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CURSO: Trabalhos na vizinhança de tensão/ 
proximidade de instalações elétricas em tensão 
 
Enquadramento 

Para quem desempenha atividades na vizinhança/proximidade de instalações em tensão, é fundamental o 

desenvolvimento de competências técnicas e de segurança, aplicando as boas regras de segurança e higiene 

no trabalho. 

Deverão, portanto, desenvolver atividades na vizinhança/proximidade de instalações em tensão de acordo 

com os procedimentos de segurança e higiene no trabalho, procedimentos de emergência e legislação 

aplicável 

 

Programa 

- Princípios básicos de electrotecnia; 

- Efeitos da corrente eléctrica sobre o corpo humano; 

- Tipificação do acidente eléctrico; 

- Forma de actuação; 

- Características e componentes da rede eléctrica: Domínios e níveis de tensão; Ligações à terra; 

- Esquemas de ligação do neutro à terra. 

- Protecção das pessoas contra choques eléctricos: Mecanismos de electrização; 

- Contactos directos e indirectos; 

- Medidas passivas e activas; 

- Causas eléctricas de incêndios e explosões: Sobreintensidades, sobrecargas e curto-circuitos; 

- Medidas de protecção; 

- Electricidade estática; 

- Medidas de protecção de risco eléctrico no local de trabalho: Instalações eléctricas; 
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- Utilização de equipamentos/ferramentas eléctricas portáteis; 

- Tensão de passo; 

- Trabalho na proximidade de instalações eléctricas (distâncias de segurança); 

- Responsabilidade na exploração das instalações eléctricas; 

- Manutenção da instalação eléctrica (periodicidade e verificações a efectuar); 

- Isolamento de equipamentos eléctricos; 

- Inspecção a Instalações Eléctricas; 

- Utilização de aparelhos de medida e ensaio das Instalações Eléctricas; 

- Requisitos gerais de segurança 

 

Objetivos 

- Conhecer as boas práticas de segurança nos trabalhos na vizinhança de tensão 

- Identificar e adoptar medidas para protecção dos contactos directos e indirectos com partes activas 

- Dominar os procedimentos de consignação para trabalhos fora de tensão 

- Adoptar as medidas de segurança adequadas aos trabalhos eléctricos. 

 

Destinatários 

Técnicos que executam trabalhos na proximidade de tensão e todos aqueles que têm intervenção directa ou 

indirecta na instalação e/ou manutenção de trabalhos eléctricos 

Instaladores elétricos 

Eletricistas 

Técnicos de manutenção industrial e outros profissionais das áreas técnicas 

 

Horário 

9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h 

 

Custo  

130,00€ + IVA 

 

Local 

Sede IEP - Custóias 
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Formador 

Rui Ribeiro 

Membro, Vogal e Presidente de várias Comissões Técnicas da Normalização Electrotécnica e Comissões 

Técnicas de Certificação. 

Formador sénior em ações de “Trabalhos em Tensão TET/BT” 

“Execução de Linhas de Caixas MT”; 

“Manobras em Seccionadores e OCR”; 

“Inspeções a Linhas Aéreas de MT AT”; 

“Consignações de Instalações Eléctricas” 

"Qualidade de Energia na Rede de Distribuição" 

Formador certificado em SF6 em equipamentos de MT/AT/MAT pela EAT; 

Consultor Sénior na área da energia e eletricidade Custo. 

 


