
Resumo  

O crescimento do uso do ensino à distância é uma tendência neste final de século. A globalização da 

economia e a rapidez das inovações tecnológicas estão a exigir cada vez mais esforços em 

formação, treino e reciclagem profissional. Mas, o ensino à distância não é, apenas, uma alternativa 

para situações em que o ensino presencial não se possa realizar, mas também um complemento e 

apoio deste ensino.  

A importância crescente do sector de energia e em particular do sector da energia eléctrica na 

actividade económica de um país, faz com que este sector adquira uma importância muito 

significativa. A disciplina de Gestão de Energia assume neste contexto uma relevância muito especial 

que deverá acompanhar e estudar a evolução provocada pela abertura do sector energético ao sector 

privado, com especial incidência sobre a desregulamentação e privatização do sector de energia 

eléctrica, não esquecendo também o papel das tecnologias avançadas de produção na gestão 

integrada da energia em instalações industriais, nas empresas de serviços e nas habitações.  

Com esta tese pretende-se conceber um conjunto de ferramentas multimédia de modo a disponibilizar 

os conteúdos programáticos da disciplina de Gestão de Energia, através dos serviços oferecidos pela 

Internet, destinados a complementar e apoiar o auto-estudo dos alunos. Em suma, pretende-se criar 

um sistema de apoio ao ensino e aprendizagem da disciplina de Gestão de Energia, com suporte na 

WWW (World Wide Web).  

Summary  

The growth of the use of the use of the distance teaching is a tendency in these latest years of the 

century. The economy globalisation and the high speed technological innovations are demanding 

more and more efforts in formation, training and professional recycling. However, the distance 

teaching is not only an alternative to not possible in loco situations, but also a complement and as 

support of that teaching.  

The growing importance of the energy sector and, in particular the electric energy sector one in 

economy of a country, gives this sector a higher importance, The energy management subject 

assumes in this context a very special relevance that should follow and study the evolution caused by 

the opening of the energy sector to the private investment, with special incident to the end of 

regulation and privatisation of the electric energy sector, not forgetting also the role of the advanced 

technologies of production on the integrated management of the energy in industrial installations, in 

the service companies and in our homes.  

This thesis wants to conceive a set of multimedia tools in order to make the energy management 

syllabus available through the services given by the Internet and appointed to complement and 



support the self-study of the students. To put this into a nut-shell, the goal of this thesis is to create a 

support system to the teaching and learning of the energy management subject with a WWW (World 

Wide Web) support.  


