
FOR01/0 

 

 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO FORMAÇÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA 

 

 

 

Rua de S. Gens, 3717,  4460-817 Custóias, Portugal 

T: 229 570 000 | F: 21 471 72 52 | E: info@iep.pt | U: www.iep.pt 

 

1

 

 

CURSO: Qualidade de energia elétrica 
 

 

Enquadramento 
Considerando que actualmente é cada vez maior a utilização de cargas geradoras de harmónicas e outras 

perturbações como cavas e interrupções prejudiciais à exploração de todas as redes e instalações eléctricas e 

tendo por base a aplicação das normas NP EN 50160 e IEC 61000-4-30, a formação pretende dar resposta a 

estas problemáticas e alertar para as vantagens da melhoria da qualidade de energia eléctrica na exploração, 

continuidade de serviço e manutenção, com um consequente impacto favorável na redução de todos os custos 

de contexto e da optimização do funcionamento das instalações. 
 

Programa 

Qualidade em Energia Elétrica 

• Parâmetros para avaliação da qualidade da tensão, 

• Recomendações e normalização. 

- QEE – Perturbações 

• Indicadores de qualidade, 

• Cavas de tensão, 

• Interrupções, 

• Harmónicas, 

• Sobretensões, 

• Efeitos da perturbações. 

- Soluções para minimizar as perturbações na QEE. 

- Energia reativa 

• Faturação em energia reativa, 

• Soluções de compensação de energia reativa – correção do fator de potência. 
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Objectivos 

Caracterizar o fenómeno das harmónicas em corrente e tensão em instalações eléctricas de BT e de outros 

fenómenos eléctricos causadores de perturbações no funcionamento de uma instalação eléctrica em BT; 

Identificar as melhores soluções técnicas para resolução dos problemas causados por perturbações eléctricas 

nas redes de distribuição e nas instalações de baixa tensão. 
 

Destinatários 

Gestores de instalações de redes de baixa tensão, 

Gestores de parques industriais, 

Gestores de Datacenters, 

Responsáveis de manutenção de instalações eléctricas industriais, de comércio e serviços (centros 

comerciais, lojas de média e grande dimensão, supermercados, etc.), de hospitais e de universidades e 

edifícios escolares, etc. 

Gestores de empresas comercializadoras de energia, 

Instaladores (gerentes, responsáveis pelo departamento técnico, técnicos especialistas de instalações 

eléctricas especiais, etc.), 

Projectistas. 
 

Horário 

9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h 

 

Custo  

130,00€ + IVA 

 

Local 
Sede IEP - Custóias 
 

Formadores 

Maria de Lurdes Pereira  

Especialista em soluções de eficiência energética eléctrica, análise de redes eléctricas, correcção de factor de 

potência, medida, protecção diferencial e qualidade de serviço com mais de 15 anos de experiência. Aluna de 

Mestrado em Engenharia Electrotécnica – Sistemas de Energia, ISEP - Instituto Superior de Engenharia do 

Porto (Em fase de elaboração da dissertação final no tema da QEE). Actualmente colaboradora como 

engenheira especialista numa empresade de estudos e aplicações energéticas. 

 

Miguel Sá Pereira 

Formador nas áreas de electrónica e electricidade com mais de 6 anos de experiência. Formação avançada 

em vendas e gestão de clientes, marketing, formação pedagógica de formadores. MBA em gestão de 

empresas. Licenciatura em engenharia electrotécnica. Gestor de negócios e gerente de uma empresa de 

estudos e aplicações energéticas. 


