Caso não consiga visualizar em perfeitas condições, por favor, abra no seu navegador aqui.

Curso de Formação em Eficiência Energética nos Transportes - EET
1ª Edição - Lisboa, 20 a 22 de Junho
2ª Edição - Porto, 27 a 29 de Junho
Este curso tem como principal objetivo a divulgação de boas práticas para a racionalização de consumo
de combustíveis nos transportes, contribuindo fortemente para uma maior consciencialização na gestão
de frotas.
Esta formação aborda vários temas relacionados com a indústria dos transportes, como sejam os vários
tipos de consumos energéticos e fontes de energia, os fatores que influenciam o consumo de energia,
desde a especificação dos veículos, à manutenção dos mesmos, condução e utilização das frotas,
incluindo os conteúdos de auditoria energética a este sector, bem como a implementação de Planos de
Racionalização de Consumo de Energia.
FAÇA A SUA INSCRIÇÃO
Conteúdo Programático
●
Frotas
●
Consumos energéticos
●
Formas de energia (gasóleo, biodiesel, gás
natural, eletricidade)
●
Fatores influenciadores do consumo de
energia: Especificação dos veículos;
Manutenção de veículos; Gestão de stocks de
sobressalentes; Condução dos veículos;
Registos de utilização

●
●

●

●
●

PROGRAMA DO CURSO

Legislação e Regulamentação atuais;
Auditorias energéticas:
Conteúdo; Unidades de medida;
Periodicidade
Planos de Racionalização do Consumo de
Combustível
Vida útil económica de veículos
Substituição de veículos.

Destinatários
Esta formação tem como público-alvo gestores de frotas, técnicos da indústria automóvel, responsáveis
pela gestão e manutenção de frotas.
Horas de Formação
Curso de 3 dias, de 20 a 22 de Junho (Lisboa) e 27 a 29 de Junho (Porto), das 9:30 às 18h, num total
de 21 horas de formação.
Custo de Inscrição
400 Euros (acresce IVA à taxa em vigor)
Informações
Só serão aceites inscrições online no Portal da Formação da ADENE ou envie um e-mail: formar@adene.
pt .
Contacto: Joana Santos, Tel. 214 722 800

Esta é uma mensagem da ADENE - Agência para a Energia, e está a receber do endereço [email address suppressed] porque foi seleccionado
(a) para tal nas nossas bases de dados.
Caso não pretenda continuar a receber as mensagens da ADENE, por favor, anule a sua subscrição aqui.

