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CURSO: Sistema de Instalação Fotovoltaico 
(Novo) 
 
Enquadramento 
Com a entrada em vigor do DL 153/2014, 20 de outubro são estabelecidas novas regras para a produção 
descentralizada de eletricidade, implicando alterações ao projeto, instalação e licenciamento dos sistemas PV 
para autoconsumo e pequena produção, nomeadamente a micro e miniprodução de venda à rede. Este curso 
vem dar reposta às necessidades ao nível de conhecimento de como instalar corretamente um sistema de 
fotovoltaico de autoconsumo e realizar de forma correta a sua respetiva manutenção por forma a aumentar o 
rendimento da instalação. este curso vem dar reposta às necessidades ao nível de conhecimento de como 
instalar corretamente um sistema de fotovoltaico de autoconsumo e realizar de forma correta a sua respetiva 
manutenção por forma a aumentar o rendimento da instalação 
 
Programa  
Tecnologia, Aplicações e Regulamentação Fotovoltaica 
   Energia solar fotovoltaica 
   Funções e características dos Componentes dos Sistemas fotovoltaicos: 

• Módulos fotovoltaicos 
• Célula Fotovoltaica 
• Rendimento 
• Parâmetros elétricos 
• Ligações 
• Baterias 
• Reguladores 
• Inversores 
• Cablagens 
• Ligações 
• Proteções e terras nos sistemas PV: 
• Proteções nos circuitos elétricos. 
• Quadro elétrico DC. 
• Quadro elétrico AC. 
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•  Descarregadores de sobretensão 
•  Proteções contra descargas atmosféricas 
•  Sistemas de monitorização e controlo 

   Tipos de Aplicações e de Sistemas PV 
   Sistemas de ligação á rede - Microprodução e Miniprodução 
   Sistemas para autoconsumo 
      Sistemas autónomos PV (off-grid) 
      Sistemas de bombagem 
      Sistemas híbridos 
      Outras aplicações 
   Regulamentação e trâmites legais no processo de licenciamento dos sistemas fotovoltaicos 
   Rentabilidade dos sistemas 
 
Conceção de Sistemas Fotovoltaicos 
   Conceção do Sistema PV 
   Aspetos gerais associados ao projeto 
   Escolha do tipo de sistemas na generalidade 
   Elementos para conceber uma instalação 
   Configurações típicas 
   Esquemas de sistemas fotovoltaicos 
Instalação, certificação, exploração e manutenção de sistemas solares fotovoltaicos 
  Regras Técnicas aplicáveis às instalações PV 
   Implantação de equipamentos e estruturas de suporto 
   Métodos de ligação CC e AC 
   Instalação dos equipamentos e componentes – demonstração das boas regras da arte 
   Ensaios de receção e arranque dos sistemas 
   Licenciamento/certificação das instalações - Tramitação do processo 
   Plano de Manutenção Preventiva dos sistemas PV 
   Monitorização do desempenho dos sistemas 
   Trabalhos práticos 
Instalação de sistemas autónomos 
Instalações ligadas à rede 
Instalação de Unidades de Pequena Produção – UPP 
Instalação de Unidades de Produção de Autoconsumo – UPAC 
 
Objetivos  
Conhecer as disposições gerais da legislação 
Saber o que prevê a nova legislação no domínio das energias renováveis 
Conhecer a linguagem técnica associada a sistemas PV 
Instalar corretamente os componentes dos sistemas fotovoltaicos. 
Ensaiar as instalações fotovoltaicas de autoconsumo, analisando os resultados. 
Realizar manutenção aos sistemas fotovoltaicos de autoconsumo durante a exploração. 
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Destinatários  
Eletricistas 
Eletromecânicos 
Empresas instaladoras de instalações elétricas 
Responsáveis de Manutenção 
Técnicos de Higiene e Segurança 
Quadros técnicos 
Eletricistas técnicos responsáveis pela exploração e execução 
Engenheiros não eletrotécnicos ligados à manutenção industrial e energia 
Todos os interessados em aprofundar o seu conhecimento neste tema 
 
Datas  
11, 12 e 18 de julho 
 
Horário  
9:00h/13:00h – 14:00h/18:00h 
 
Custo 
320,00€ + IVA 
 
Local  
Sede IEP - Custóias 
 
Formador  
Filipe Pereira 
Especialista em Eletrónica e Automação. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo 
Instituto Superior de Engenharia do Porto e Mestre em Engenharia Eletrónica e Informática. Atualmente é 
colaborador na empresa FESTO Automação e é professor no Ensino Superior Politécnico. Possui mais de 15 
anos de experiência profissional na área da Manutenção, Eletrónica/Eletrotecnia, Automação, Robótica e 
Controlo Industrial. Realizou vários projetos a nível nacional e internacional na área das Energia e Automação 
Industrial. Autor de três obras literárias na área da Energia Solar Fotovoltaica. Formador Certificado a nível 
nacional e internacional de Robótica pela empresa MOTOMAN (Roboplan), KUKA e ABB. Formador 
Certificado a nível nacional e internacional de Automação pelas empresas OMRON, SIEMENS, FESTO e 
WEIDMULLER. É Presidente do Colégio de Eletrónica e Telecomunicações e membro efetivo da Ordem dos 
Engenheiros Técnicos. 


