
 
 

 

De acordo com o ponto 3 do artigo 4º da Portaria nº 66/2014, a ADENE, mediante aprovação 

prévia da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), divulga no seu sítio da internet, o 

calendário de exames teóricos e práticos para TIM. O calendário de exames para TIM encontra-

-se disponível desde 30 de junho de 2015 e os mesmos são realizados na Plataforma de Gestão 

de Avaliação (PGA). 

ESTRUTURA DE EXAMES 

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. 

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. 
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https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/03/05000/0184001844.pdf

