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CURSO: Regras Técnicas de Instalações 
Eléctricas de Baixa Tensão - Lisboa 
 
 
Enquadramento 
A Portaria 949-A/2006, de 11 de setembro, alterada pela Portaria nº 252/2015, de 19 de agosto relativa às 
Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), define um conjunto de normas de 
instalação e de segurança a observar na conceção, dimensionamento de instalações elétricas de baixa 
tensão, que serão desenvolvidas no âmbito deste curso, de modo a que no final da formação os participantes 
consigam compreender as necessidades dos seus clientes, traduzindo-os num conjunto de regras técnicas 
que possibilitem a execução de uma instalação elétrica, e nos casos aplicáveis na elaboração de projeto 
elétrico de execução capaz de conter todos os elementos básicos para garantir, quer por um lado a fiabilidade 
da instalação,  quer por outro a segurança de pessoas e bens. 
 
 
Programa  
Conceitos (Campo de aplicação, Objetivo, Princípios fundamentais, Limites das   instalações) 
Influências Externas (Condigo alfanumérico, Índices de proteção – exercício) 
 Instalações e Locais Especiais (Casas de banho e balneários, piscinas, estaleiros, etc…) 
Proteção de Pessoas (Contatos diretos e indiretos; Regime TT, Elétrodos de terra) 
Quadros Elétricos (Classe isolamento, Dispositivos diferenciais) 
Proteção das Instalações (Sobrecargas e curto-circuitos, sobretensões, contra incêndio) 
Canalizações (Regras instalação, Seções mínimas, Métodos de referência - exercício) 
Regras Complementares (Estabelecimentos recebendo público, Estabelecimentos industriais; habitação; 
Instalações coletivas e entradas) 
Verificação das Instalações (Verificação inicial , Inspeções visuais, Ensaios, Manutenção e exploração das 
instalações). 
  

Unidade de Negócio Formação,
Consultoria e Auditoria
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Objectivos  
No final da ação de formação os formando serão capazes de: 
Compreender as necessidades dos seus clientes, traduzindo-os num conjunto de regras técnicas que 
possibilitem a execução de uma instalação elétrica, e nos casos aplicáveis na elaboração de projeto elétrico 
de execução capaz de conter todos os elementos básicos para garantir, quer por um lado a fiabilidade da 
instalação,  quer por outro a segurança de pessoas e bens; 
Identificar, selecionar e dimensionar os materiais, equipamentos, canalizações e proteções elétricas 
necessárias nas instalações elétricas; 
Conceber e projetar instalações elétricas de acordo com o enquadramento legal atualmente aplicável, para 
efeitos de licenciamento, execução, certificação e manutenção/exploração; 
Interpretar o projeto elétrico, esquemas dos quadros elétricos, plantas, etc…; 
Conhecer os princípios fundamentais para cálculo de proteções das canalizações elétricas; 
Enquadrar  requisitos técnicos na atual legislação, nomeadamente Decreto-Lei n.º96/2017 de 10 de agosto, 
alterado pela Lei n.º 61/2018 de 21 de agosto. 
 
Destinatários  
Engenheiro/Engenheiro técnico da especialidade de engenharia eletrotécnica, Técnicos responsáveis pela 
execução, exploração e projeto das instalações elétricas de serviço particular enquadrados nos requisitos da 
Lei n.º14/2015. 
 
Datas  
12 e 13 de setembro 
 
Horário  
9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h 
 
Custo  

200,00€ + IVA 
 
Local  
Delegação IEP 
Instalações da LISPOLIS – Parque do Lumiar, nº 44 - Lisboa 
 
Formador  
Gil Maltez 
Engenheiro Electrotécnico; 
Responsável Técnico de Instalações Eléctricas no IEP; 
Analista de Projectos de Instalações Eléctricas; 
Formador em acções de RTIEBT - Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de BT; 
Responsável pela concepção de projectos na área de Energia, nomeadamente diagnósticos e avaliações 
energéticas; 
Orador em seminários de RTIEBT. 


