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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

 

ENTIDADE PROMOTORA 

Academia ADENE  

ÁREA FORMATIVA 

Certificação Internacional  

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 

Em parceria com a Efficiency Valuation Organization (EVO), a ADENE é a entidade nacional responsável pela 
organização do Curso de Certificação de Profissionais de Medição e Verificação (CMVP), o qual visa formar 
peritos de M&V e a realização do respetivo exame.  

Os formandos que reúnam os requisitos para obtenção do Certificado CMVP e tenham aprovação no exame, 
ficam habilitados a um reconhecimento como Perito Internacional em Medição e Verificação de Eficiência 
Energética (M&V). 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

A formação CMVP tem como propósito dotar os formandos de conhecimentos, teóricos e práticos, para a 
adoção do IPMVP nos seus projetos de eficiência energética. A formação visa ainda preparar os formandos 
para a realização do exame de CMVP, o qual permite, mediante aprovação e preenchimento dos restantes 
requisitos, aceder à qualificação de Perito Internacional de Medição e Verificação pela AEE. 

DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Formandos que tenham frequentado o Curso Europeu de Certificação de Profissionais de Medição e 
Verificação (CMVP) e que ainda não tenham realizado o exame ou pretendam repetir esta prova de avaliação. 

CURSO 

Exame de Certificação de Profissionais de Medição e 
Verificação  

ACRÓNIMO 

Exame CMVP 

CARGA HORÁRIA  

4h (o exame decorre entre as 9h e as 13h, não havendo 
tolerância.) 

HORÁRIOS 

Laboral  

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

Presencial 
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CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

Critérios de avaliação: 

O exame de CMVP tem uma duração de 4 horas e é composto por 107 questões (uma combinação de escolha 
múltipla e verdadeiro/falso). Algumas questões valem 6 pontos e as assinaladas com um asterisco (*) valem 
18 pontos. 

 

Comunicação de resultados: 

Os resultados da avaliação serão comunicados no prazo de trinta a sessenta dias após o exame. 

 

Todos os resultados dos Exames CMVP são finais. 

A AEE e a EVO não estão disponíveis para avaliar com os formandos as questões do exame, a respetiva 
correção e revisão. 

 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS E RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

APROVAÇÃO 

Nota mínima para aprovação: 700 pontos. 

 

Processo de reconhecimento como perito CMVP 

O reconhecimento como perito CMVP é da exclusiva competência da EVO e da Association of Energy 
Engineers (AEE). 

Os candidatos deverão obrigatoriamente frequentar a formação teórica de 2 e ½ a 3 dias do curso da EVO, 
antes de se submeterem ao Exame CMVP. O candidato à Certificação CMVP deverá ser aprovado no Exame 
que tem uma duração de quatro (4) horas e preencher um dos seguintes critérios: 

 

    Ser detentor de uma licenciatura de 4 anos de uma universidade na área das ciências, engenharia, 
arquitetura, direito, finanças, ou estar inscrito como engenheiro ou arquiteto na respetiva associação 
profissional (Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Arquitetos). Adicionalmente, o candidato deverá ter, pelo 
menos, três (3) anos de experiência no domínio da energia, ou de edifícios, ou gestão de instalações ou 
medição e verificação; 

ou 

    Ser detentor de um curso técnico de 2 anos, ou de um curso não-técnico de 4 anos lecionado por uma 
universidade ou instituto numa área acima não especificada, bem como cinco (5) anos de experiência no 
domínio da energia, ou de edifícios, ou gestão de instalações ou medição e verificação; 

 ou 

    Ter dez (10) ou mais anos de experiência no domínio da energia, ou de edifícios, ou gestão de instalações 
ou medição e verificação; 

 ou 

    Ter o estatuto de “Certified Energy Manager (CEM®)” atribuído pela AEE (The Association of Energy 
Engineers). 

 

Caso o candidato obtenha aprovação no Exame, mas que apenas parcialmente preencha os critérios acima 
mencionados, ser-lhe-á atribuído o estatuto de perito CMVP-IT (In Training), até que comprove o 
preenchimento desses requisitos para vir a ser reconhecido como perito CMVP. Só serão admitidos a Exame 
os candidatos que preencham, pelo menos, os requisitos para o reconhecimento como perito CMVP-IT. 

 

Custo e Validade da Certificação: 

O preço inclui exame, a certificação válida por 3 (três) anos e acesso à secção de subscritor da página da EVO 
durante um ano. 
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ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

 

O formando deverá trazer para o Exame apenas os equipamentos/materiais autorizados: 

• Dossiê do Curso CMVP, entregue no 1º dia da formação, e outra documentação de apoio que 
considere necessária.  

• Uma máquina de calcular “stand alone “, sendo este o único equipamento eletrónico permitido em 
sala. 

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

300 € + IVA 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

Não aplicável  

 

 


