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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 Curso de Gestão de Energia em Edifícios de Serviços pretende dar a conhecer o elevado potencial de 
redução do consumo de energia que se consegue obter através de uma gestão eficiente e da utilização 
racional da energia, bem como proporcionar a aquisição e atualização de conhecimentos na área da gestão 
de energia em edifícios de serviços na ótica da otimização de recursos energéticos e financeiros, com mais 
valias no ambiente, no conforto dos utilizadores e na valorização dos edifícios. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

Dotar os formandos de conhecimentos para reforçar as competências no domínio da gestão de energia em 
edifícios de serviços, incorporando a componente teórica e a prática, através da simulação de uma auditoria 
num edifício. 

Esta formação visa dotar os formandos de conhecimentos em: conceitos de energia, indicadores de 
desempenho energético, contabilização energética, monitorização dos consumos, identificação e 
quantificação de medidas de melhoria na ótica da redução de consumos e custos, medidas de eficiência 
energética e incorporação de fontes de energia renováveis. 

DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Técnicos, ou candidatos a técnicos, com responsabilidade na gestão e/ou manutenção de edifícios de 
serviços, na vertente energética. 

CURSO 

Gestão de Energia em Edifícios de Serviços 

ACRÓNIMO 

CGEES 

CARGA HORÁRIA  

40 horas: 24h teórica + 16h prática 

HORÁRIOS 

Laboral  

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

Presencial 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

•     Regulamentação Nacional de Eficiência Energética (SCE, DL 68-A) 

•     Introdução à Energia – Principais Conceitos e Indicadores de Desempenho  

•     Caracterização energética das instalações 

•     Energias renováveis nos Edifícios 

•     Equipamentos de mediação e procedimentos de segurança 

•     Mediação e Verificação (segundo IPMVP) 

•     Gestão de Tarifários 

•     Auditorias – Simulação de auditoria em contexto real num edifício de serviços 

•     Plano de Racionalização de Energia 

 

Formadores: 

    Amádis Santos, ADENE – Agência para a Energia 

    Emanuel Delgado, ADENE – Agência para a Energia 

 

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 é entregue um certificado de formação a cada um dos participantes que participe em pelo 
menos 90% da carga horária. 

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 para a componente prática (elaboração do Plano de Racionalização). 
 

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

650 € + IVA 
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617,50€ + IVA (membros OE ou ANPQ) 

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 5% de desconto no valor da inscrição deste curso. 

Envie o seu nº de membro para formar@adene.pt e inscreva-se! 

 

Membros da Ordem dos Engenheiros 

Os engenheiros que integram a Ordem dos Engenheiros (OE), usufruem de 5% de desconto no valor da 
inscrição deste curso. 

Envie o seu nº de membro para formar@adene.pt e inscreva-se! 

 

(Descontos não acumuláveis) 

 

São disponibilizadas até 3 (três) inscrições com desconto por curso. 

 


