁRIO

GERAL ............................................................................ 2-3

ACESSO PEDONAL ....................................................... 4-5

ACESSO VEÍCULOS ......................................................... 6

PARKING ........................................................................... 7

ENTREGAS ........................................................................ 8

ALIMENTAÇÃO ................................................................. 9

VISITAS DAS DEPENDÊNCIAS ...................................... 10

1

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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Quais os procedimentos para obtenção de acesso para intervenientes nacionais
da União Europeia?

Para aceder ao sítio EDF de Flamanville, assim como nas centrais nucleares
EDF, os intervenientes devem apresentar uma Ficha Individual de Pedido de
Autorização de Acesso (FIDAA, sigla em francês), bem como uma Previsão de
Equipa Interveniente (PEI). Ambos os documentos devem ser preenchidos pelo
empregador e editados por meio de um software específico.

1. Solicitação da FIDAA

Vosso empregador deve fazer a solicitação da FIDAA e, para tanto, utilizar um
software específico. Para descarregar o software, basta copiar e colar o link
abaixo no vosso navegador internet:

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteurindustriel/nucleaire/enjeux/intervenir-sur-une-centrale

No caso do empregador, também é possível consultar o guia prático de
utilização do software por meio deste mesmo link.

Após o preenchimento correto da FIDAA, vosso empregador deve enviá-la ao
sítio EDF referente, para que seja dado andamento, juntamente com uma cópia
de vosso documento de identificação válido.

Se vosso sítio referente for o de Flamanville, encaminhe para: fidaa-accueilflamanville@edf.fr

Atenção, na eventualidade de vossa empresa já efectuar actividades por conta
da EDF em outros sítios nucleares em França, o sítio referente para
encaminhamento da FIDAA não é necessariamente Flamanville. Informe-se
junto à protecção do sítio em caso de dúvida.

5 semanas: corresponde à duração do tratamento de uma solicitação FIDAA.
Antecipe vossos procedimentos administrativos o máximo possível!

1 ano: corresponde ao período de validade de vossa FIDAA e de vossa PEI.
Quando a validade expirar, vosso pedido deve ser renovado.

A título de informação:

Artigo L.1332-2-1: Todo pedido inicial ou renovação de acesso a um ou vários
sítios nucleares será submetido a um inquérito administrativo por part e da
autoridade competente.

2. Solicitação da PEI

A empresa titular do pedido deve fazer a solicitação da PEI, por meio do mesmo
software usado para a criação da FIDAA. Também é possível consultar o guia
prático abaixo para inserir a PEI na ferramenta.

Uma vez preenchida, deve ser obrigatoriamente encaminhada para: fidaaaccueil-flamanville@edf.fr

Em seguida, vosso correspondente EDF será informado quanto à vossa
solicitação e irá validar vosso pedido de acesso, bem como as zonas atribuídas.

3. Retirada de seu Badge Nacional Único (BNU)

O prazo de tratamento necessário para validação de vossa FIDAA (por parte das
autoridades administrativas) e de vossa PEI (por parte de vosso correspondente
EDF) é de 5 semanas.

Com estes documentos, é possível retirar vosso Badge Nacional Único. Para
retirá-lo, deve apresentar-se no Posto de Acesso Principal (PAP), situado em
Flamanville 1&2, munido de vosso documento de identidade válido (cartão
cidadão ou passaporte) dentro do prazo de validade, Atenção, a c arta de
condução não é um documento de identidade válido.

Quais os procedimentos para obter acesso a intervenientes que não sejam
nacionais da União Europeia?

1. Solicitação de vosso destacamento

1.1 Para além dos procedimentos administrativos FIDAA e PEI, vários
documentos devem ser encaminhados para justificar vosso destacamento:

- A Declaração de Destacamento, bem como todas as suas possíveis
modificações (modificações que devem ser obrigatoriamente feitas em linha),
declarada no SIPSI. Para tanto, é necessário preencher um pedido de
destacamento no SIPSI, que pode ser descarregado no link:
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R42380

O documento deve estar em “formato PDF”, carimbado e assinado pela
empresa.

-

Aviso de receção fornecido como prova de vossa declaração no sítio SIPSI.

- Atestado do representante da empresa em França, cujo nome consta de
vossa declaração de destacamento (Atestado devidamente assinado e datado
pelo mesmo, conhecimento quanto a seu papel de representação da empresa e
de disponibilização de todo documento relativo aos empregados destacados
junto à ASN).

Estes documentos justificativos devem ser enviados ao mesmo tempo que vossa
PEI para: Fidaa-accueil-flamanville@edf.fr

1.2 Paralelamente, é obrigatório enviar estes documentos justificativos por email para a ASN-Inspeção do trabalho (Atenção! O assunto do e-mail deve
incluir o número SIPSI):

Guillaume.geneau@asn.fr,
Philippe.jacquet@asn.fr

anne-marie.genet@asn.fr

Em cópia
Franck.chopin@edf.fr

1.3: Também deve fornecer o formulário CERFA A1, “Certificado relativo à
legislação de seguridade social aplicável ao titular”, que pode ser descarregado
em: http://www.cleiss.fr/reglements/a1.html ou o recibo de solicitação validado
pela seguridade social (este documento valida o acesso durante um mês).

Este documento deve ser enviado para: Franck.chopin@edf.fr

2. Solicitação de FIDAA

A solicitação de FIDAA deve ser feita por vosso empregador, por meio de um
software específico. Para descarregar o software, copie e cole o link abaixo em
vosso navegador internet: https://www.edf.fr/groupe-edf/producteurindustriel/nucleaire/enjeux/intervenir-sur-une-centrale

Caso seja empregador, também pode consultar o guia prático de utilização do
software por meio deste mesmo link.

Após o preenchimento correto da FIDAA, vosso empregador deve enviá-la ao
sítio EDF referente, para que seja dado andamento, juntamente com uma cópia
de vosso documento de identificação válido.

Se vosso sítio referente for o de Flamanville, encaminhe para: fidaa-accueilflamanville@edf.fr

Atenção, na eventualidade de vossa empresa já efectuar actividades por conta
da EDF em outros sítios nucleares em França, o sítio referente para
encaminhamento da FIDAA não é necessariamente Flamanville. Informe-se
junto à protecção do sítio em caso de dúvida.

5 semanas: corresponde à duração do tratamento de uma solicitação FIDAA.
Antecipe vossos procedimentos administrativos o máximo possível!

1 ano: corresponde ao período de validade de vossa FIDAA e de vossa PEI.

A título de informação:

Artigo L.1332-2-1: Todo pedido inicial ou renovação de acesso a um ou vários
sítios nucleares será submetido a um inquérito administrativo por parte da
autoridade competente.

3. Solicitação da PEI

A empresa titular do pedido deve fazer a solicitação da PEI, por meio do mesmo
software usado para a criação da FIDAA. Também é possível consultar o guia
prático abaixo para inserir a PEI na ferramenta.

Uma vez preenchida, deve ser obrigatoriamente encaminhada para: fidaaaccueil-flamanville@edf.fr

Em seguida, vosso correspondente EDF será informado relativamente à vossa
solicitação e irá validar vosso pedido de acesso, bem como as zonas atribuídas.

Como receber um visitante para uma reunião nas instalações?

Caso seja visitante ou deseje realizar um acesso visitante para um de vossos
colaboradores, deve preencher um “aviso de reunião”.

Este pedido é feito no máximo 48h antes da data de visita prevista nas
instalações. Apenas o vosso correspondente EDF está habilitado a validar (ou
providenciar a validação junto a seu responsável) o pedido de acesso e enviá -lo
ao endereço: fidaa-accueil-flamanville@edf.fr para que seja dado andamento.

Pois, para todos os pedidos de acesso visitante, solicitamos que o faça com
vosso correspondente EDF.

Atenção! Quando da retirada de vosso badge (crachá) de acesso visitante, a
pessoa a receber o acesso deverá apresentar um documento de identidade
válido, idêntico àquele usado no preenchimento do formulário “aviso de
reunião”.

Informações práticas:

Um aviso de reunião dá acesso ao sítio por um dia.

O documento de identidade apresentado para obter o acesso visitante fica
depositado no posto de acesso principal durante a visita. O documento é
devolvido após a restituição do badge.

O visitante deve estar todo o tempo acompanhado por uma pessoa titular
de um BNU, desde o momento em que pegar o badge no PAP de Flamanville
1&2 até a devolução do badge no final do dia.

Um aviso de reunião é renovável por até 5 dias consecutivos. Todavia, o
badge visitante deve ser devolvido todas as noites no PAP, em presença do
acompanhante, sendo novamente retirado no dia seguinte, sempre
acompanhado.

Para todos que tiverem um BNU e uma FIDAA em dia, não é mais possív el
realizar um acesso visitante. O pedido de acesso, ainda que de visitante, deve
ser submetido à criação de uma PEI (conferir o procedimento acima).

Sois entregador e deve aceder em ZAC/ZPR, como proceder?

- As entregas para o EDF de Flamanville (1,2 e 3) são feitas no posto de
acesso secundário, do lado de Flamanville 3. Caso o material a ser entregue não
respeite os formatos da Loja de Receção (em francês MRC – magasin rupure de
charge) e a entrega deva ser feita no sítio, é necessário preencher o for mulário
de autorização de acesso de veículo.

- Caso não disponha de um BNU que lhe dê acesso ao sítio: deve recuperar
vosso acesso entregador junto ao PAP Flamanville 1&2, acompanhado do
correspondente indicado em vosso recibo de entrega. Um autocarro é

disponibilizado para atender os dois postos de acesso. Em seguida, ele será
encarregado de acompanhá-lo durante todo o tempo da entrega, até vossa
saída.

Como rececionar uma encomenda em Fla 3?

Para receber uma encomenda, deve estar registrado na aplicação GADE. Para
empresas, um representante único deverá ser designado e encarregado de
centralizar na conta de todos os destinatários de sua empresa, as informações
relativas à chegada de encomendas e materiais.

Afim de registrar o representante único de vossa empresa, deve preparar um
documento e enviá-lo para: fla-3-magasin-pdr@edf.fr

Em complemento, o representante único da empresa deve tomar conhecimento
das modalidades de utilização indicadas na carta de utilização da loja de
receção (MRC), completá-la, assiná-la e retorna-la por e-mail para: fla-3magasin-pdr@edf.fr

Quando estiver à espera de uma encomenda, lembre-se de dar as coordenadas
completas para vosso entregador: empresa, endereço e n° de telefone. A s
encomendas cujo destinatário e coordenadas não estiverem suficientemente
precisos serão recusados pela loja.

Quando da receção da encomenda, a loja relais irá informar o destinatário a
respeito da chegada de sua encomenda: telefonema e envio sistemático de email para o representante único encarregado de centralizar na conta de todos
os destinatários de sua empresa informações relativamente à chegada de
encomendas e materiais. O último se organizará para retirar (ou para que sejam
retirados) no local indicado, dentro de 48h após o envio do e-mail.

No caso de encomendas com mais de 7 paletes e/ou acima de 500 kg e/ou com
mais de 2,5 metros, é necessário preencher um pedido de autorização de
veículo para uma entrada em ZAC/ZPR.

Em caso de urgência, como informar?

Para informar qualquer urgência (incêndio, mal-estar, poluição, ferido) que
venha a acontecer em:

Flamanville 1&2: chamar 18 de um posto fixo.

Flamanville 3: chamar 18 de um posto fixo ou de um DECT.

Onde encontrar os diferentes formulários de acesso?

- Os formulários são acessíveis aos salariados EDF por meio do link:
https://fla-applis.noe.edf.fr/accueil/

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.

8

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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