
Inscrição em Exames 
PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO NOS EXAMES DE TIM 

 

Para realizar a sua inscrição no Exame de TIM, deve estar registado na Plataforma da Academia ADENE. 

 

1 – REGISTO NA PLATAFORMA DA ACADEMIA ADENE 

Caso ainda não esteja registado na nossa plataforma, clique aqui e introduza os seus dados. Deverá 

receber um e-mail de confirmação de registo. A partir daqui, será criada a sua área pessoal e poderá alterar 

os seus dados sempre que necessário. 

 

2 – ACESSO À ÁREA PESSOAL E INSCRIÇÃO NO EXAME  

Se já está registado na Plataforma da Academia ADENE, deve aceder a http://academia.adene.pt e 

clicar na opção login. 

 

 

2.1. RECUPERAR PALAVRA-PASSE 

(Se tem a sua palavra-passe ignore este passo e vá ao ponto 2.2.) 

Caso não se recorde da sua palavra-passe, clique na opção “Esqueceu a sua password?”, como indicado na 

figura abaixo. 

http://gestao.academiaadene.pt/pt/registo&adene=formacao
http://academia.adene.pt/


Deverá receber um e-mail onde poderá definir/redefinir a sua palavra-passe. Note que os conteúdos do e-

mail podem estar bloqueados devido a uma questão de proteção da sua caixa de correio. Para desbloquear 

clique no aviso apresentado por cima do corpo da mensagem e selecione a opção “Transferir imagens” e 

(de seguida) / ou “Ver no browser”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá um botão no e-mail que recebeu e ao clicar será redirecionado para uma página do Internet 

Explorer onde poderá então definir a sua palavra-passe. 

 

2.2. ACEDER À ÁREA PESSOAL E INSCRIÇÃO NO EXAME 

Ao clicar em “Login”, e após colocar os seus dados, será redirecionado para uma página com aspeto 

semelhante ao apresentado na figura abaixo. Deverá selecionar a opção “Acesso ao Portal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao aceder ao portal, estará na sua área pessoal e tem acesso a todas as formações e exames disponíveis. 

Neste caso, deve selecionar a opção “Exames PQ e TIM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procure os exames teóricos e/ou práticos de TIM (TIM-II ou TIM-III), selecione o local, a data e o horário de 

acordo com o pretendido. 

• Clique em inscrição. 

• Os seus dados estão pré preenchidos na ficha de inscrição. 

• Verifique se todos os dados estão corretos, incluído os dados de faturação, para evitar alteração 

aos dados de faturação. 

• Selecione o único modo de pagamento. 

• Clique em submeter. 

• Deve visualizar esta mensagem “sua inscrição foi submetida com sucesso”. 

• De seguida consulte o seu email com os dados de pagamento e fatura pró-forma em anexo. 

• Caso não receba fatura pró-forma em anexo, não proceda ao pagamento, contacte-nos. 

 

 

 
ADENE - Agência para a Energia 

Av. 5 de Outubro, 208 

Edifício Santa Maria, Piso 2 

1050-065 Lisboa 

Contactos: +351 214 722 8020 | formar@adene.pt 

mailto:formar@adene.pt

