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1. Objetivo 

Este documento regula o funcionamento geral dos exames de acesso à atividade dos técnicos de instalação e manutenção 
de edifícios e sistemas (TIM), da categoria profissional TIM-III, 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 TIM-III diz respeito aos edifícios com sistemas técnicos instalados ou a instalar limitados a 100 kW 
de potência térmica nominal, conforme definido no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços (RECS). 

2. Destinatários e requisitos para o reconhecimento 

De acordo com o definido na norma transitória do n.º 2 do artigo 13º da Lei n.º 58/2013, para o acesso e exercício da 
atividade como técnico do SCE da categoria TIM-III, é necessário que o candidato detenha as seguintes qualificações 
profissionais: 

 Experiência profissional mínima de dois anos na área da refrigeração e climatização, Edifícios com sistemas 
técnicos instalados ou a instalar com mais de 100 kW de potência térmica nominal; 

 Escolaridade obrigatória em função da idade; 

 Aprovação em exame realizado pela entidade gestora do SCE (ADENE), cujos conteúdos programáticos constam 
da Portaria nº 66/2014 de 12 de março. 

3. Conteúdos programáticos 

Os conteúdos programáticos dos exames teóricos e práticos para TIM-III encontram-se definidos na Portaria n.º 66/2014, 
os quais se passam a descrever: 

A. Circuito Frigorífico - fundamentos 

- Parâmetros de um circuito frigorífico, representação em diagrama de p/h, respetiva dependência de 
temperaturas de evaporação e condensação e tendo em conta o fluído utilizado; 

- Diferenças fundamentais entre o ciclo ideal e o ciclo prático e respectivo reflexo no diagrama p/h em função 
das aplicações concretas; 

- Sistemas com múltiplos estágios de evaporação e respetivo comportamento; 
- Modo de funcionamento e de instalação dos principais componentes de um sistema frigorífico; 
- Identificação num circuito frigorífico das linhas de descarga, líquido e aspiração, ensaio das respetivas 

características e fundamentos do dimensionamento e traçado.  

B. Circuito Frigorífico – Dispositivos de proteção, comando e controlo 

- Funções e funcionamento de dispositivos de proteção e controlo num circuito frigorífico, nomeadamente 
termostatos, pressostatos, válvulas, higróstatos e outros dispositivos em circuitos frigoríficos 

- Funcionamento e modo de instalação dos principais dispositivos de laminagem num circuito frigorífico, tendo 
em conta a sua ação sobre o comportamento termodinâmico do fluido frigorigéneo; 

- Características de instalação e funcionamento dos principais tipos de válvulas expansoras termoestáticas, com 
ou sem equalização externa e eletrónica; 

- Instalação de termostatos e respetiva regulação; 
- Instalação de pressostatos e respetiva regulação; 
- Funcionamento e instalação de válvulas não modulantes, de segurança, de retenção e eletromaganéticas  
- Funcionamento, função e regulação dos principais tipos de válvulas não modulantes; 

Instalação dos higróstatos de ambiente e respetiva regulação; 
- Regulação das válvulas num sistemas frigorífico de forma a satisfazer as exigências propostas; 
- Identificação do estado de colmatação de um filtro de partículas ou de um filtro secador através da observação 

de parâmetros recolhidos no circuito frigorífico; 
- Verificação do estado de carga de fluido numa instalação frigorífica e correspondente relação com os valores 

de alta e baixa pressão. 
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C. Circuito Frigorífico – Controlo de capacidade 

- Modo de funcionamento dos dispositivos de controlo de capacidade de compressores e condensadores bem 
como a sua interdependência e com o funcionamento dos evaporadores; 

- Condições de funcionamento de um compressor e actuação sobre os modos de controlo de capacidade dos 
vários tipos de compressores de forma a optimizar o seu desempenho; 

- Funcionamento de um condensador, atuação sobre os modos de controlo de capacidade dos vários tipos de 
condensadores de forma a optimizar o seu desempenho; 

- Funcionamento de um evaporador na perspetiva da adequação da respectiva capacidade de forma a otimizar o 
seu desempenho.  

D. Bombas  

- Principais tipos de bombas e circuladores; 
- Parâmetros a que deve obedecer o bom funcionamento de uma bomba; 
- Seleção de bombas a partir das suas curvas características e procedimentos de instalação; 
- Deteção e correção de avarias; 
- Perdas de carga dos circuitos hidráulicos; 
- Comportamento de sistemas de associação de bombas em série e em paralelo e respetivas montagens  

E. Caldeiras 

- Funcionamento dos principais tipos de caldeiras para aquecimento e AQS 
- Principais tipos de dispositivos de difusão, características de funcionamento e modo de instalação; 
- Medições e determinação rendimentos a partir de parâmetros recolhidos ou fornecidos, relativos às caldeiras; 
- Instalação e rotinas de manutenção de caldeiras previstas pelos fabricantes, nomeadamente cerificações de 

segurança, parâmetros físico-químicos da água, regulações, fugas no tubular. 

F. Bombas de calor 

- Funcionamento, instalação e intervenções de manutenção em bombas de calor para aquecimento central e 
AQS. 

G. Solar Térmico 

- Instalação de sistemas solares térmicos, leitura do projeto, seleção dos materiais necessários para a instalação, 
preparação e execução no terreno, incluindo normas de segurança aplicáveis; 

- Execução de ensaios solares térmicos, medições, verificações de estanquecidade, fixação e isolamento; 
- Rotinas de manutenção, reparação de sistemas solares térmicos de acordo com metodologias dos fabricantes 

e/ou outras sejam adequadas às situações concretas observadas, incluindo elaboração de relatórios. 

H. Climatização – Condicionamento de Ar 

- Parâmetros associados aos processos de climatização dos espaços interiores, respetivas relações e interações; 
- Fatores associados ao conceito de "zona de conforto", modos de condicionar esses fatores e equipamentos 

associados a esse controlo. Diagramas Psicrométricos; 
- Principais sistemas de AVAC, mono e multisplits, VRV e pequenos "chillers" e grandes "chilers"; 
- Instalação e procedimentos inerentes às boas práticas de interligação dos componentes, verificação e arranque 

dos principais sistemas AVAC, desde os mono e multisplits, aos VRV e pequenos "chillers” e grandes "chilers"; 
- Execução de rotinas de manutenção dos sistemas e identificação dos efeitos das intervenções efetuadas. 

Elaboração de relatórios das intervenções efetuadas; 
- Recuperadores de energia em ar condicionado e métodos de intervenção sobre estes sistemas; 
- Sistemas free-cooling em climatização. 

I. Climatização – Ventilação  

- Verificação de projetos de instalação de sistema de ventilação, seleção adequada dos materiais 
correspondentes e de acordo com boas práticas para este tipo de instalações; 

- Importância e fatores associados a uma ventilação eficiente, e parâmetros da instalação de forma a otimizar 
fatores e o seu funcionamento. 

J. Climatização – Medição e rendimentos  

- Medições e determinação dos respetivos valores de COP e EER, de acordo com as determinações legais 
aplicáveis 
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K. Isolamentos 

- Isolamento térmico de sistemas de transporte e acumulação de energia; 
- Manutenção do isolamento térmico, deteção de eventuais problemas e atuação tendo em conta boas práticas 

de Higiene e de Segurança.  

L. Eletricidade 

- Conceitos básicos de eletricidade ao nível das respetivas definições operacionais, unidades e utilização de 
instrumentos de medida 

- Diagramas de circuitos elétricos e transposição para circuitos reais, diferenciados pelo tipo dos equipamentos 
- Funcionamento e instalação de motores elétricos, incluindo motores monofásicos e trifásicos 
- Seleção, descrição e instalação de dispositivos de comando e proteção em circuitos elétricos associados a 

sistemas de AVAC 

M. Iluminação 

- Conceitos de luminotecnia aplicáveis à gestão energética de edifícios; 
- Caracterização dos principais tipos de lâmpadas e de luminárias; 
- Quadros elétricos básicos adequados à iluminação dispositivos, contatores e disjuntores, outros dispositivos de 

comando e proteção elétrica comuns; 
- Conceito de rendimento aplicado a instalações de iluminação em edifícios; 
- Equipamentos de controlo em iluminação.  

N. Introdução ao controlo de consumos em edifícios 

- Identificação principais consumidores energia num edifício; 
- Estratégias para a redução dos consumos nos edifícios.  

O. Introdução à Gestão Técnica Centralizada 

- Conceitos básicos, protocolos de comunicação KNX, BACNET e/ou outros e respetivas aplicações; 
- Características das entradas e saídas analógicas e digitais 
- Componentes fundamentais do equipamento técnico associado aos processos de comunicação e comando em 

domótica, funções, aplicações e modos de instalação; 
- Diagramas, cablagem de sistemas de comunicação e comando para domótica  

P. Manutenção de sistemas 

- Planos de manutenção preventiva de sistemas (PMP) 

4. Condições e métodos de inscrição 

A avaliação dos candidatos à qualificação como profissionais da categoria TIM-III compreende a realização de um exame 
teórico e prático para efeitos de avaliação de conhecimentos. A inscrição no exame será realizada online, através de uma 
plataforma informática, 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 TIM-III 

Após aceder a essas áreas, 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; 

http://www.academiaadene.pt/
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- 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 recebida, no prazo de 24 horas, no endereço de correio electrónico 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. 

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 TIM-III tem os seguintes custos associados 

 Exame teórico - 150 Euros, acrescido do IVA à taxa em vigor. 

 Exame prático - 200 Euros, acrescido do IVA à taxa em vigor. 

Caso o formando não fique aprovado no exame, poderá efetuar a repetição, e a inscrição, em ambos os casos, terá os 
mesmos custos associados, acrescidos do IVA à taxa em vigor. 

5.1. 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: 

ADENE - Agência para a Energia 
Direcção Técnica 
R. Dr. António Loureiro Borges, nº 5 – 6º andar, Arquiparque – Miraflores 
1495-131 ALGÉS 

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

6.1. 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). 

6.2. Metodologias de avaliação 

6.2.1. Estrutura do exame teórico 

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 será composto de 40 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 a duração de uma hora e meia (1,5h), sem intervalo, e o formando disporá permanentemente 
de informação sobre o tempo decorrido e o tempo restante para a realização da prova. 

e) Após submissão do exame o candidato terá acesso ao resultado da prova, cuja nota mínima de aprovação é 
de 50%.  

f) Posteriormente, ser-lhe-á concedido o acesso à inscrição com vista ao agendamento do exame prático. 

6.2.2. Estrutura do exame prático 

A realização do exame prático só é possível após aprovação no exame teórico. 

O exame prático é realizado em oficina e compreende a realização de um conjunto de intervenções que têm como objetivo 
testar a capacidade do candidato em aplicar os conhecimentos e competências que se encontram definidos nos conteúdos 
programáticos (práticos) constantes no artigo 3º da Portaria nº 66/2014. 

O tempo de realização do exame prático é de 4 horas. 

A nota mínima de aprovação é de 50%. 

No caso de não aprovação na prova de avaliação o candidato poderá repetir a avaliação mediante pagamento de nova 
inscrição. 

6.2.3. Regras para a realização do exame teórico e prático 

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. 
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2) O vigilante assegura que os formandos ocupam as mesas (1 por mesa) ou por posto oficinal, 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. 

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. 

6.2.4. Consulta de elementos de apoio ao exame 

Não é permitida a consulta de quaisquer documentos. 

6.2.5. Avaliação e correção dos exames 

6.2.5.1. Exame teórico 

1) Consideram-se aprovados os candidatos que obtenham uma classificação mínima de 50%, de acordo com a alínea 
c) do ponto 2 do artigo 4º da Portaria n.º 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) O formando é informado do resultado final da sua prova logo após o término da mesma, considerando-se 
aprovados na componente teórica os candidatos a TIM-III que obtenham classificação mínima de 50%. 

                                                 
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. 



 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Regulamento de Exames TIM-III 10 / 10I 
Versão 1.0 

4) Caso fique aprovado, será enviado, por correio electrónico, ao formando o certificado de aprovação no exame e 
uma nota informativa sobre o procedimento a adotar para efeitos de inscrição no exame prático. 

5) 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 após a conclusão do exame, numa área dedicada adjacente à sala de 
exame; posteriormente, será enviada, por correio electrónico, a respetiva versão digital. 

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

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

6.2.5.2. Exame prático 

1) O exame prático só poderá ser realizado após aprovação no exame teórico, sendo este realizado nas instalações 
de entidades especializadas, devidamente equipadas com os meios técnicos e laboratoriais. 

2) Ficarão considerados como aprovados na componente prática os candidatos que obtenham classificação mínima 
de 50%. 

7. Reconhecimento como TIM-III 

Após aprovação nos exames teórico e prático (mínimo 50% em cada prova), será lançado o processo de reconhecimento 
como TIM-II. 

Para o efeito, com vista à verificação do cumprimento dos requisitos “escolaridade obrigatória” e “experiência 
profissional”, a ADENE procederá à análise da documentação disponibilizada pelo formando aquando da sua inscrição no 
exame, nomeadamente: 

- Cópia do CC ou BI 

- Cópia do certificado de aptidões escolares 

- Curriculum vitae 

No seguimento dessa validação, a Direção Técnica da ADENE procederá ao pré-registo do candidato como TIM-III. 

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. 

8. 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. 

Miraflores, maio de 2015 
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