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O projeto e elaboração de redes de gás, de acordo com as boas práticas e legislação, é 

fundamental para a otimização do desempenho energético dos edifícios e de outras instalações.  

A formação de técnicos qualificados nesta área de atuação potencia o desenvolvimento de 

projetos de redes de instalação de gás e de redes de distribuição cumprindo as normas 

aplicáveis. O projetista de redes de Gás é responsável pela totalidade dos elementos que 

constituem a instalação, tendo em atenção os objetivos da unidade industrial, nos termos do 

Decreto-Lei 521/99, Art.º 5º. 

A atualização de conhecimentos nesta área de especialidade é frequentemente descurada o que 

impossibilita os técnicos responsáveis de estarem a par de legislação em vigor e novas 

normativas. 

 

O IEP promove nos próximos dias 10, 11 e 17 de maio uma formação online (na plataforma 

ZOOM) em Projeto de Redes de Gás (atualização). 

Esta formação pretende que todos os intervenientes que atuam nesta área, nomeadamente na 

análise e inspeção de projetos de redes de gás, obtenham conhecimentos dos novos requisitos 

legislativos, normativos e dos operadores das redes de distribuição. 

 

Poderá consultar o programa da formação na íntegra: 

https://formacao.iep.pt/cursos/eletricidade-e-energia/projeto-de-redes-de-gas-

atualizacao?fbclid=IwAR18nd3Q7c-3GQXZk2uRLy4Ihr1a3I7NlMuxId_AWDUlgdh0R_tc60bDXpA 

https://formacao.iep.pt/cursos/eletricidade-e-energia/projeto-de-redes-de-gas-atualizacao?fbclid=IwAR18nd3Q7c-3GQXZk2uRLy4Ihr1a3I7NlMuxId_AWDUlgdh0R_tc60bDXpA
https://formacao.iep.pt/cursos/eletricidade-e-energia/projeto-de-redes-de-gas-atualizacao?fbclid=IwAR18nd3Q7c-3GQXZk2uRLy4Ihr1a3I7NlMuxId_AWDUlgdh0R_tc60bDXpA
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Sobre o IEP: 

Fundado em 1981, o IEP é uma dinâmica infraestrutura de inovação e desenvolvimento 

tecnológico, que disponibiliza ao mercado soluções integradas nos domínios da: Inspeção, 

Auditoria e Consultoria, Ensaios, Calibrações e Formação, nos setores da Energia, 

Comunicações, Petróleo e Gás, Ambiente, Transportes, Indústria, Saúde e Serviços. 

Desde 2017, faz parte do Grupo IEP a empresa AJL. A AJL integra um conjunto alargado de 

serviços - Estudos Técnicos, Inspeções, Pintura Industrial, Soldadura, Formação, Ensaios Não 

Destrutivos (END) e Ensaios Destrutivos. 

 


