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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

(Em revisão) 
 

           

 

ENTIDADE PROMOTORA 

Academia ADENE  

ÁREA FORMATIVA 

Eficiência Energética - Indústria 

MODALIDADE DA FORMAÇÃO  

Outras ações de Formação contínua, não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações 

NÍVEL DE ENTRADA (nível 1, 2, 3, 4, 5…) 

4 e 5 

NÍVEL DE SAÍDA (nível 1, 2, 3, 4, 5…) 

4 e 5 

APRESENTAÇÃO BREVE / ENQUADRAMENTO 

A gestão e a utilização racional de energia são instrumentos fundamentais para a redução do consumo 
associado ao processo de produção do sector industrial. Por esse motivo, as ações de gestão energética não 
deverão ficar pela fase do projeto das instalações e dos meios de produção, mas sim acompanhar a atividade 
normal da empresa. A gestão da energia deve ser suportada na realização sistemática de diagnósticos 
energéticos às instalações consumidoras e concretizada em planos de atuação e de investimento que têm 
por objetivo a redução dos consumos e consequentemente a redução da fatura energética. 

O conhecimento da forma como é utilizada a energia nas empresas, quer nas tecnologias de processo, quer 
nas tecnologias horizontais, é o primeiro passo para a identificação de potenciais medidas de utilização 
racional da energia. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais 

A formação em gestão de energia na indústria visa permitir aos formandos a aquisição e atualização de 
conhecimentos específicos neste domínio e de competências para a realização de diagnósticos energéticos 
às instalações consumidoras e elaboração de planos de atuação e de investimento, e consequentemente a 
redução dos consumos e da fatura energética em instalações industriais. Assim, a componente prática desta 
formação é de enorme importância uma vez que permite aos formandos efetuarem diagnósticos energéticos 
durante dois dias nas suas empresas, aplicando assim os conhecimentos obtidos na formação teórica inicial.   

CURSO 

Gestão de Energia na Indústria (CGEI) – Módulo I 

ACRÓNIMO 

CGEI_I 

CARGA HORÁRIA  

22.5 horas  

HORÁRIOS 

Laboral 

FORMATO (Presencial/E-learning/B-Learning) 

Presencial  
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DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Técnicos responsáveis pela área da energia de instalações industriais. 

Requisitos mínimos: Experiência na área da gestão e manutenção de equipamentos consumidores de energia 
em instalações industriais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Componente teórica – Módulo I 

• Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 

• (SGCIE | DL nº 71/2008) 

• ISO 50001 – Sistemas de Gestão de Energia 

• Sistemas de Recuperação de Calor 

• Caldeiras 

• Iluminação 

• Motores e VEV 

• Ar comprimido 

• Equipamentos de medida 

• Preparação dos diagnósticos energéticos 

• Auditorias Energéticas 

 

Coordenação Científica: 

Eng. João Paulo Calau (ADENE – Agência para a Energia) 

METODOLOGIA E RECURSOS PEDAGÓGICOS 

Metodologia 

Serão utilizados os métodos ativos de formação, privilegiando, desta forma, as atividades e a autonomia dos 
formandos. Serão ainda utilizados os métodos expositivo e demonstrativo. 

Módulo I – Os conteúdos são apresentados em formato Powerpoint, com exposição oral, os quais são 
também distribuídos aos formandos, em suporte papel. 

O Módulo II pode ser frequentado após conclusão do Módulo I. 

Formação em Português. 

 

Recursos Pedagógicos 

Material de apoio disponibilizado no dia da formação em suporte digital 

- Apresentações 

 

CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

Avaliação da Aprendizagem 

No final do Módulo I, os formandos são avaliados através de um teste, designado como Teste de Avaliação 
Final (TAF), que é enviado por e-mail conforme as datas indicadas no calendário de formação. 

O TAF é um teste opcional. 

Avaliação de reação do curso 

No final da formação, o formando recebe no seu e-mail uma hiperligação com acesso a um questionário para 
avaliação da formação.  

EMISSÃO DE CERTIFICADOS E RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

No final do Curso é entregue um Certificado de Formação a cada um dos participantes, que inclui a 
classificação obtida no TAF. 
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ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

A formação é lecionada em sala com recurso aos equipamentos multimédia adequados (computador, 
projetor e quadro).  

Para a formação os formandos devem dispor de: 

• Computador portátil.  

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

500€ + IVA  

POLÍTICA DE DESCONTOS 

Não aplicável 

 


