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Conferencia - Manoel da Costa Pardo

E aínda din que a electricidade é cara!
Valor e prezo da enerxía eléctrica.
COITIVIGO organiza esta conferencia, dirixida fundamentalmente aos enxeñeiros
que non son da especialidade eléctrica, “aínda que sempre se pode aprender dos
demais, aínda que sexas especialista nun tema”, na que Manoel da Costa, coa
conversa amena que o caracteriza, abordará os temas relativos á enerxía electrica,
sempre de máxima actualidade, que se recollen na seguinte páxina.
Ao remate da conferencia abrirase un coloquio para comentar dúbidas.
Relator:

Manoel da Costa Pardo, enxeñeiro técnico industrial,
profesor xubilado da Universidade de Vigo, autor de
diversas publicacións no ámbito da enxeñería eléctrica.

Data/Horario:

Xoves, 23 de novembro de 2017 – 19:00 h.
Duración: 90 minutos + coloquio posterior.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Inscrición:

Libre, hasta compretar aforo.
Na Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es), no
apartado ® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscrición:
http://www.coitivigo.es/prezo-enerxia-2017

Nota:

A asignación de prazas (hasta compretar o aforo)
realizarase por rigoroso orde de inscrición e terán
prioridade os colexiados de COITIVIGO. Remitirase email
aos inscritos indicando a dispoñibilidade ou non de praza.

Data tope para inscricións: luns, 20 de novembro, ás 14:30 h.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTIDOS
•

Aclaración dos conceptos de valor e prezo da enerxía eléctrica.

•

A enerxía coma actividade socioeconómica.

•

A industrialización da enerxía eléctrica coma orixe da terceira
revolución industrial.

•

Pequena historia da evolución do coñecemento da electricidade.

•

O Sistema Eléctrico de Potencia e o seu funcionamento na
actualidade.

•

Tarificación e medida da enerxía eléctrica; evolución histórica.

•

Os Mercados Libre e Regulado da EE.

•

Análise pormenorizado do Sistema de tarificación actual

•

O Mercado da EE; o POOL, as poxas do mercado diario e
intradiario, o prezo de casación, a casación marxinal, etc.

•

Métodos de aforro por mellor contratación.

•

Coloquio.
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