PROGRAMA DE FORMAÇÃO

CURSO
Reabilitação de Edifícios e Eficiência Energética
ACRÓNIMO
REEE
CARGA HORÁRIA
40 horas
HORÁRIOS
Laboral ou Pós-Laboral
FORMATO (Presencial/E-learning/B-Learning)
Presencial
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
No contexto da dinâmica de reabilitação de edifícios, em curso, reverte-se de fundamental importância a
formação de técnicos para uma visão global do processo de reabilitação, que possam avaliar e discutir
soluções, assim como interligar especialidades diversas no contexto geral do edifício e do contexto de
reabilitação. O curso tem por objetivo proporcionar aos técnicos deste setor uma formação complementar
em temas relacionados com as patologias e reabilitação de edifícios, com destaque para a integração das
componentes de reabilitação térmica, acústica e de estruturas, bem como a eficiência energética, tendo
como propósito a melhoria da qualidade nas intervenções nos edifícios a reabilitar.
OBJETIVOS
Objetivos Gerais:
O presente curso tem por objetivo conferir ao formando um conhecimento específico e aprofundado das
matérias relacionadas com a reabilitação de edifícios, tendo em atenção os aspetos técnicos, regulamentares
e normativos aplicáveis, com especial enfoque para as dimensões da reabilitação térmica, acústica, estruturas
e medidas de eficiência energética.
DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS
Peritos qualificados, arquitetos, engenheiros civis e do ambiente, engenheiros técnicos civis e do ambiente,
responsáveis pela construção, manutenção e reabilitação de edifícios, gestores de edifícios municipais, e
empresas de construção e de fornecimento de equipamento.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Princípios gerais de conservação e reabilitação
Caracterização geral do parque edificado e do âmbito do SCE
Enquadramento Legislativo da Reabilitação e da Energia em Edifícios
Reabilitação Geral
Estruturas
Acústica
Higrotérmica
Edifícios Históricos
Manutenção de edifícios
Reabilitação Térmica – Geral
Reabilitação Térmica – Medidas de Melhoria
Reabilitação Térmica – Incentivos à Reabilitação
Eficiência Energética e NZEB – Edifícios com necessidades de energia quase nulas
Produção de Energia, Autoconsumo e Sistemas de Gestão de Energia
Visita a edifício reabilitado de referência

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.
Esta formação é teórica, distribui-se por 10 dias de formação, quando pós-laboral, e 5 dias quando laboral, e
tem uma carga horária de 40 horas. No final está planeada visita técnica a um edifício reabilitado de
referência, em data a combinar.
Formação em Português.
Recursos Pedagógicos
Material de apoio disponibilizado no dia da formação em suporte digital.
- Apresentações
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 se participar em pelo menos 90% das
horas formativas.
ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
A formação é lecionada em sala com recurso aos equipamentos multimédia adequados (computador,
projetor e quadro).
LOCAL(AIS)
Instalações da ADENE, Lisboa
Instalações da AEP, Leça da Palmeira
Outros locais a definir
PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
575 € + IVA
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431,25€ + IVA (membros ANPQ)
POLÍTICA DE DESCONTOS
Parceria com a Associação Nacional de Peritos Qualificados ANPQ
A partir de 4 de maio de 2018, no quadro da parceria entre a ADENE e a ANPQ, os membros da ANPQ
usufruem de 25% de desconto no valor da inscrição deste curso. Este desconto é limitado às 5 primeiras
inscrições.
Envie o seu nº de membro para formar@adene.pt e inscreva-se!
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