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CURSO – Segurança em Trabalhos em Vias 
Rodoviárias 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- A nova legislação, Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 de outubro promovendo a adaptação do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito (DR 22-A/98) à alteração ao Código da Estrada, feita com a 

Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro, que introduziu alterações relevantes, tendo, entre outras, criado as 

zonas de residência ou de coexistência 

- Os Manuais de sinalização temporária em vigor: IP 

- Exercícios práticos de elaboração de Projetos de Sinalização Temporária para trabalhos na Via 

Rodoviária 

- Identificar os requisitos determinados pelo regulamento em análise 

- Metodologia de identificação e perigos e avaliação de riscos 

- Principais medidas de controlo de riscos a desenvolver na atividade 

- Escolha dos EPI`s adequados 

- Visualização de imagens reais de implementação da sinalização em obras rodoviárias  

- Análise de acidentes (Causas e medidas corretivas) 

- Casos práticos 

 

 

OBJETIVOS: 

-Saber como elaborar os projetos de sinalização temporária 
- Compreender a geometria das estradas e os fatores humanos que se relacionam com cada segmento 
da Rodovia. 

Direção de Formação e  
Consultoria 
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-  Conhecer e implementar as boas práticas no âmbito da s inalização em obras rodoviárias 
- Melhorar as competências técnicas relacionadas com a segurança e saúde no trabalho.  
- Melhorar a perceção dos colaboradores em relação aos riscos e seu controlo associados ao 
desempenho das funções. 
- Melhorar as competências técnicas relacionadas com a segurança e saúde no trabalho.  

 

 

CARGA HORÁRIA: 

• 16 horas (8 horas x 2 dias) 

 

FORMADOR: 

João Baptista 

Mestre em Engenharia Civil (Universidade do Minho), Técnico Superior de Higiene e Segurança no 

Trabalho (Nível 6), Especialização em Coordenação e Gestão de Segurança na Construção na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). 

Engenheiro Sénior e Engenheiro Especialista em Segurança do Trabalho na Construção pela Ordem 

dos Engenheiros ( nº45126). 

Membro fundador da APCGS – Associação Portuguesa de Coordenadores e Gestores de Segurança.  

Atualmente exerce as funções de CSO na Direção de Segurança e Sustentabilidade na empresa 

“Infraestruturas de Portugal, S.A.”. 

Formador em diversos estabelecimentos de ensino superior e na Ordem dos Engenheiros nos cursos 

de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho (níveis 4 e 6) e nas Especializações em Gestão e 

Coordenação de Segurança na Construção. 

 

DESTINATÁRIOS: 

Profissionais que no âmbito da sua atividade, necessitam aceder ou trabalhar em Vias Rodoviárias ou 

na sua proximidade. 

Gestores, e responsáveis de trabalhos na proximidade da via pública 

Todos os interessados que projetam e executam trabalhos na proximidade da via pública  

Técnicos de telecomunicações, de eletricidade e construção civil. 

 


