
Qualificações profissionais necessárias

Acesso à atividade de PQ-I/PQ-II

Ser PQ-I/PQ-II

ACESSO À ATIVIDADE
DE PERITO QUALIFICADO  



VERIFICAR AS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS NECESSÁRIAS

    Engenheiros Mecânicos•
Engenheiros Técnicos Mecânicos   • 

    Engenheiros Eletrotécnicos•
    Engenheiros Técnicos de Energia e Sistemas de Potência•
    Especialistas em Engenharia de Climatização ou Energia•

• Inscrição na respetiva ordem profissional (OE ou OET)
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HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
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    Arquitetos•
    Engenheiros Civis•

 Engenheiros Técnicos Civis      •
    Engenheiros Mecânicos•
   • Engenheiros Técnicos Mecânicos 

 Engenheiros Eletrotécnicos   •
    Engenheiros Técnicos de Energia e Sistemas de Potência•
    Especialistas em Engenharia de Climatização ou Energia•

ORDEM PROFISSIONAL 

• Inscrição na respetiva ordem profissional (OE , OA ou OET)
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O QUE É UM PERITO QUALIFICADO (PQ)?

É o técnico responsável pela avaliação energética dos edifícios e respetiva emissão do Certificado Energético. Estes profissionais são formados em 
arquitetura ou engenharia, com qualificações específicas e experiência mínima de 5 anos, que atuam no âmbito do Sistema Nacional de Certificação 
Energética (SCE), aprovado pelo DL nº118/2013, de 20 de agosto.

QUAL O ÂMBITO DE ATUAÇÃO ?

Existem duas categorias profissionais, PQ-I e PQ-II, cujas atividades estão enquadradas nos regulamentos aprovados no âmbito do SCE (Lei n.º 58/2013 e DL 
n.º 118/2013, de 20 de agosto).

    PQ-I: atuam em edifícios de habitação, no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e em pequenos edifícios    
de serviços dotados de sistemas de climatização com potência nominal igual ou inferior a 25 kW no âmbito do Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS).

     PQ-II: atuam em edifícios de comércio e serviços no âmbito do RECS.

=

FORMAÇÃO
Não existe requisito de formação obrigatória. A ADENE -  Agência para a Energia e outras entidades formadoras promovem formação opcional no âmbito 

do REH e RECS.

IMPORTANTE:

Outras licenciaturas por exemplo, Engenharia do Ambiente, Química, Energias Renováveis, etc. e Mestrados, por exemplo Energias Renováveis, não se enquadram nos requisitos 

necessários para ser um PQ. Verifique com a sua Ordem Profissional, se a sua licenciatura está abrangida por algum colégio da especialidade de engenharia.

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

ACESSO A PQ-II ATRAVÉS DE EXAME 

 Consulte o passo 2
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=Cinco anos de experiência profissional em atividade

de projeto ou construção de edifícios ACESSO A PQ-I ATRAVÉS DE EXAME 

 Consulte o passo 2

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ACESSO

P
Q

-I

P
Q

-I
P

Q
-I

I



ACESSO A PQ-I OU PQ-II

Agora, que já verificou se pode ser um PQ-I ou PQ-II, consulte aqui os próximos passos.

Consulte os contéudos programáticos para os exames em www.academiaadene.pt, clicando em TÉCNICOS SCE/Acesso à atividade de PQ.

ACESSO EXAME
INSCRIÇÃO

EXAME
RESULTADOS

·  Aprovação com 50%

 Publicação de resultados:· 
    imediato.

    Relatório com o resultado
    quantitativo e com a
    indicação sobre a área
    de conteúdo programático
    em que foi detetada carência
    de conhecimentos

   

ACESSO ATRAVÉS 

DE EXAME

ACESSO ATRAVÉS 

DE EXAME

Inscrição no exame online· 
   em www.academiaadene.pt

· Duração: 3h30' 

Valor  200€ + IVA· 
  Local: Lisboa, Matosinhos, 

   Madeira ou Açores

Não há limite para a· 
   repetição de exame

 Cartão de cidadão·

 Certificado de habilitações·
   académicas  

 CV (datado e assinado·
   demonstrativo

   da experiência)

 Comprovativo de Inscrição·
   na ordem profissional

 Foto tipo-passe ·
   (413 x 531 pixels)

 Cartão de cidadão·

 Certificado de habilitações·
   académicas  

 CV (datado e assinado·
   demonstrativo

   da experiência)

 Comprovativo de Inscrição·
   na ordem profissional

 Foto tipo-passe ·
   (413 x 531 pixels)

DOCUMENTOS
A INSERIR

em www.academiaadene.pt

Inscrição no exame online· 
   em www.academiaadene.pt

· Duração: 3h45' 

Valor  250€ + IVA· 
:   Local Lisboa, Matosinhos, 

   Madeira ou Açores

Não há limite para a· 
   repetição de exame

·  Aprovação com 50%

 Publicação de resultados:· 
    imediato.

    Relatório com o resultado
    quantitativo e com a
    indicação sobre a área
    de conteúdo programático
    em que foi detetada carência
    de conhecimentos
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PASSO 2
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RECONHECIMENTO COMO PQ 

 

CANDIDATO:

VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NA PLATAFORMA DA FORMAÇÃO

 Aceda a www.academiaadene.pt, proceda à autenticação e clique em dados pessoais. Verifique se inseriu todos os documentos necessários nos 4 campos:     

      Certificado de habilitações académicas.•
      CV datado, assinado e demonstrativo da experiência profissional.•
      Cartão de Cidadão + Cartão de inscrição na Ordem Profissional, num único ficheiro PDF. •
      Foto cor tipo-passe 413 x 531 pixels*•
          *A fotografia solicitada para a emissão da carteira profissional, cuja finalidade é identificar o técnico enquanto profissional, deverá corresponder a este requisito (tipo cartão do cidadão

            fundo branco, de frente, sem adereços)

            Caso a fotografia não esteja enquadrada no âmbito profissional, será excluída, o que poderá invalidar a emissão do cartão, até envio de nova fotografia.

ADENE:

VALIDAÇÃO DA CANDIDATURA

      Análise do cumprimento de todos os requisitos e verificação de todos os documentos inseridos na área pessoal da Plataforma da Formação•
        (www.academiaadene.pt).

    Será enviado um email com o resultado da análise da candidatura (em média 3/4 semanas).  •

TAXA PARA EMISSÃO DO CARTÃO DE PQ

      A ADENE envia as referências de pagamento da taxa para emissão do cartão de PQ (25€+ IVA).•

Nº DE PQ e PRÉ-REGISTO NA PLATAFORMA SCE (www.adene.pt)

      Após pagamento da taxa, a ADENE efetua o pré-registo na Plataforma SCE.•
      Será enviado por email o Nº de PQ e a password de acesso à área reservada de PQ na Plataforma SCE.•

PQ:

REGISTO NA PLATAFORMA SCE

    Conclua o registo na Plataforma SCE com a password recebida, inserindo os dados e documentos solicitados.  •

ADENE:

CARTÃO DE PQ

    .    A ADENE envia por correio o cartão de PQ•

 

APÓS A APROVAÇÃO DO EXAME

PASSO 2

https://www.academiaadene.pt/%7BAUTOURLFILES%7Ddownload/pt/portaria-n-662014-formacao-tecnicos-sce.pdf
https://www.academiaadene.pt/%7BAUTOURLFILES%7Ddownload/pt/portaria-n-662014-formacao-tecnicos-sce.pdf


SER PQ-I/PQ-II

       O CARTÃO DE PQ-I/PQ-II        

QUAIS AS RESPONSABILIDADES DE UM PQ?

No decurso do processo de avaliação do desempenho energético dos edifícios, o PQ tem a competência para:

     - Identificar e avaliar as oportunidades e recomendações de melhoria de desempenho energético nos edifícios objeto de certificação, registando-as no pré-

certificado ou certificado emitido.

        - Emitir os pré-certificados e certificados energéticos do SCE.

        - Colaborar nos processos de verificação de qualidade do SCE.

        - Verificar e submeter ao SCE o plano de racionalização energética.

SAIBA MAIS EM:

FORMAR@ADENE.PT

WWW.ACADEMIAADENE.PT

PROFISSIONAIS DE OUTRO ESTADO MEMBRO DA UNIÃO EUROPEIA OU DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU

Estes profissionais que pretendam exercer a atividade de PQ em território nacional, em determinado âmbito de atuação e em regime de livre prestação de serviços, 

devem efetuar a declaração prévia referida no artigo 5.º da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pela Lei n.º 41/2012, de 28 de agosto, após o que a entidade gestora do 

SCE procede automaticamente ao registo dos mesmos enquanto técnicos do SCE na categoria correspondente. 

Nº PQ 00000NOME

PQ-I PQ-II

FOTO

PASSO 3

mailto:FORMAR@ADENE.PT
mailto:FORMAR@ADENE.PT
http://www.academiaadene.pt


ADENE - Agência para a Energia
Av. 5 de Outubro, 208 | Edifício Santa Maria | Piso 2
1050-065 Lisboa

FORMAÇÃO
formar@adene.pt | www.academiaadene.pt

1.ª edição, outubro 2016

Todos os direitos reservados
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