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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 implementação de um sistema de gestão de energia (SGE), de acordo com a norma ISO 
50001:2018, tem como objetivo apoiar os técnicos na criação de uma metodologia concreta de 
implementação de um sistema de gestão de energia (ISO 50001) numa organização, com impactos na redução 
do consumo energético, na melhoria da sua competitividade nos mercados em que opera, sem com isso 
afetar a sua produtividade. 

Tendo como destinatários os técnicos responsáveis pela gestão de energia, os auditores ISO 50001 e 
consultores, esta formação foi desenhada para que os participantes adquiram mais experiência na 
implementação de um sistema de gestão de energia ISO 50001 numa organização. 

A norma de gestão energética ISO 50001:2018 aplica-se a todos os aspetos que afetam o uso de energia, 
passíveis de serem controlados e influenciados pela organização. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

Formação com cariz teórico-prático que permite habilitar técnicos capazes de planear, implementar e gerir 
um SGE, integrando-o com os demais sistemas vigentes e, em cumprimento do quadro legal e normativo 
aplicável à organização, tendo em vista a certificação ISO 50001:2018. 

 

 

CURSO 

Implementação de Sistemas de Gestão de Energia ISO 50001 

ACRÓNIMO 

ISO 50001 

CARGA HORÁRIA  

16 horas 

HORÁRIOS 

Laboral  

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

Presencial 
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DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Gestores de energia, responsáveis por sistemas de gestão de energia ou outros sistemas de gestão, auditores 
ISO 50001 e consultores. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

•     Breve apresentação dos requisitos ISO 50001 – O que tem de ser feito 

•     Plano de implementação com base no Diagnóstico e Avaliação energética 

•     Índice de um Manual de Gestão de Energia 

•     Organização para o projeto de implementação (Coordenação, Grupo de energia) 

•     Estrutura da documentação 

•     Apresentação do caso prático de implementação (Empresa real) 

•     Esquema para Diagnóstico segundo a ISO 50001 

•     Esquema para Avaliação energética 

•     Realização do Diagnóstico e da Avaliação energética  
    (com base no caso prático de empresa real) 

•     Elaboração de procedimentos 

•     Lições aprendidas 

•     Conclusões 

•     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. 

Esta formação é teórica e prática, distribui-se por 2 dias de formação e tem uma carga horária de 16 horas, 
incluindo a realização do diagnóstico e da avaliação energética. 

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, 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  
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LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

360€ + IVA 

342€ + IVA (membros OE) 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

 

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) 

 


