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Este estágio foi realizado no âmbito do CET (Curso de especialização tecnológica) em 
Energias Renováveis, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico da Guarda. Para a conclusão
relatório, que descreva o trabalho realizado durante o 
de 480h.  

O estágio curricular realizou

Durante 12 semanas apliquei conhecimentos e competências que adquiri d
académico no curso, mas também adquiri muitos conhecimentos práticos e 
competências. 

Irei falar sobre a empresa e a realização do meu estágio (trabalho que efectuei).  
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Resumo 

Este estágio foi realizado no âmbito do CET (Curso de especialização tecnológica) em 
, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Guarda. Para a conclusão do curso é-nos solicitado a elaboração de um 
que descreva o trabalho realizado durante o estágio curricular com a duração 

ágio curricular realizou-se na empresa Ambibeiras – climatizações, Lda.

semanas apliquei conhecimentos e competências que adquiri d
académico no curso, mas também adquiri muitos conhecimentos práticos e 

Irei falar sobre a empresa e a realização do meu estágio (trabalho que efectuei).  
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Este estágio foi realizado no âmbito do CET (Curso de especialização tecnológica) em 
, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

nos solicitado a elaboração de um 
estágio curricular com a duração 

climatizações, Lda. 

semanas apliquei conhecimentos e competências que adquiri durante o ano 
académico no curso, mas também adquiri muitos conhecimentos práticos e mais 

Irei falar sobre a empresa e a realização do meu estágio (trabalho que efectuei).   
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Este estágio foi realizado no âmbito do 
Renováveis. 

Realizou-se durante 12 semanas na empresa A
concluído em 27/09/2011. 

Este relatório do estágio está dividido em quatr
empresa e à localização dest
estágio e aos seus objectivos. A 
empresa no âmbito do estágio, onde descrevo o
do estágio. 

Por fim, na quarta parte é apresentada a conclusão do estágio e do curso que agora 
termino. 
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Introdução 

foi realizado no âmbito do estágio curricular do CET em Energias 

se durante 12 semanas na empresa Ambibeiras – Climatizações, Lda
 

Este relatório do estágio está dividido em quatro partes, sendo que a primeira refere
desta onde estagiei. A segunda parte refere-se ao plano de 

aos seus objectivos. A terceira tem a ver com as actividades que exerci na 
empresa no âmbito do estágio, onde descrevo o que fiz durante todo o período, 

Por fim, na quarta parte é apresentada a conclusão do estágio e do curso que agora 
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curricular do CET em Energias 

Climatizações, Lda, tendo 

o partes, sendo que a primeira refere-se à 
se ao plano de 

as actividades que exerci na 
que fiz durante todo o período, temporal 

Por fim, na quarta parte é apresentada a conclusão do estágio e do curso que agora 
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  Em 27 de Novembro de 1199 foi fundada a cidade da Guarda, através de carta foral de 
D. Sancho I, com o propósito de servir de centro administrativo, de comércio e de 
defesa da fronteira da Beira contra os Reinos da Meseta do centro da Península Ibérica: 
primeiro, o Reino de Leão; depois, Castela e finalmente
deu origem ao nome de Cidade da Guarda.

A cidade da Guarda é uma cidade portuguesa, capital de distrito, do Distrito da Guarda. 
Situada a 1056 metros, é a cidade mais a
mais frias de Portugal, chegando a experimentar alguns dias do ano com precipitações 
de neve. 

Situa-se na região centro de Portugal, mais propriamente na
Beira Interior Norte. 

Assim sendo, a nordeste do município da Guarda está
leste está Almeida, a sueste está Sabugal, a sul está Belmonte e a Covilhã, a oeste está 
Manteigas e Gouveia e a noroeste est
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Cidade da Guarda 

                                                                 Figura 1 - Cidade da Guarda

Em 27 de Novembro de 1199 foi fundada a cidade da Guarda, através de carta foral de 
D. Sancho I, com o propósito de servir de centro administrativo, de comércio e de 
defesa da fronteira da Beira contra os Reinos da Meseta do centro da Península Ibérica: 

eiro, o Reino de Leão; depois, Castela e finalmente Espanha. Foi este propósito que 
deu origem ao nome de Cidade da Guarda. 

A cidade da Guarda é uma cidade portuguesa, capital de distrito, do Distrito da Guarda. 
Situada a 1056 metros, é a cidade mais alta de Portugal e é considerada uma das cidades 
mais frias de Portugal, chegando a experimentar alguns dias do ano com precipitações 

de Portugal, mais propriamente na sub-região estatística da 

este do município da Guarda está situado o município de Pinhel, a 
leste está Almeida, a sueste está Sabugal, a sul está Belmonte e a Covilhã, a oeste está 
Manteigas e Gouveia e a noroeste está Celorico da Beira.   
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Cidade da Guarda 

Em 27 de Novembro de 1199 foi fundada a cidade da Guarda, através de carta foral de 
D. Sancho I, com o propósito de servir de centro administrativo, de comércio e de 
defesa da fronteira da Beira contra os Reinos da Meseta do centro da Península Ibérica: 

Espanha. Foi este propósito que 

A cidade da Guarda é uma cidade portuguesa, capital de distrito, do Distrito da Guarda. 
lta de Portugal e é considerada uma das cidades 

mais frias de Portugal, chegando a experimentar alguns dias do ano com precipitações 

região estatística da 

situado o município de Pinhel, a 
leste está Almeida, a sueste está Sabugal, a sul está Belmonte e a Covilhã, a oeste está 
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A cidade da Guarda é também conhecida pela cidade dos 5 Éfes: 
Fiel, Formosa, passando então a explicar cada um deles.

� Forte
demonstram a sua força;
� Farta 
� Fria 
� Fiel pois
Guarda e trisavô de Pedro Alvares Cabral 
da cidade ao Rei de Castela durante 
fôlego para combater na batalha de Aljubarrota e tomar assento nas 
Cortes de 1385 onde elegeu o Mestre de Avis (D. João I) como Rei;
� Formosa 
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também conhecida pela cidade dos 5 Éfes: Forte, 
ormosa, passando então a explicar cada um deles. 

Forte pois a Torre do Castelo as muralhas e a posição geográfica 
demonstram a sua força; 

Farta deve-se à riqueza do rio Mondego; 
Fria pois a proximidade à Serra da Estrela assim a torna;

pois Álvaro Gil Cabral – que foi Alcaide-Mor do Castelo da 
Guarda e trisavô de Pedro Alvares Cabral – recusou entregar as chaves 
da cidade ao Rei de Castela durante a crise de 1383-

para combater na batalha de Aljubarrota e tomar assento nas 
Cortes de 1385 onde elegeu o Mestre de Avis (D. João I) como Rei;

Formosa pela sua beleza. 
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orte, Farta, Fria, 

pois a Torre do Castelo as muralhas e a posição geográfica 

a proximidade à Serra da Estrela assim a torna; 
Mor do Castelo da 

recusou entregar as chaves 
-85. Teve ainda 

para combater na batalha de Aljubarrota e tomar assento nas 
Cortes de 1385 onde elegeu o Mestre de Avis (D. João I) como Rei; 
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Plano de estágio 

Ao iniciar este estágio na empresa. 
desenvolver do qual constam as seguintes:

• Instalação e manutenção de recuperadores de calor
• Instalação e manutenção de painéis solares térmicos
• Instalação e manutenção de caldeiras
• Instalação e manutenção de ca
• Instalação e manutenção de r

  

 

Duração do estágio 

O estágio foi realizado na empresa
Guarda, na Avenida Monsenhor Mendes do Carmo, 17 

O estágio teve a duração de 12 semanas, com inicio no dia 5 de Julho de 2011 e com 
término a 27 de Setembro de 2011

 

Objectivos 

Com este estágio pretende
recuperação de calor, gerador de calor, canalizações, 
térmicos. 
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O Estágio 

Ao iniciar este estágio na empresa. Foi estabelecido um programa de actividades a 
desenvolver do qual constam as seguintes: 

Instalação e manutenção de recuperadores de calor
Instalação e manutenção de painéis solares térmicos
Instalação e manutenção de caldeiras; 
Instalação e manutenção de canalizações (água e gás)
Instalação e manutenção de radiadores. 

O estágio foi realizado na empresa Ambibeiras - Climatizações, LDA situada na
onsenhor Mendes do Carmo, 17 - loja Dt.ª 6300-586

duração de 12 semanas, com inicio no dia 5 de Julho de 2011 e com 
término a 27 de Setembro de 2011. 

Com este estágio pretende-se que se desenvolva e obtenha conhecimentos na ária de 
recuperação de calor, gerador de calor, canalizações, radiadores e painéis solares 

Página 9 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

TECNOLOGIA E GESTÂO 

estabelecido um programa de actividades a 

Instalação e manutenção de recuperadores de calor; 
Instalação e manutenção de painéis solares térmicos; 

nalizações (água e gás); 

, LDA situada na 
586.  

duração de 12 semanas, com inicio no dia 5 de Julho de 2011 e com 

se que se desenvolva e obtenha conhecimentos na ária de 
radiadores e painéis solares 
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 Identificação da Empresa de Estágio 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

Denominação Social: Ambibeiras 

Avenida Monsenhor Mendes do Carmo, 17 

Telefone: 271 223 380 

Fax: 271 223 867 

Email: amibeiras@ambibeiras.pt

Site: http://www.ambibeiras.pt

Horário de Funcionamento da Empresa (Área comercial):
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A Empresa 

Identificação da Empresa de Estágio  

                                                                                                                 

 Figura 2-Localização da Empresa

 

Ambibeiras - Climatizações, LDA 

Avenida Monsenhor Mendes do Carmo, 17 - loja Dt.ª 6300-586 Guarda 

amibeiras@ambibeiras.pt 

http://www.ambibeiras.pt  

Horário de Funcionamento da Empresa (Área comercial): De Segunda a Sábado

                                                                                           Manhã: 08h00 

                                                          Tarde: 14h00 –
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Localização da Empresa 

 

De Segunda a Sábado 

0 – 12h30 

– 17h30 
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Elementos Históricos da Empresa

 

 

 

 

 

     

História da Empresa 

A Ambibeiras - Climatizações Lda, é
Novembro de 1994, especializada na prestação de serviços de instalações, assistência 
técnica de sistemas de aquecimento central

Iniciou as suas actividades com 8 trabalhadores a partir de instalaçõ
cerca de 360 m2, situadas na Av. do Estádio Municipal, nº4, R/C Esq. na Guarda.

No dia 19 de Fevereiro de 1997, a Ambibeiras
instalações próprias, com cerca de 400 m
Carmo, nº 17 R/C Loja Drtº na Guarda, tendo actualmente ao serviço 18 empregados.

A empresa tem um grande ponto forte devido á sua localização, porque se localiza na 
Guarda, que é uma cidade muito fria no inverno, e 
de aquecimento central torna
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Elementos Históricos da Empresa 

Figura 3-Exterior da Empresa 

Climatizações Lda, é uma sociedade que teve a sua origem em 
Novembro de 1994, especializada na prestação de serviços de instalações, assistência 

aquecimento central, redes de água, esgotos, gás e

Iniciou as suas actividades com 8 trabalhadores a partir de instalações alug
, situadas na Av. do Estádio Municipal, nº4, R/C Esq. na Guarda.

Fevereiro de 1997, a Ambibeiras - Climatizações, Lda, adquiriu 
óprias, com cerca de 400 m2, situadas na Av. Monsenhor Mendes do 

Carmo, nº 17 R/C Loja Drtº na Guarda, tendo actualmente ao serviço 18 empregados.

de ponto forte devido á sua localização, porque se localiza na 
Guarda, que é uma cidade muito fria no inverno, e como a empresa realiza a instalação 
de aquecimento central torna-se importante para esta região  
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a sua origem em 
Novembro de 1994, especializada na prestação de serviços de instalações, assistência 

e incêndio. 

es alugadas, com 
, situadas na Av. do Estádio Municipal, nº4, R/C Esq. na Guarda. 

Climatizações, Lda, adquiriu 
, situadas na Av. Monsenhor Mendes do 

Carmo, nº 17 R/C Loja Drtº na Guarda, tendo actualmente ao serviço 18 empregados. 

de ponto forte devido á sua localização, porque se localiza na 
como a empresa realiza a instalação 
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A actividade desenvolvida pela Ambibeiras

• Instalação de sistemas de
energia solar); 

• Instalação de

• Assistência técnica a sistemas de

• Instalação de redes de gás, águas, esgotos e

• Venda de equipamentos e materiais diversos relacionados com as 
actividades supracitadas;

• Comercialização de gás (

Principais equipamentos comercializados

• Caldeiras a gás, gasóleo e lenha

• Radiadores em alumínio injectado

• Tubagens em cobre, pv

• Acessórios diversos para instalação de aquecimento central e 
canalizações 

• Botijas de gás

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
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ade desenvolvida pela Ambibeiras, Lda 

Instalação de sistemas de aquecimento central (a gás, gasóleo, lenha, 

Instalação de Ar Condicionado 

Assistência técnica a sistemas de aquecimento central; 

Instalação de redes de gás, águas, esgotos e incêndio; 

Venda de equipamentos e materiais diversos relacionados com as 
supracitadas; 

Comercialização de gás (ESSO). 

Principais equipamentos comercializados 

a gás, gasóleo e lenha 

Radiadores em alumínio injectado 

em cobre, pvc, pex e inox 

diversos para instalação de aquecimento central e 

Botijas de gás  

Página 12 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

TECNOLOGIA E GESTÂO 

(a gás, gasóleo, lenha, 

Venda de equipamentos e materiais diversos relacionados com as 

diversos para instalação de aquecimento central e 



 

 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

ESCOLA SUPERIOR DE 

Actividades Realizadas durante o estágio curricular

1º e 2º semana  

Foi realizada uma montagem de um recuperador de calor a ar com ventilação forçada
num prédio em remodelação 
chaminé acima e encaixámo
colocamos dois tubos de inox
recuperador de calor ligados à casa de banho e outro à sala
revestido com lã de vidro para o seu isolamento térmico.

Fizemos uma canalização 
bomba para remover água de um poço, em
Colocamos uma válvula de a
na água, ligado à bomba, e 
garagem e também para a casa por uma canalização já existente. 

Fizemos manutenção de canalização que se encontravam com fugas da água 
removemos os elementos que tinham fugas e colocamos uns novos e como vedante nos 
elementos foi utilizado linho e fita teflo

3º semana 

Fizemos a manutenção a pa
no painel e na zona da caldeira no local próprio
colocamos uma máquina para repor a agua com anticongelante e limp
melhor absorção da radiação solar

4º semana 

Realizamos uma montagem ex
construído com tubo de cobre ligando 
dois fogões. Os tubos são ligados com curvas e tês soldados com soldadura de 
oxiacetileno e varetas de co
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Actividades Realizadas durante o estágio curricular 

ontagem de um recuperador de calor a ar com ventilação forçada
num prédio em remodelação na Guarda, em que colocámos um tubo de inox pela 

cima e encaixámo-la no recuperador de calor no local de saída de gas
colocamos dois tubos de inox mais pequenos nas zonas de saída do ar quente do 
recuperador de calor ligados à casa de banho e outro à sala, este 
revestido com lã de vidro para o seu isolamento térmico. 

analização pelo tecto de uma garagem com tubo de pv
bomba para remover água de um poço, em que essa água seria para uso da casa. 

de anti-retorno na ponta do tubo que se encontrava submerso 
e ao vaso de expansão, que seguia para umas torneiras dessa 

garagem e também para a casa por uma canalização já existente.   

Fizemos manutenção de canalização que se encontravam com fugas da água 
removemos os elementos que tinham fugas e colocamos uns novos e como vedante nos 
elementos foi utilizado linho e fita teflon. 

painéis solares térmicos, onde tivemos de abrir os purgadores 
no painel e na zona da caldeira no local próprio. Para o enchimento do circuito 

para repor a agua com anticongelante e limpámos o vidro para 
da radiação solar. 

ontagem exterior de canalização de gás numa habitação. F
com tubo de cobre ligando botijas de gás propano a dois esquentadores e 

dois fogões. Os tubos são ligados com curvas e tês soldados com soldadura de 
acetileno e varetas de cobre. 
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ontagem de um recuperador de calor a ar com ventilação forçada 
um tubo de inox pela 

e calor no local de saída de gases e 
mais pequenos nas zonas de saída do ar quente do 

 recuperador foi 

to de uma garagem com tubo de pvc ligado a uma 
seria para uso da casa. 

retorno na ponta do tubo que se encontrava submerso 
vaso de expansão, que seguia para umas torneiras dessa 

Fizemos manutenção de canalização que se encontravam com fugas da água onde 
removemos os elementos que tinham fugas e colocamos uns novos e como vedante nos 

tivemos de abrir os purgadores 
ara o enchimento do circuito 

mos o vidro para 

numa habitação. Foi 
propano a dois esquentadores e 

dois fogões. Os tubos são ligados com curvas e tês soldados com soldadura de 
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 5º semana 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com
com o número de elementos pretendidos para o local de montagem no fim colocávamos 
as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 

Substituímos uma caldeira por outra já existente num 
canalização à nova caldeira

Fizemos manutenção em 
próprio para o enchimento do circuito colocamos uma máquina para repor a
anticongelante 

6º semana 

Fizemos manutenção de canalização que se encontravam com fugas da água em que 
removemos os elementos que tinham
elementos foi utilizado linho e fita teflo

Fizemos manutenção em caldeira
próprio para o enchimento do circuito colocá
anticongelante 

7º semana 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
radiadores com o número 
colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 
Montamos os radiadores á canalização.

8º semana 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
radiadores com o número 
colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 

Fizemos manutenção de canalizações
removemos uma parte do tubo danificado e fizemos rosca no tubo e unimo
união em que como vedante na parte da rosca foi utilizado linho e fita teflo
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e elementos de radiador com uniões para formar os radiadores 
de elementos pretendidos para o local de montagem no fim colocávamos 

as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores.  

ira por outra já existente num apartamento
canalização à nova caldeira 

 caldeiras, onde abrimos os purgadores e ligá
próprio para o enchimento do circuito colocamos uma máquina para repor a

Fizemos manutenção de canalização que se encontravam com fugas da água em que 
removemos os elementos que tinham fugas e colocamos uns novos e como vedante 
elementos foi utilizado linho e fita teflon. 

caldeiras, às quais abrimos os purgadores e ligamos no local 
o enchimento do circuito colocámos uma máquina para repor a água com 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
 de elementos pretendidos para o local de montagem no fim 

colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 
á canalização. 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
 de elementos pretendidos para o local de montagem no fim 

colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 

de canalizações devido a uma fuga no tubo pv
removemos uma parte do tubo danificado e fizemos rosca no tubo e unimo
união em que como vedante na parte da rosca foi utilizado linho e fita teflo
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uniões para formar os radiadores 
de elementos pretendidos para o local de montagem no fim colocávamos 

apartamento e ligamos a 

onde abrimos os purgadores e ligámos no local 
próprio para o enchimento do circuito colocamos uma máquina para repor a água com 

Fizemos manutenção de canalização que se encontravam com fugas da água em que 
fugas e colocamos uns novos e como vedante nos 

abrimos os purgadores e ligamos no local 
mos uma máquina para repor a água com 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
de elementos pretendidos para o local de montagem no fim 

colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
de elementos pretendidos para o local de montagem no fim 

colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores.  

ga no tubo pvc, em que 
removemos uma parte do tubo danificado e fizemos rosca no tubo e unimo-los com uma 
união em que como vedante na parte da rosca foi utilizado linho e fita teflon. 
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9º semana  

Realizamos a montagem de um
vaso de expansão, válvulas 
Este circuito foi soldado com oxi
equipamentos são feitas com linho 
circuito foi realizado em paralelo com o ci

10ºsemana 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
radiadores com o número 
colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 

11º semana 

Realizamos a montagem de um recuperador de calor a água 
de expansão, válvulas de temperatura e pressão, termóstatos e canal
Este circuito foi soldado com oxi
equipamentos são feitas com linho e fita teflo
circuito foi realizado em paralelo com o ci

12º semana 

 Realizamos a substituição 
avarias do recuperador de calor lá existente.

Fizemos manutenção a painéis solares térmicos, 
na zona do reservatório de água 
colocamos uma máquina para repor a água com anticongelante e limpamos o vidro para 
maior absorção do sol. 
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ontagem de um recuperador de calor a água ligado a um motor, 
vaso de expansão, válvulas termostáticas e pressão, termóstatos e canalização de cobre.

ste circuito foi soldado com oxiacetzileno e varetas de cobre e as juntas dos 
equipamentos são feitas com linho e fita teflon, no fim revestimo-lo de lã de vidro
circuito foi realizado em paralelo com o circuito da caldeira já existente.

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
 de elementos pretendidos para o local de montagem no fim 

colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores. 

ontagem de um recuperador de calor a água ligado a um motor, um vaso 
de expansão, válvulas de temperatura e pressão, termóstatos e canalização de cobre. 
Este circuito foi soldado com oxiacetileno e varetas de cobre e as juntas dos 
equipamentos são feitas com linho e fita teflon, no fim revestimo-lo de lã 
circuito foi realizado em paralelo com o circuito da caldeira já existente.

Realizamos a substituição de um recuperador de calor de ventilação forçada
avarias do recuperador de calor lá existente. 

inéis solares térmicos, onde abrimos os purgadores no painel e 
na zona do reservatório de água no local próprio para o enchimento do circuito 
colocamos uma máquina para repor a água com anticongelante e limpamos o vidro para 
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um motor, e a um 
e canalização de cobre. 

ileno e varetas de cobre e as juntas dos 
lo de lã de vidro. Este 

rcuito da caldeira já existente. 

Realizamos a montagem de elementos de radiador com umas uniões para formar os 
pretendidos para o local de montagem no fim 

colocávamos as tampas para ligar à canalização e para colocar os purgadores.  

um motor, um vaso 
ização de cobre. 

acetileno e varetas de cobre e as juntas dos 
lo de lã de vidro. Este 

rcuito da caldeira já existente. 

forçada devido às 

rgadores no painel e 
no local próprio para o enchimento do circuito 

colocamos uma máquina para repor a água com anticongelante e limpamos o vidro para 
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A realização deste estágio curricular, bem como a elaboração deste relatório, tornou
numa experiência bastante enriquecedora para mim. 

Permitiu conciliar os conhecimentos adquiridos durante o curso de 
com a actividade profissional. 

Durante as 12 semanas que colaborei na e
cidade com invernos muito frios é
caldeiras ou sistemas solares térmicos para ter uma cer

Em jeito de conclusão, posso afirmar que 
pode vir a ser muito útil para a vida futura no mercado de trabalho
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Conclusão 

A realização deste estágio curricular, bem como a elaboração deste relatório, tornou
numa experiência bastante enriquecedora para mim.  

conciliar os conhecimentos adquiridos durante o curso de Energias Renováveis
com a actividade profissional.  

semanas que colaborei na empresa, apercebi-me que sendo a Guarda uma 
idade com invernos muito frios é necessário a utilização de recuperadores de calor, 

ares térmicos para ter uma certa qualidade de vida

Em jeito de conclusão, posso afirmar que adquiri informação teórica e prá
pode vir a ser muito útil para a vida futura no mercado de trabalho.  
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A realização deste estágio curricular, bem como a elaboração deste relatório, tornou-se 

Energias Renováveis 

que sendo a Guarda uma 
necessário a utilização de recuperadores de calor, 

qualidade de vida. 

teórica e prática que me 
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� www.ambibeiras.pt
 
� http://www.guiadacidade.pt/pt/distrito

Setembro de 2011
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Webgrafia 

www.ambibeiras.pt, consultado em Setembro de 2011. 

http://www.guiadacidade.pt/pt/distrito-guarda-09 consultado em 
Setembro de 2011. 
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consultado em 
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Figura A
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Anexo 

Figura A-1-recuperador de calor e equipamentos 
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