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Designação 

Formação em cálculo luminotécnico no Dialux 

 

Enquadramento 

 

A legislação vigente obriga a que o software luminotécnico seja independente de qualquer marca ou produto. O 

software DIALUX, uma das aplicações de software líder mundial para o planeamento profissional ao nível da iluminação, é um 

dos programas disponíveis, de forma gratuita, que cumprem os requisitos definidos na legislação.  

 

É um software de cálculo de iluminação, que permite realizar desde cálculos mais simples até os mais complexos. É 

completamente gratuito, sendo uma ferramenta de trabalho de milhares de profissionais por todo o mundo. Está disponível em 

mais de 26 idiomas, incluindo o português.  

 

Assim, dotar os profissionais da área de Iluminação desta ferramenta de trabalho, parece-nos de fulcral importância. 

 
 

Entidade 

Aura Light Portugal 

Objetivos Gerais 

O objectivo geral deste curso é dar a conhecer este software e as suas funcionalidades/potencialidades a quem ainda não o 

conhece, e aprofundar os conhecimento dos formandos que já tenham tido contacto com o mesmo.  

 

Aos formandos serão transmitidos todos os conhecimentos para que possam conhecer e aprender a utilizar os principais 
comandos do software de modo a utilizá-lo no desenvolvimento de projectos de iluminação artificial interior e exterior, visando 
alcançar os níveis de iluminação pretendidos, definindo a quantidade ideal de luminárias a serem utilizadas e qual a melhor 
distribuição em cada espaço. 
 

Os formandos aprenderão a executar cálculos luminotécnicos simples e complexos, em ambientes internos e externos, e 

comparando as diferentes formas de iluminação de um mesmo ambiente, observando e analisando cenas já criadas e criando 

eles mesmos cenários, colocando em prática os conhecimentos transmitidos. 

 
 

Objetivos Específicos 

Pretende-se que no final do curso os formandos tenham apreendido as bases teóricas, metodológicas e operativas do projeto 
de iluminação.  
 
Como tal, deverão ser capazes de executar projectos de iluminação em espaços interiores e exteriores, com soluções de 
iluminação eficientes; deverão ser capazes de analisar, optimizar ou redesenhar soluções de iluminação, e realizar cálculos 
luminotécnicos para diferentes tipos de aplicação, espaço e utilizador. 
 
 

Público-Alvo 

Projectistas, Arquitectos e Engenheiros 
Estudantes na área de Engenharia Electrotécnica, Engenharia Civil, Arquitectura, ou outros cursos com interesse neste tema 
Técnicos ligados à área da Iluminação 
Técnicos Qualificados do Sistema de Certificação Energética de Edifícios 
 

Forma de Organização da Formação 

Formação presencial. 

 

Conteúdos Programáticos 

https://www.dial.de/en/dialux/
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- Revisão da Normalização: Níveis médios de Iluminância (lux); 

- Disponibilização e Instalação do software; 

- Levantamento de dados; 

- Principais Comandos e conceitos específicos do Dialux (Interior e Exterior); 

- Cálculos no Dialux (Interior e Exterior); 

- Criação e Construção de ambientes e elementos 3D no Dialux; 

- Inserção de luminárias; 

- Utilização de objectos 3D, móveis, texturas; 

- Importação e utilização de arquivos de CAD 2D no Dialux; 

- Resumo dos cálculos de iluminância média; 

- Disponibilização dos relatórios de cálculos; 
 

Carga Horária 

23 de Junho das 9h às 13h 

 

Regime de Faltas 

Não serão reconhecidas não comparências. 

 

Critérios e Metodologias de Avaliação 

Dado o tempo limitado disponível, a avaliação será feita num nível global de carácter qualitativo, envolvendo a realização de um 

trabalho prático final. 

 
 

Recursos Pedagógicos 

O Curso engloba uma apresentação da parte teórica em formato PowerPoint que será feita através de Projector de slide-show. 
Serão fornecidos aos formandos os slides impressos para apontamentos, bem como documentação da entidade formadora, em 
formato digital (pen USB) e impresso. 
Será necessário que cada formando disponha de um computador com software DIALUX já instalado, ou onde seja possível 
instalar o mesmo (instalação gratuita). 
 

Espaços e Equipamentos 

O Curso realiza-se na Sede da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, situada na Rua Rodrigues Sampaio, 123 4000-425 Porto 
Será necessário acesso a computador. 
 

Inscrição 

A candidatura ao Curso é formalizada da inscrição junto da OERN.  
O critério de aceitação será por ordem de inscrição. 
 

Valor de Inscrição 

O curso será gratuito. 

 

Número de participantes por Curso 

Mínimo:10 
Máximo:30 
 

Corpo Docente do Curso 

Engenheiro Ricardo Faria, Mestrado em Engenharia Electrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia, pelo Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, membro efectivo da OE. 

Observações 

É necessário  que os formandos tenham computador pessoal. 

 


