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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 

A aplicação dos princípios de M&V são uma prática corrente dos peritos CMVP em programas de eficiência 
energética (EE), Contratos de Desempenho Energético e Programas de EE regulamentados. No entanto, à 
experiência profissional resultante adquirida, é essencial complementar com formação direcionada e 
específica com vista à atualização de conhecimentos no domínio da M&V. Neste quadro, a ADENE, em 
colaboração com a Efficiency Valuation Organization (EVO), organiza uma formação avançada em M&V. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

O curso tem por objetivos a atualização de conhecimentos e o reforço de competências dos profissionais que 
desenvolvem atividades de M&V, com ênfase nas áreas de estatísticas avançadas aplicadas ao CMVP e de 
elaboração de Planos de M&V. 

DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Requisitos mínimos: 

• Peritos CMVP 

• Técnicos com formação superior e experiência na área da eficiência energética em edifícios, 
incluindo medição e verificação. 

 

 

CURSO 

Formação Avançada em M&V 

ACRÓNIMO 

M&V 

CARGA HORÁRIA  

7 horas 

HORÁRIOS 

Laboral  

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

Presencial 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Estatísticas avançadas aplicadas ao CMVP: 

• Exercícios sobre análise de regressão 

• Cálculo e propagação da incerteza das poupanças 

• Análise L.I.N.E 

• Identificação e tratamento de valores atípicos 

 

Planos de M&V | workshops temáticos 

• Opção C num edifício através de ajuste após Medição Isolada da Medida de Racionalização 
Energética (MRE) 

• Implementação de uma MRE no sistema de iluminação de uma escola 

• Implementação de uma MRE na unidade de climatização de uma escola 

 

Coordenação Científica: 

Mr. Daniel Magnet, Formador da EVO 

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. 

Os conteúdos e a lecionação são em Inglês, e o curso será num formato dinâmico e interativo, com a 
realização de exercícios práticos em grupo para melhorar o conhecimento e experiência dos participantes e 
maximizar as oportunidades de aprendizagem.  

Recursos Pedagógicos 

Material de apoio disponibilizado no primeiro dia da formação em suporte de papel. 

- Apresentações e exercícios 

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, sendo obrigatória a frequência da 
totalidade 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, Excel e Word (ambos com versão mínima 
2013) 
 

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 
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PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

260 € + IVA 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

Não aplicável 

 


