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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 
 

            

ENTIDADE PROMOTORA 

Academia ADENE  

ÁREA FORMATIVA 

Certificação Energética de Edifícios 

MODALIDADE DA FORMAÇÃO  

Outras ações de Formação contínua, não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações 

NÍVEL MÍNIMO DE ENTRADA (nível 1, 2, 3, 4, 5…) 

6 

NÍVEL DE SAÍDA (nível 1, 2, 3, 4, 5…) 

6 

APRESENTAÇÃO BREVE / ENQUADRAMENTO 

No âmbito das suas competências, a ADENE, enquanto entidade gestora do SCE, promove a realização de 
ações de formação complementar dirigidas aos Técnicos do SCE, incluindo os Peritos Qualificados, tendo em 
vista o reforço das respetivas competências técnicas e profissionais, para uma melhoria contínua dos 
trabalhos de certificação energética dos edifícios. 

No contexto da atual Diretiva Europeia de Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD), 2018/844, de 30 
maio 2018, antevê-se uma evolução dos métodos de cálculo ao nível nacional, para uma metodologia de 
cálculo dinâmico, assente numa base horária ou mensal. 

É por isso fundamental dotar os Peritos Qualificados, e em particular os PQ-I, sobre conceitos base da 
simulação dinâmica e respetivas vantagens, em termos da caracterização e melhoria do desempenho 
energético dos edifícios. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

Esta formação pretende introduzir as bases e conceitos gerais sobre a simulação dinâmica de edifícios, 
nomeadamente em que consiste, como se faz e suas vantagens. Nesta formação serão dadas a conhecer as 
principais ferramentas de cálculo disponíveis, sendo apresentado também um exemplo de aplicação. 

 

CURSO 

Introdução à Simulação Dinâmica de Edifícios 

ACRÓNIMO 

ISDE 

CARGA HORÁRIA  

12 horas  

HORÁRIOS 

Laboral / Pós-Laboral 

FORMATO (Presencial/E-learning/B-Learning) 

(Presencial/E-learning/B-Learning) 
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DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Peritos Qualificados da categoria PQ-I e outros técnicos que atuem no âmbito do SCE 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

− Enquadramento normativo  

− Comparação entre métodos de cálculo (vantagens/desvantagens) 

− Âmbito de aplicação e objetivos da simulação dinâmica 

− Exemplos de programas de cálculo 

− Modelo de Simulação Dinâmica 

− Exemplo de aplicação 

Inputs e Outputs 

Analise de Resultados 

Medidas de melhoria 

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 

Material de apoio disponibilizado no dia da formação em suporte digital, incluindo as apresentações.  

CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

Avaliação da Aprendizagem 

Antes do inico do curso e no final, os formandos são convidados a responder a um conjunto de questões de 
avaliação de conhecimentos sobre os temas propostos (do tipo escolha múltipla) que tem como objetivo 
efetuar uma pré e autoavaliação de conhecimentos, bem como reorientar a formação por parte dos 
formadores em conformidade com os resultados 

Avaliação de reação do curso 

No final da formação o formando deverá aceder ao questionário de avaliação da formação, que está 
disponível na página do curso na Plataforma Moodle, sendo este crucial para efeitos de recolha de informação 
sobre a formação e avaliação da mesma, na perspetiva de uma melhoria continua. 

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 

Presencial: A formação é lecionada em sala com recurso aos equipamentos multimédia adequados 

(computador, projetor e quadro). Para este caso, os formandos devem dispor de computador portátil e acesso 

à Plataforma Moodle da Academia ADENE 

 
E-learning: A Formação é lecionada através de uma Plataforma e Videoconferência e os conteúdos formativos 
são disponibilizados na Plataforma Moodle da Academia ADENE. Para a formação, os formandos devem 
dispor de Computador e acesso à internet. 
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LOCAL(AIS) 

Presencial: 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir  

E-learning: 

Plataforma Teams (aulas agendadas em horário a definir) 

Plataforma Moodle (repositório do material formativo) 

 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

175,00 € + IVA* 

131,25 € + IVA (membros ANPQ)* 

* ações cofinanciadas pelo SCE 

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! 

 


