Acción Formativa

"EFICIÊNCIA ENERGÉTICA"
Racionalizar o consumo energético nos equipamentos, combater o
desperdício e corrigir o comportamento humano, poderemos
assim aumentar a nossa competitividade e obter ganhos
acrescidos consideráveis.
Porto

6 e 7 Dezembro de 2018
09.00h-13.00h e 14.00h-18.00h

Grupo P&A -Tel. (+34) 902 207 792 - info@grupo-pya.com

Porto
Rua Francisco Carqueja, 179, 2.º DTO,
4350-185 Porto

PREÇO

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

195,00 EUR

29/11/2018

por alumno

OBJETIVOS

> Conhecer a legislação em vigor;
> Saber onde atuar para reduzir o consumo energético;
> Saber desenvolver um plano de redução de consumos;
> Fazer uma avaliação do retorno do investimento.
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CONTEÚDOS

1. Fundamentos da Energia Elétrica;
2.Introdução: Gestão de Energia e UREE;
3.Transporte e Distribuição da Eletricidade em Portugal
4.O Processo de Liberalização do Sector Elétrico na UE e em Portugal;
5.Eficiência na utilização da energia elétrica;
6.Uma mudança de atitude no comportamento face á utilização dos recursos energéticos;
7.Leitura de uma fatura de energia elétrica;
8.Correção de fator de potência;
9.Iluminação;
10. Layout de equipamento;
11.A importância da manutenção na eficiência energética;
12.Variação de velocidade e eficiência energética;
13.Acionamento de motores elétricos na bombagem e ventilação;
14.Recurso a fontes renováveis;
15.Programas de racionalização de consumos;
16.Auditorias energéticas;
17.Gestão da energia e Oportunidade de Racionalização de Consumo;
18.Estudo de caso prático.

METODOLOGIA

Método expositivo e demonstrativo recorrendo a exemplos práticos já experimentados
no terreno com sucesso.

DURAÇÃO

16 horas

DESTINATÁRIOS

Eletricistas; Eletromecânicos; Responsável pela manutenção e outros técnicos que se
interessam pela eficiência energética.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Nombre y apellidos:
Empresa:
Email:
Domicilio de empresa:
Teléfono:
Cargo:
País:
Provincia:
Ciudad:
Persona de contacto:
Comentarios:

Condições económicas: O valor beneficiará de um desconto de 5% no caso de
inscreverem 2 participantes e de 10% se inscreverem 3 ou mais pessoas. O preço
inclui: participação, coffee-breaks, documentação, material e certificado de frequência.
Politica de cancelación: O Grupo P&A aceita o cancelamento de inscrições até 2 dias
antes do Seminário. O cancelamento de inscrições verificado posteriormente e até ao
arranque da formação, dará origem à retenção de 50% do valor da inscrição. O Grupo
P&A reserva-se o direito de cancelar a realização do Seminário se não atingir o número
mínimo de inscrições, comunicando com uma semana de antecedência aos
participantes inscritos e procedendo à respectiva devolução dos valores pagos.
Búscanos en...
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