
duração 
12 horas 
 
datas de realização e 
horário 
Dias 3, 4, 10 e 11 de outubro 
de 2019 
 
das 19h00 às 22h00  
 
 
 
preço de inscrição 
195 ,00 € 
 
descontos 
early bird  de 20% (156,00€) 
até um mês antes do inicio do 
curso 
 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 

As alterações climáticas são umas das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas da 
atualidade. A forte dependência dos combustíveis fósseis é apontada como a principal causa 
para os eventos meteorológicos adversos que se têm observado por todo o planeta, tornando 
clara a necessidade de procurar alternativas energéticos de menor impacto ambiental. Nesta 
perspetiva, a utilização de energias endógenas em Portugal aumentou significativamente nos 
últimos anos 15 anos, com particular destaque para a energia solar que tem tido um impacto 
significativo no sector doméstico. 
 
Em 2006 deu-se um passo importante para a dinamização do mercado do solar térmico, com a 
entrada em vigor do novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 
Edifícios (RCCTE) – Decreto - Lei n.º 80/2006 de 4 Abril – que adotou a obrigatoriedade da 
contabilização das necessidades de energia para a preparação de águas quentes sanitárias. 
Esta obrigatoriedade de instalação de painéis solares para a produção de água quente abriu 
um amplo mercado, desenvolvendo a tecnologia e massificando a sua utilização para a 
obtenção de água quente sanitária e para o aquecimento por radiação. 
 
Em consequência desta dinamização dos sistemas de energia solar térmica, torna-se evidente 
a necessidade de dotar os profissionais dos conceitos básicos de conversão de energia solar 
em energia térmica, bem como das metodologias de dimensionamento deste tipo de sistemas. 
 

Objetivo geral 

Aplicar metodologias básicas para a implementação de sistemas solares térmicos em 
habitações, tendo em vista cobrir as necessidades de energia térmica. 

 

Objetivos específicos 

- Analisar o recurso solar disponível num determinado local; 
- Dimensionar um sistema solar térmico de acordo com o recurso disponível; 
- Analisar a viabilidade económica do sistema solar. 

 

Destinatários 
 
Profissionais ligados à consultoria e instalação de sistemas de energia solar: Licenciados na 
área da engenharia (mecânica, ambiente, física, civil ou áreas equivalente) e técnicos com 
qualificação de nível V na área da energia. 

 

Pré-requisitos  
 
Conhecimentos  básicos de Microsoft Office (Excel). 
 

Conteúdos programáticos 
 
Módulo 1 - Análise do Recurso Solar: entender as características da radiação solar e 
quantificar a sua disponibilidade sobre uma superfície inclinada (método KT). Presencial: 4 
horas 

Módulo 2 - Dimensionamento de Sistemas Solares térmicos: dimensionar um sistema solar 
térmico e estimar o seu desempenho com base no recurso disponível (método f-Chart). 
Presencial: 4 horas 

Módulo 3 - Análise da Viabilidade Económica: Aplicar metodologias básicas de análise 
económica de sistemas de produção de energia. Presencial: 4 horas. 

Dimensionamento de Sistemas Solares 
Térmicos para AQS 



A coordenação científico-pedagógica do curso é da responsabilidade do pro-

fessor doutor António Samagaio, professor associado com agregação, do Depar-

tamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro  

 Coordenação e formação 

formadores 
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Michael Anthony Martins Tavares Russo – Licenciado em 

Engenharia do Ambiente e mestre em Sistemas Energéticos 

Sustentáveis. Desenvolveu trabalho de investigação em Energias 

Renováveis (eólica e solar térmica), estando, atualmente, a fazer  

Luís Carlos Marques Ruivo – Licenciado em Energias Renováveis e 

mestre em Sistemas Energéticos Sustentáveis.  Exerceu  funções  na  

área  da  gestão  de  energia  (consultoria  e  execução  de  auditorias 

energéticas no âmbito do SGCIE). Atualmente, desenvolve trabalho 

de investigação na área da conversão termoquímica de biomassa. 


