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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

            

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…) 

4 e 5 

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

4 e 5 

APRESENTAÇÃO BREVE / ENQUADRAMENTO 

O Projeto Europeu ENACT teve por objetivo a criação e implementação de um quadro comum de qualificação 
e definição de competências e perfil do Auditor de Energia no Setor Residencial, incluindo a promoção de 
formação específica. O Auditor de Energia no Setor Residencial (AESR), cuja qualificação de base deverá ser 
de PQ-I do SCE, permitirá complementar o seu âmbito de atuação, isto é, associar o trabalho de certificação 
ao trabalho de auditoria energética (consumos reais). 

O Curso de Auditorias Energéticas em Edifícios Residenciais permite potenciar a criação do AESR e enquadra-
se nos objetivos da ADENE de dar resposta às necessidades de formação com vista ao reforço de 
competências dos técnicos nacionais. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

O Curso de Auditorias Energéticas em Edifícios Residenciais tem por objetivo a formação de auditores de 
energia em edifícios residenciais, bem como a harmonização dos procedimentos de auditoria e identificação 
e oportunidades de melhoria de eficiência e energética e de redução de consumo de energia. 

Esta formação de cariz teórico e prático permitirá aos formandos adquirir os necessários conhecimentos para 
realização de auditorias energéticas em edifícios residenciais. 

 

 

 

CURSO 

Auditorias Energéticas em Edifícios Residenciais 

ACRÓNIMO 

AEER 

CARGA HORÁRIA  

24 horas 

HORÁRIOS 

Laboral ou Pós-Laboral  

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

Presencial 
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DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Peritos qualificados do SCE, da categoria profissional PQ-I, e outros profissionais com atuação na gestão de 
energia em edifícios de habitação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

• Metodologia de auditoria aplicada ao setor residencial 
• Técnicas de medição 
• Caracterização energética de instalações 
• Análise de faturas de energia 
• Medidas de melhoria 
• Simulação de auditoria energética 
• Realização de relatório de auditoria energética 

• Apresentação dos relatórios de auditoria energética 

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 e prática, distribui-se por 3 dias de formação e tem uma carga horária de 24 horas, 
incluindo a simulação e a preparação de relatório de auditoria energética. 

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).  

Para a formação os formandos devem dispor de: 

• Computador portátil com Sistema Operativo Windows e Excel 2013. 

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

375 € + IVA 

281.25€ + IVA (membros ANPQ) 
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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! 

 


