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1. Objetivo 

Este documento regula o funcionamento geral dos exames de acesso à atividade do Perito Qualificado II (PQ-II) no âmbito 
do Sistema de Certificação Energética (SCE), definindo direitos e obrigações das partes envolvidas, nomeadamente as 
condições gerais e específicas associadas à sua organização e realização. 

O âmbito de atuação do PQ-II diz respeito aos edifícios de serviços no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético 
dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS). 

2. Destinatários 

De acordo com o definido na Lei n.º 58/2013, para o acesso e exercício da atividade como técnico do SCE para a categoria 
PQ-II é necessário que o candidato detenha as seguintes qualificações profissionais: 

 Engenheiros mecânicos, engenheiros técnicos mecânicos, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros técnicos de 
energia e sistemas de potência, especialistas em engenharia de climatização ou energia, inscritos nas respetivas 
associações públicas profissionais. 

 Cinco anos de experiência profissional em atividades de projeto, construção ou manutenção de sistemas de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), ou de auditorias energéticas em edifícios abrangidos pelo RECS. 

 Aprovação em exame realizado pela ADENE, como entidade gestora do SCE e cujo conteúdo consta na Portaria n.º 
66/2014, de 20 de agosto. 

3. Conteúdos programáticos 

Os conteúdos programáticos dos exames teóricos para PQ-II encontram-se definidos na Portaria 66/2014, os quais se 
passam a descrever: 

A. SCE 

- Âmbito de aplicação; 

- Atuação do PQ II; 

- Atuação de outros intervenientes. 

B. Requisitos do Comportamento Térmico do Edifício (REH) 

- Zonamento climático; 

- Definição da envolvente;  

- Coeficiente de redução perdas; 

- U's e requisitos de qualidade térmica da envolvente; 

- g's e requisitos de qualidade térmica da envolvente. 

C. RECS - Edifícios novos e grandes intervenções 

- Sistemas baseados FER; 

- Sistemas de Climatização; 

- Sistemas de produção de AQS; 

- Sistemas de Iluminação; 

- Elevadores e outros sistemas de movimentação mecânica, designadamente, escadas rolantes e 

passadeiras; 

- Sistemas de regulação, controlo e gestão técnica; 

- Ensaios de receção. 

D. Ventilação 

- Caudal mínimo de ar novo: 

 Método analítico 

 Método prescritivo 

 Situações e condições particulares 

- Ventilação natural: 

 Método base 
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 Método simplificado 

 Método condicional 

- Ventilação mecânica. 

E. RECS - edifícios existentes 

- Metodologia para as auditorias energéticas; 

- Plano de Racionalização Energética e avaliação de desempenho; 

F. IEE e classificação energética 

- IEE previsto; 

- IEE efetivo; 

- IEE de referência; 

- Simulação dinâmica detalhada; 

- Cálculo dinâmico simplificado; 

- Classificação Energética. 

G. Estudo de medidas de melhoria 

- Demonstração da viabilidade económica. 

H. Limiares de proteção e condições de referência 

I. Manutenção 

4. Condições e métodos de inscrição 

A avaliação dos candidatos à qualificação como profissionais da categoria PQ-II compreende a realização de um exame 
teórico para efeitos de avaliação de conhecimentos. A inscrição no exame será realizada online, através da PGA no Portal da 
Academia ADENE, cujo endereço web é http://www.academiaadene.pt. 

4.1. Inscrição 

Neste Portal, haverá a área dedicada para inscrição no exame, com a seguinte designação: 

 Exame PQ-II 

Após aceder a essa área, o candidato a técnico SCE, encontrará informação mais detalhada sobre o calendário de realização, 
bem como a informação sobre o processo de inscrição, a estrutura do exame e a avaliação associada. 

A inscrição será materializada mediante o preenchimento do formulário, cujo acesso é efetuado a partir da hiperligação 
acima indicada, e só será considerada válida pela plataforma após a obtenção de todos os dados pessoais do formando, 
estando ainda condicionada pelo número de vagas disponíveis para o dia/hora escolhido. 

4.2. Validação da inscrição 

A inscrição só será considerada válida pela plataforma após o cumprimento, cumulativo, dos seguintes requisitos: 

- a obtenção de todos os dados pessoais do formando, conforme requerido no formulário de inscrição; 

- a receção efetiva do pagamento do valor associado, sendo que: 

 no caso de o pagamento ser efetuado com cartão de crédito (VISA), a validação é imediata. 

 no caso de o pagamento ser via multibanco ou cheque, a inscrição só será considerada válida se 
for recebido, no prazo de 24 horas, no endereço de correio eletrónico indicado, a fatura pró-
forma, com as indicações de pagamento. A inscrição torna-se definitiva após o pagamento da 
mesma, sendo então enviada por escrito (via e-mail) a respetiva confirmação. 

4.3. Data limite de inscrição 

A inscrição pode ser efetuada até cinco dias úteis antes da data de realização do exame. 

http://www.academiaadene.pt/
http://www.academiaadene.pt/
http://www.academiaadene.pt/
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4.4. Alteração da inscrição 

Para pedido de alteração às condições iniciais de inscrição online, contacte a Academia ADENE (e-mail - formar@adene.pt | 
tel. - 214722800). 

4.5. Cancelamento da inscrição 

O cancelamento da inscrição só poderá ser efetuado por e-mail para formar@adene.pt, sendo obrigatório que o formando 
comunique à Academia ADENE as razões para esse cancelamento. 

Os cancelamentos recebidos até 3 dias úteis antes do início da formação serão completamente reembolsados. 

Após esta data, não são concedidos reembolsos. 

A não comparência nas provas de avaliação, salvo justificação devidamente fundamentada, será considerada uma não-
aprovação, sendo que: 

 No caso de o candidato apresentar uma justificação válida até 5 (cinco) dias úteis antes da data de realização do 
exame, sendo, nessa altura, devolvido o valor da inscrição. 

 Caso o cancelamento seja efetuado pelo formando em data posterior aos referidos cinco dias, não haverá lugar à 
devolução do valor da inscrição. 

5. Custos 

A inscrição no exame para a categoria PQ-II tem um custo associado de 250 Euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. 

Caso o formando não fique aprovado no exame, poderá efetuar a repetição, e a inscrição, neste caso, terá um custo 
associado de 250 Euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. 

Nos valores acima indicados, não estão incluídos o fornecimento de documentação, software ou quaisquer ferramentas de 
cálculo. 

5.1. Inscrição de peritos qualificados RSECE-QAI (Decreto -Lei n.º 78/2006, de 4 de abril) 

De acordo com o artigo 13º (norma transitória) da Lei n.º 58/2013, os PQ RSECE-QAI podem ser equiparados a PQ-II, na 
sequência de aprovação no exame para PQ-II, sendo que: 

5.1.1. As duas primeiras inscrições não terão custos associados. 

5.1.2. As inscrições seguintes terão um custo associado de 250 Euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. 

5.2. Métodos de pagamento 

Estão disponíveis 3 métodos de pagamento: VISA, multibanco ou cheque. 

Caso o pagamento seja efetuado por cheque, este deverá ser traçado à ordem da ADENE - Agência para a Energia, e enviado 
para: 

6. ADENE - Agência para a Energia 
7. Direção Técnica 
8. Avenida 5 de Outubro, Edifício Santa Maria, nº 208, 2º piso 
9. 1050-065 LISBOA 

mailto:formar@adene.pt
mailto:formar@adene.pt
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10. Realização do exame 

10.1. Enquadramento 

O exame será realizado em instalações selecionadas pela ADENE, devidamente equipadas e com os meios técnicos 
necessários e de acordo com o número de candidatos. 

De acordo com o definido na Portaria n.º 66/2014, a avaliação de conhecimentos dos técnicos SCE é realizada através de um 
sistema de avaliação online, designado por Plataforma de Gestão da Avaliação (PGA). 

10.2. Metodologias de avaliação 

10.2.1. Estrutura do exame 

O exame, para cujo acesso serão atribuídas credenciais únicas a cada formando, terá as seguintes características: 

a) Exame único por candidato, gerado de forma aleatória a partir de uma bolsa de questões elaboradas com base nos 
conteúdos programáticos definidos pela Portaria n.º 66/2014, de 12 de março. 

b) O exame para PQ-II será composto de 26 questões. 

c) Para cada pergunta do exame, que terá associada a respetiva cotação, a hipótese de resposta será a de escolha 
múltipla. 

d) O exame terá uma duração de três horas e quarenta e cinco minutos (03:45h), sem intervalo, e o formando disporá 
permanentemente de informação sobre o tempo decorrido e o tempo restante para a realização da prova. 

10.2.2. Regras para a realização do Exame 

As regras a seguir apresentadas deverão ser seguidas em todos os exames, sendo que em caso de incumprimento, poderá 
implicar a anulação do exame. 

1) O vigilante e/ou staff ADENE procede à chamada dos formandos para entrada na sala, assinalando as respetivas 
presenças na lista de participantes. 

2) O vigilante assegura que os formandos ocupam as mesas (1 por mesa), assegurando, ao mesmo tempo, espaço 
suficiente entre os formandos (no mínimo 1 metro), gerindo o formador as localizações otimizadas que garantam 
o máximo espaçamento entre formandos que realizam a avaliação. 

3) O vigilante solicita aos formandos a colocação de um documento de identificação em cima da mesa para verificação 
da respetiva identidade. 

4) O vigilante percorre a sala durante a elaboração da prova para conferir a identidade dos formandos e recolhe as 
respetivas assinaturas na “folha de registo de presenças”. 

5) O vigilante informa os formandos que deverão desligar todas as ligações de rede sem fios (wireless) e dispositivos 
de ligação a Internet (modem), bem como os telemóveis (não é aceitável que estejam ligados em “modo silêncio”). 

6) No horário definido para o início do Exame, o vigilante ou o staff da ADENE dará início à prova. 

7) Após o início do exame, não é permitido o uso de sistemas de comunicação móvel (computadores portáteis, 
aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, smartphones e tablets, devendo os mesmos estar desligados. 
Caso seja detetado o incumprimento de qualquer uma das situações aqui referidas o exame será anulado. 

8) Não é permitido aos candidatos a recolha e divulgação das questões do exame. 
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9) Durante a realização do exame não é permitido ao formando sair da sala, salvo por razões de saúde ou por motivos 
de força maior1. Caso o formando não cumpra com esta orientação, a sua prova será anulada. 

10) O exame será continuamente supervisionado por um vigilante ou staff ADENE. 

11) Não há lugar a esclarecimento de dúvidas de interpretação do enunciado. 

12) O staff ADENE assegurará o apoio na resolução de situações relacionadas com o funcionamento da plataforma 
informática ou de carácter logístico e administrativo. 

13) O formando poderá terminar o exame antes do tempo limite, decisão que carece de prévia confirmação deste. 

14) Se o formando não terminar o exame findo o tempo limite, o mesmo será considerado como entregue. 

15) O candidato que requerer a anulação da prova durante a realização das provas de avaliação, salvo casos de força 
maior, nomeadamente de doença ou acidente, que deverão ser devidamente justificados, será considerado como 
não aprovado. 

10.2.3. Consulta e utilização de elementos de apoio ao exame 

1) Só é permitida a consulta de documentos legislativos, que serão disponibilizados pela ADENE, conforme lista a 
seguir apresentada. 

 
Candidatos a PQ-II 

 Decreto-Lei 118/2013 – SCE, REH e RECS 

 Decreto-Lei n.º 28/2016 – quarta alteração do DL 118/2013, SCE, REH e RECS 

 Decreto -Lei n.º 68-A-2015 

 Lei n.º 58-2013 – Técnicos SCE 

 Portaria n.º 349-A/2013 - Competências e taxas 

 Portaria 115/2015 – alteração dos Anexos I, III, IV e V da Portaria n.º 349-A/2013 

 Portaria 39/2016 – segunda alteração do Anexo IV da Portaria n.º 349-A/2013 

 Portaria n.º 349-B/2013 - Requisitos 

 Portaria n.º 379-A/2015 -1ª alteração à Portaria n.º 349-B/2013 

 Portaria n.º 349-C/2013 - Elementos para licenciamento - fichas de cálculo 

 Declaração de retificação n.º4/2014 - retifica a Portaria n.º 349-C/2013 

 Portaria n.º405/2015 – 1ª alteração à Portaria n.º 349-C/2013 

 Portaria n.º 349-D/2013 - RECS 

 Declaração de retificação n.º3/2014 - retifica a Portaria n.º 349-D/2013 

 Portaria n.º 17-A/2016 – 1ª alteração à Portaria n.º 349-D/2013 

 Portaria n.º 353-A/2013 - RECS Ventilação e QAI 

 Declaração de retificação n.º2/2014 - retifica a Portaria 353-A/2013 

 Portaria n.º 66/2014 - Formação técnicos SCE 

 Despacho 15793-C/2013 - modelo do CE 

 Despacho 15793-D/2013 – fatores de conversão 

 Declaração de retificação n.º129/2014 – retifica o Despacho nº. 15793-D/2013 

 Despacho 15793-E/2013 – regras de simplificação para edifícios existentes e sujeitos a grandes intervenções 

 Valores por defeito para edifícios existentes 

 Despacho 15793-F/2013 – zonamento climático e respetivos dados 

                                                 
1 Em caso de força maior comprovada, o exame é anulado e terá que ser repetido, sem encargos para o formando, mas, uma vez abandonada a sala, o 
formando não pode regressar à sala para completar este exame. 
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 Declaração de retificação n.º130/2014 - retifica o Despacho nº. 15793-F/2013 

 Despacho 15793-G/2013 – ensaio e receção provisória das instalações 

 Despacho 15793-H/2013 – contabilização de sistemas para aproveitamento de fontes de energias renováveis 

 Despacho 15793-I/2013 – metodologia de cálculo para determinar as necessidades nominais de energia útil e 
energia primária 

 Declaração de retificação n.º128/2014 – retifica o Despacho n.º 15793-I/2013 

 Despacho 15793-J/2013 – determinação da classe energética 

 Despacho 15793-K/2013 – parâmetros térmicos 

 Declaração de retificação n.º127/2014 - retifica o Despacho nº. 15793-K/2013 

 Despacho 15793-L/2013 – metodologia de apuramento da viabilidade económica 

 Despacho n.º 7113/2015 – critérios de seleção de verificação da qualidade dos processos efetuados pelos técnicos 
do SCE 

 Despacho n.º 14985_2015 - metodologia de cálculo da contribuição da energia renovável obtida a partir de bombas 
de calor 

 Extrato da norma EN 137779 - ventilação em edifício não residenciais 

 Decreto Legislativo Regional n.º 4/2016/A – Adapta à Região Autónoma dos Açores o SCE 

2) Apenas será permitido que os candidatos possam trazer consigo a máquina de calcular. Não é permitida a utilização 
de máquinas gráficas. 

3) As folhas de rascunho serão fornecidas pela ADENE. 

10.2.4. Avaliação e correção dos exames 

1) Consideram-se aprovados os candidatos a PQ-II que obtenham uma classificação mínima de 50%, de acordo com a 
alínea c) do ponto 2 do artigo 4º da Portaria 66/2014. 

2) A correção dos exames terá por base a ponderação previamente atribuída a cada questão e que se encontra visível 
no enunciado do exame. 

3) Está também prevista a existência de um sistema de penalização em caso de resposta incorreta de 20%. 

4) O formando é informado do resultado final quantitativo da sua prova logo após o término da mesma, considerando-
se aprovados os candidatos a PQ-II que obtenham classificação mínima de 50%. 

5) Caso fique aprovado, será enviado, por correio eletrónico, ao formando o certificado de aprovação no exame e uma 
nota informativa sobre o procedimento a adotar para efeitos de pedido de reconhecimento como PQ. 

6) Em caso de não aprovação, o candidato é informado da classificação quantitativa obtida, acompanhada do respetivo 
relatório com a informação sobre as áreas dos conteúdos programáticos em que foram detetadas carência de 
conhecimentos, de acordo com a alínea d) do ponto 2 do artigo 4º da Portaria 66/2014. Este relatório será 
disponibilizado, em papel, ao formando 60 minutos após a conclusão do exame, numa área dedicada adjacente à 
sala de exame; posteriormente, será enviada, por correio eletrónico, a respetiva versão digital. 

7) Não será concedida ao formando a consulta da prova realizada, nem a possibilidade de solicitar a revisão da mesma. 

8) Em caso de não aprovação, o formando poderá repetir o exame, não havendo quaisquer limites em termos de 
oportunidades de repetição. 

11. Reconhecimento como PQ-II 

Após aprovação no exame, segue-se o processo de reconhecimento como PQ-II, o qual consiste na verificação pela 
ADENE do cumprimento dos requisitos “habilitações académicas” e “experiência profissional”. Para o efeito, a ADENE 
procederá à análise e validação da documentação disponibilizada pelo formando aquando da sua inscrição no exame, 
nomeadamente: 
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- Cópia do CC ou BI 

- Comprovativo de inscrição na associação pública profissional (OE ou OET) 

- CV 

No seguimento, a Direção Técnica da ADENE procederá ao pré-registo do candidato como PQ-II. 

Posteriormente, o candidato será contactado, por correio eletrónico, pela Direção Auditoria de Edifícios da ADENE que 
lhe fornecerá as credenciais de acesso ao portal SCE por forma a completar o seu registo no portal SCE. 

O processo de reconhecimento tem um custo associado de 25 €, acrescido do IVA à taxa em vigor, correspondente à 
taxa de emissão de título profissional, e cujo pagamento poderá ser realizado por cartão de crédito, multibanco ou 
cheque. 

12. Omissões 

Nos casos não previstos neste documento, aplicam-se os normativos e os diplomas legais em vigor, e serão objeto de 
tratamento e decisão por parte do Gestor da Formação da ADENE. 

Lisboa, setembro de 2016 
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