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Segurança Ferroviária para Técnicos – IET77 RGS XII 

Objetivos Gerais 

Este curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos e técnicas que lhes permitam 

exercer funções ligadas à segurança ferroviária, garantindo o rigoroso cumprimento dos 

normativos respeitantes à mesma, nomeadamente nas situações em que existe circulação 

ferroviária, aquando da execução de trabalhos na via e suas imediações. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 As regras básicas de segurança dos trabalhadores na infraestrutura ferroviária;  

 Identificar os componentes da infraestrutura ferroviária em projeto e na realidade; 

 Conhecer e delimitar os vários tipos de zonas de risco (IET 77) e as suas dimensões;  

 Conhecer corretamente os procedimentos do Chefe dos Trabalhos e o relacionamento 

com os vários intervenientes na execução de um trabalho com interdição de via - RGS 

XII. 

Destinatários 

Este curso destina-se essencialmente a Técnicos de Segurança Rodoviária.  

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Infraestruturas (via): 
 

 Conceitos básicos da via.  
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    Módulo II – Segurança em Trabalhos Área Infraestruturas: 
 

 IET77: 
o Âmbito; 
o Definições; 
o Parâmetros ferroviários de segurança; 
o Medidas de segurança; 
o Intervenientes; 
o Representação das zonas de risco; 
o Classificação dos trabalhos e medidas mínimas de segurança impostas; 
o Sistemas de barreiras de segurança; 
o Sistemas aviso de aproximação de circulações; 
o Normas de segurança a aplicar especificamente em trabalhos na zona de 

comando dos aparelhos de via; 
o Suspensão temporária da circulação para trabalhos na infraestrutura. 

 
    Módulo III – Legislação do Trabalho: 
 

  Sinistralidade laboral e seus custos; 
 Enquadramento legal e regulamentar da segurança do trabalho; 
 Direitos e deveres dos trabalhadores; 
 Legislação aplicável à Segurança higiene e saúde no trabalho. 

 
    Modulo IV - Plano de Segurança e de Saúde: 
 

 Prevenção de riscos;  
 Desenvolvimento do PSS. 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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