PROGRAMA DE FORMAÇÃO

CURSO
Prescritores de Janelas Eficientes CLASSE+
ACRÓNIMO
PJE_CLASSE+
CARGA HORÁRIA
4 horas
HORÁRIOS
Laboral
FORMATO
Presencial/E-learning/B-Learning
ENTIDADE PROMOTORA
Academia ADENE
ÁREA FORMATIVA
Eficiência Energética nos Edifícios
MODALIDADE DA FORMAÇÃO
Outras ações de Formação contínua, não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações
NÍVEL DE ENTRADA (nível 1, 2, 3, 4, 5…)
4e5
NÍVEL DE SAÍDA (nível 1, 2, 3, 4, 5…)
4e5
APRESENTAÇÃO BREVE / ENQUADRAMENTO
O curso de Prescritores de Janelas Eficientes CLASSE+ pretende contribuir para a qualidade das obras e da
instalação de janelas, assegurando que as soluções implementadas proporcionam aos consumidores os
benefícios esperados em termos de redução de custos com energia e de melhoria das condições de conforto
térmico e acústico.
OBJETIVOS
Objetivos Gerais:
O curso tem como objetivo transmitir os conhecimentos mínimos para prescrição de janelas eficientes para
inclusão em cadernos de encargos ou documentação técnica para aquisição destas.
DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS
Engenheiros, arquitetos, gestores de património edificado, gestores de compras, responsáveis pela
manutenção de edifícios, orçamentistas de janelas.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•

Princípios e conceitos básicos
Janela enquanto elemento construtivo nos edifícios
Térmica, ventilação e ruído

•

Características da janela
Tipo de abertura
Tipo de perfil
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Tipo de vidro
Vedações e ferragens
Dispositivos para controlo de ventilação
Dispositivos para proteção solar
Películas de proteção solar

•

Requisitos técnicos
Requisitos normativo e marcação CE
Definição requisitos técnicos
Regulamentação aplicável

•

Requisitos funcionais para escolha de janelas
Definição requisitos funcionais
Exemplos de prescrição de janelas
Matriz de requisitos
Exercícios

METODOLOGIA E RECURSOS PEDAGÓGICOS
Metodologia
Serão utilizados os métodos ativos de formação, privilegiando, desta forma, as atividades e a autonomia dos
formandos. Serão ainda utilizados os métodos expositivo e demonstrativo.
Formação em Português.
Recursos Pedagógicos
- Book das apresentações
- Manual de apoio à prescrição de janelas eficientes CLASSE+(digital)
CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO
Avaliação de reação do curso
No final da formação, o formando recebe no seu e-mail uma hiperligação com acesso a um questionário para
avaliação da formação.
EMISSÃO DE CERTIFICADOS E RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS
No final do curso o formando terá direito a um certificado de formação, sendo obrigatória a frequência da
totalidade das horas formativas.
ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
A formação é lecionada em sala com recurso aos equipamentos multimédia adequados (computador,
projetor e quadro).
Ou
Formação lecionada em formato e-learning (síncrono) com recurso à plataforma Moodle e Teams
LOCAL(AIS)
Instalações da ADENE, Lisboa
Instalações do ITECons Coimbra
Instalações da AEP, Leça da Palmeira
Outros locais a definir
PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
90€ + IVA
POLÍTICA DE DESCONTOS
Entidades parceiras do sistema CLASSE+ o valor é de 60€ + IVA
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