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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

           

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 Instalador de Janelas Eficientes do Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos CLASSE+ visa 
o reforço das competências dos profissionais do setor, transmitindo-lhes conhecimentos teóricos e práticos 
fundamentais, úteis ao exercício da sua atividade. 

O objetivo será o de contribuir para a qualidade das obras de instalação de janelas, assegurando que as 
soluções instaladas proporcionam aos consumidores os benefícios esperados em termos de redução de 
custos com energia e de melhoria das condições de conforto térmico e acústico. 

No final do curso, e após aprovação na avaliação efetuada, os participantes estarão em condições de requerer 
o reconhecimento de “Instalador Janelas Eficientes CLASSE+”, com vista a integrar a respetiva bolsa de 
instaladores credenciados. 

Será dado especial destaque à componente prática, com a simulação em laboratório de diversas instalações 
de janelas, de acordo com as normas e legislação em vigor. 

OBJETIVOS  

Objetivos Gerais: 

Este curso visa proporcionar aos participantes a aquisição e atualização de conhecimentos teóricos com uma 
forte componente prática de soluções de substituição e instalação de janelas. 

 

 

CURSO 

Instalador de Janelas Eficientes CLASSE+ 

ACRÓNIMO 

IJE_CLASSE+ 

CARGA HORÁRIA  

8 horas 

HORÁRIOS 

Laboral  

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

Presencial 
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DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS 

Instaladores, futuros instaladores e fabricantes de janelas, orçamentistas, empreiteiros e responsáveis de 
obra. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

•     As janelas: constituição e caracterização técnica (Teórica) 

•     Princípios sobre térmica, ventilação e acústica (Teórico-prática) 

•     Principais tecnologias, materiais e soluções usadas nos elementos construtivos das 
janelas (Teórica) 

•     Dispositivos de sombreamento e de ventilação em vãos envidraçados (Teórica) 

•     Especificação do perfil de requisitos das janelas (Teórico-prática) 

•     Caraterização técnica de janelas e dos seus principais elementos construtivos (Teórico-
prática) 

•     Marcação CE (Teórico-prática) 

•     Etiquetagem energética de janelas (Teórica) 

•     Noções e especificidades do fabrico de janelas (Teórico-prática) 

•     Planeamento e preparação de obra, equipamentos e ferramentas (Teórico-prática) 

•     Instalação da Janela em Obra, caixilho, vidro, calçamento, afinação de ferragem e 
selagem, em conformidade com os requisitos (Prática) 

•     Verificação da conformidade e controlo da qualidade. Segurança, ambiente e limpeza do 
espaço de obra (Teórico-prática) 

 

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, e após aprovação na avaliação efetuada, os participantes obterão o reconhecimento de 
“Instalador Janelas Eficientes CLASSE+” passando a integrar a bolsa de instaladores de Janelas Eficientes 
CLASSE+. 

 

Para envio pela ADENE da Candidatura será necessário: 

1) Entrega da seguinte documentação: 

• Formulário preenchido 

• Cópia do certificado de habilitações (no mínimo, do ensino básico) ou de frequência de curso técnico 
reconhecido pela DGERT1 

• Declaração (ões) da(s) entidade(s) empregadora(s) ou cliente(s) comprovativas da experiência 
profissional de 3 anos como instalador de janelas. 

2) Pagamento dos encargos correspondentes ao processo de certificação 

    (50€ + IVA)  
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1 Em alternativa, e na impossibilidade de obter o respetivo comprovativo do certificado de habilitações, junto 
das entidades competentes, pode ser utilizada cópia da carta de condução. 

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

A formação é lecionada em sala com recurso aos equipamentos multimédia adequados (computador, 
projetor e quadro).  

LOCAL(AIS) 

Instalações da ADENE, Lisboa 

Instalações da AEP, Leça da Palmeira 

Outros locais a definir 

PREÇO(S) E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

150 € + IVA 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

Empresas aderentes ao Sistema de Etiquetagem Energética CLASSE+ 

 

As empresas aderentes ao sistema de etiquetagem energética CLASSE+ para janelas dispõem de uma ou mais 
inscrições já incluídas no seu plano de adesão. 

Para saber mais consulte os planos de adesão disponíveis em www.classemais.pt ou ligue para a ADENE (+351 
214 722 800). 

 


