
CURSO 

“Certificação Energética em Contexto de 

Produção Fabril. Normas NP EN 
16001:2009 e ISO 50001:2011” 

 

 

12 de Outubro 2012 

 
 

OBJECTIVOS 
Objetivo geral:  

 Identificar o enquadramento legal sobre consumidores de energia 

(indústria)  

 Identificar os princípios de cada um dos sistemas de gestão e 

metodologias associadas, 

 Identificar os requisitos das normas  

 Reconhecer as Vantagens da implementação destes sistemas de gestão e 

os princípios da conceção de sistemas de gestão da energia  

Objetivos Específicos: 

No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de: 

 

 Identificar o enquadramento legal sobre consumidores de energia 

(industria)  

 Conhecer os princípios, conceitos e critérios básicos do sistema de gestão 

da energia  

 Conhecer os requisitos da norma NP EN 16001:2009 e ISO 50001:2011  

 Identificar processos e metodologias de Monitorização e melhoria do 

desempenho energético.  

 Conhecer metodologias, dificuldades e soluções possíveis para 

implementação e manutenção de sistemas de gestão da energia.  
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DESTINATÁRIOS 
Responsáveis e técnicos de áreas energéticas, Sócios e não Sócios da 

TECNICELPA. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia didático-pedagógica a seguir nesta ação de formação será 

estabelecida através dos métodos expositivo, ativo, interrogativo e 

demonstrativo, operacionalizados através de técnicas pedagógicas, tais como 

debates, trabalhos de grupo, trabalhos individuais, brainstorming, entre outras. 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO (€) 

 Sócio Individual Tecnicelpa *: …... 150,00 

 Sócio Colectivo Tecnicelpa*: ……. 150,00 (máximo 2 representantes por 

Sócio) 

 Sócio IPE / Sócio ABTCP: …….… 150,00 

 Não Sócio: ………………………... 300,00 

 

* Sócios com as quotas regularizadas. 

 

PRAZOS 
O custo de inscrição acresce 50% após 1 de Outubro 2012; 

Após 28 de Setembro 2012, inclusive, não haverá direito a reembolso de 

inscrição em caso de desistência; 

 

Prazo limite de inscrição: 8 de Outubro 2012 

 

ORGANIZAÇÃO 

 
TECNICELPA 

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 

Telf. e fax: +351 249 324 858 / Telm.: +351 919 373 636 

E-mail: info@tecnicelpa.com 

URL: www.tecnicelpa.com 

 
 

A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do Seminário, em 

qualquer data, procedendo à devolução do valor das taxas de inscrição já 

pagas, não havendo direito a qualquer compensação adicional. 
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