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PROGRAMA DE FORMAÇÃO  

(Em Revisão) 
 

              

 

ENTIDADE PROMOTORA 

Academia ADENE  

ÁREA FORMATIVA 

Energias Renováveis 

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 ADENE promove um ciclo de formação em Sistemas Fotovoltaicos destinada ao Autoconsumo, com o 
objetivo de capacitar profissionais para o mercado de sistemas fotovoltaicos, potenciado através do DL 
153/2014 que cria e regula o regime jurídico à produção de eletricidade destinada ao autoconsumo. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais 

O Curso de Sistemas Fotovoltaicos visa dar resposta às necessidades de formação de profissionais que 
pretendam adquirir mais competências na área dos sistemas fotovoltaicos nomeadamente na produção de 
eletricidade destinada ao autoconsumo. 

DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Engenheiros, Engenheiros Técnicos, Arquitetos e outros técnicos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Tipologias de sistema por aplicação e seu enquadramento na legislação atual 

• Sistemas de Autoconsumo isolados da rede (off-grid) 

• Sistemas de Autoconsumo com ligação à rede (grid tied) 

• Sistemas híbridos (grid tied com acumulação) 

CURSO 

Sistemas Fotovoltaicos - Autoconsumo 

ACRÓNIMO 

CSFA 

CARGA HORÁRIA  

48h 

HORÁRIOS 

Pós-Laboral 

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

Presencial 
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• Elementos importantes no dimensionamento de um sistema. 

• Geografia e quantificação do recurso solar 

• Conceitos base radiação solar 

• Geometria e estruturas de Suporte 

• Painéis solares fotovoltaicos: 

• tecnologias 

• características técnicas 

• tipos de utilização 

• Conceitos base de eletrotecnia AC 

• Tipos de inversores (centrais, string, micro, off-grid, híbridos) 

• Normas, standards e certificação aplicáveis aos sistemas de autoconsumo, nomeadamente aos 
inversores 

• Conceitos base de eletrotecnia DC 

• Tipos de controladores de carga (PWM, MPPT) 

• Estado de carga das baterias 

• Dimensionamento de cablagem DC 

• Tipos de acumuladores. 

• Conceitos-base de eletroquímica em acumuladores chumbo-ácido 

• Carga e de descarga de acumuladores (sulfatação e estratificação) 

• Dimensionamento de baterias em sistemas solares 

• Implantação, acomodação e conservação/manutenção de baterias 

• Perfis de consumo/Perfis de carga 

• Conceitos e regras de dimensionamento 

• Softwares de design de sistemas, e de simulação de produção 

• Softwares de simulação de produção fotovoltaica 

• Baterias de Lítio e comparação com as baterias convencionais 

• Inversores híbridos e seus modos de funcionamento 

• Importância da monitorização permanente (BMS) 

• Retrofit de acumulação para instalações grid-tied existentes 

• Acumulação “DC” – sistemas fechados vs sistemas abertos 

• Acumulação “AC” – sistemas 

• Acumulação não eletroquímica (térmica e hidráulica) 

• Microinversores ON/OFF grid 

• Ligações à rede de consumo ou à rede de distribuição 

• Instalação e comissionamento de arranque 

• Planos de manutenção 

• Custos e viabilidade técnico-económica de instalações fotovoltaica 

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. 

Esta formação é teórico-prática e distribui-se por 12 dias de formação (2ªfeira, 4ªfeira, 5ªfeira). 

Está incluída uma visita técnica a um sistema de autoconsumo instalado ou em fase de instalação. 

A formação não está sujeita a prova de avaliação final. 

Formação em Português. 

Recursos Pedagógicos 

Material de apoio disponibilizado no dia da formação em suporte digital.  

- Apresentações 
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CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

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 o formando terá direito a um certificado de formação se participar em pelo menos 90% das 
horas formativas. 

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

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

Equipamento informático  

Computador portátil. 

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

650€ + IVA 

487.50€ + IVA (membros ANPQ) 

617,50€ + IVA (membros APESF) 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

Parceria com a Associação Nacional de Peritos Qualificados ANPQ 

Desde 4 de maio de 2018, no quadro da parceria entre a ADENE e a ANPQ, os membros da ANPQ usufruem 
de 25% de desconto no valor da inscrição deste curso. Este desconto é limitado às 5 primeiras inscrições. 

Envie o seu nº de membro para formar@adene.pt e inscreva-se! 

 

Parceria com a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Fotovoltaico (APESF) 

Desde 4 de maio de 2018, no quadro da parceria entre a ADENE e a APESF, os membros da APESF usufruem 
de 5% de desconto no valor da inscrição deste curso. 

Envie o seu nº de membro para formar@adene.pt e inscreva-se! 

 

(Descontos não acumuláveis) 

 


