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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

(Em revisão) 
 

           

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 e conceção de redes de gás de acordo com as boas práticas é essencial para a melhoria do 
desempenho energético dos edifícios e de outras instalações, motivo pelo qual se justifica a formação de 
técnicos com competências técnicas nesta área, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento de 
projetos de redes de instalação de gás e de redes de distribuição. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

A frequência desta formação visa dotar os participantes de conhecimentos teóricos e práticos que lhes 
permita assumir a responsabilidade técnica da execução associada ao projeto de redes de gás em edifícios e 
de redes de distribuição, em conformidade com as disposições regulamentares. 

Este curso permite aos formandos a obtenção do certificado de formação profissional, comprovativo de 
aquisição de aquisição de conhecimentos na área do projeto de instalações ou de redes e ramais de 
distribuição de gás para futura apresentação junto das associações/ordens profissionais, para efeitos de 
reconhecimento de habilitação. 

DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Engenheiros e Engenheiros Técnicos. 

Requisito mínimo: 

Licenciatura em Engenharia. 

CURSO 

Especialização para Projetista de Redes de Gás 

ACRÓNIMO 

PRG 

CARGA HORÁRIA  

48 horas 

HORÁRIOS 

Pós-Laboral  

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

Presencial 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

•     Legislação 

•     Gases combustíveis (GN, GPL) 

•     Aparelhos a gás 

•     Ventilação e exaustão 

•     Materiais, equipamentos e acessórios para instalações de gás 

•     Ensaios e verificações finais; 

•     Dimensionamento de instalações de gás em edifícios 

•     Dimensionamento de redes de distribuição de gás 

•     Dimensionamento de postos de garrafas e de instalações de armazenagem 

•     Início de execução do projeto final 

•     Prova de Avaliação 

 

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 papel.  

- 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 com bom desempenho (memória RAM) e com o sistema operativo Windows (qualquer 
versão). 

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

500 € + IVA 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

Não Aplicável  

 


