
Qualificações profissionais necessárias

Acesso à atividade de TIM-II/III

Ser TIM

ACESSO À ATIVIDADE
DE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 



O QUE É UM TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (TIM)?

É o técnico qualificado responsável pela instalação e manutenção de equipamentos e sistemas nos edifícios que atuam no âmbito do Sistema Nacional de 

Certificação Energética (SCE), aprovado pelo DL nº 118/2013, de 20 de agosto.

QUAL O ÂMBITO DE ATUAÇÃO ?

TIM-II: atuam em edifícios com sistemas técnicos instalados ou a instalar, inferiores a 100 kW de potência térmica nominal.

TIM-III: atuam em edifícios com sistemas técnicos instalados ou a instalar, com mais de 100 kW de potência térmica nominal.

Curso do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)

nota: Se a data de nascimento está incluída nestas 3, então cumpre este requisito

Data de nascimento:

· até 31 dez de 1966 - 4 anos de escolaridade

· entre 1 jan de 1967 e 31 dez de 1980 - 6 anos de escolaridade

· partir de 1981 - 9 anos de escolaridade

Escolaridade obrigatória em função da idade

Escolaridade obrigatória em função da idade
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ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA EM FUNÇÃO DA IDADE

Qualificação de nível 4

   Formação em Refrigeração e Climatização com o nível 3 ou 4

  do Catálogo Nacional de Qualificações

Qualificação de nível 2

   Formação em Eletromecânico de Refrigeração e Climatização

   com o nível 2 do Catálogo Nacional de Qualificações
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Qualificação de nível 2

   Formação em Eletromecânico de Refrigeração e Climatização

   com o nível 2 do Catálogo Nacional de Qualificações

Qualificação de nível 4

   Formação em Refrigeração e Climatização com o nível 3 ou 4

   do Catálogo Nacional de Qualificações

T
IM

-I
II Qualificação de nível 5

   Formação em Refrigeração e Climatização

   do Curso de Especialização Tecnológica (CET)

VERIFICAR AS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS NECESSÁRIAS
Consulte no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) o seu nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), identifique quais os 

requisitos necessários no Passo 1 para ser um TIM.

Se a sua qualificação é de nível superior (6 a 8) só poderá ser um TIM se tiver também 

a formação necessária dos níveis 2 a 5 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ).

QUALIFICAÇÃO DE NÍVEL NÃO SUPERIOR (1 a 5) DO QNQ
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= ACESSO DIRETO
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Mínimo de 2 anos de experiência na área da eletromecânica

de refrigeração e climatização, em edifícios com sistemas técnicos

limitados a 100 kW de potência térmica nominal

Mínimo de 3 anos de experiência na área da refrigeração

e climatização, em edifícios com sistemas técnicos com mais de

100 kW de potência térmica nominal

VIA DELIBERAÇÃO CONJUNTA
DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia - ADENE - Agência para a Energia

 Consulte o passo 2

= EXAMES TEÓRICO PARCIAL + PRÁTICO PARCIAL

VIA DELIBERAÇÃO CONJUNTA
DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia - ADENE - Agência para a Energia

 Consulte o passo 2

Inferior a 2 anos de experiência na área da eletromecânica

de refrigeração e climatização, em edifícios com sistemas técnicos

limitados a 100 kW de potência térmica nominal

Inferior a 3 anos de experiência na área da refrigeração

e climatização, em edifícios com sistemas técnicos com mais de

100 kW de potência térmica nominal
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=
EXAMES TEÓRICO PARCIAL + PRÁTICO PARCIAL

VIA DELIBERAÇÃO CONJUNTA
DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia - ADENE - Agência para a Energia

 Consulte o passo 2

Mínimo de 3 anos de experiência na área da refrigeração

e climatização, em edifícios com sistemas técnicos com mais de

100 kW de potência térmica nominalT
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

VIA NORMA TRANSITÓRIA

 Consulte o passo 2

EXAMES TEÓRICO + PRÁTICO=
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Mínimo de 2 anos de experiência na área da eletromecânica

de refrigeração e climatização, em edifícios com sistemas técnicos

limitados a 100 kW de potência térmica nominal

Mínimo de 3 anos de experiência na área da refrigeração

e climatização, em edifícios com sistemas técnicos com mais de

100 kW de potência térmica nominal

ACESSO



ACESSO A TIM
Agora, que já verificou se pode ser um TIM, e de acordo com o tipo de acesso, consulte os próximos passos.

ACESSO DIRETO - VIA CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES (opção ainda não disponível)

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

DOCUMENTOS
A INSERIR

em www.academiaadene.pt

EXAME TEÓRICO

           +

EXAME PRÁTICO

 
Via norma transitória

ACESSO DIRETO

Via deliberação

conjunta DGEG-ADENE

EXAME TEÓRICO

PARCIAL

 +

EXAME PRÁTICO

PARCIAL

Inscrição no exame· 
   teórico online em
   www.academiaadene.pt

· Duração: 1h30'

Valor 350€ + IVA · 
   (inclui os 2 exames)

Local: Lisboa   
               Matosinhos

Não aplicável

 Cartão de cidadão·
 Certificado·

  de habilitações

  académicas  

 CV (datado e assinado·
   demonstrativo

   da experiência)

 Foto tipo-passe·
  (413 x 531 pixels)

   
  Minuta para acesso·
   direto

  Cartão de cidadão·
  Certificado ·
   de habilitações

   académicas

  CV (datado e assinado·
   demonstrativo

   da experiência)

   

 Cartão de cidadão·
 Certificado·

  de habilitações

  académicas  

 CV (datado e assinado·
   demonstrativo

   da experiência )

 Foto tipo-passe·
   (413 x 531 pixels) 

· Aprovação

  com 50%

 Publicação·
  de resultados:

  imediatos

Não aplicável

Inscrição no exame· 
   prático online em
    www.academiaadene.pt

· Duração: 4h

Local  Lisboa   
               Matosinhos

  Aprovação com 50%·
    Publicação de resultados:

    4 semanas

Não aplicável

Via deliberação

conjunta DGEG-ADENE

Inscrição no exame· 
   prático parcial

   online em
    www.academiaadene.pt

· Duração: 4h

Local Lisboa   
               Matosinhos

Aprovação com 50%· 
    Publicação de resultados:

    4 semanas

· Aprovação

  com 50%

 Publicação·
  de resultados:

  imediatos

Inscrição no exame· 
   teórico parcial

   online em
   www.academiaadene.pt

· Duração: 1h30'

Valor 350€ + IVA · 
   (inclui os 2 exames)

Local: Lisboa   
                Matosinhos

PASSO 2

EXAME TEÓRICO
INSCRIÇÃO

ACESSO EXAME PRÁTICO
RESULTADOS

EXAME TEÓRICO
RESULTADOS

 

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 ou Certificado ou Diploma do Catálogo Nacional de Qualificações.•
      CV datado, assinado e demonstrativo da experiência na área eletromecânica de refrigeração e climatização no caso de TIM-II ou experiência na área•
        da refrigeração e climatização no caso de TIM-III.

      Cartão de Cidadão (No caso de acesso direto, inserir a minuta juntamente com o cartão de cidadão, 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 TIM

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

Nº DE TIM 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 TIM e a password de acesso à área reservada de TIM na Plataforma SCE.•

TIM:

REGISTO NA PLATAFORMA SCE

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

ADENE:

CARTÃO DE TIM

    .    A ADENE envia por correio o cartão de TIM•

 

PASSO 2

RECONHECIMENTO COMO TIM

http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2013/08/15900/0498805005.pdf


SER TIM-II/III

       O CARTÃO DE TIM-II/III        

QUAIS OS DEVERES PROFISSIONAIS DE UM TIM?

Um TIM tem o dever de exercer as suas funções em condições que garantam a sua total independência e a ausência de conflitos de interesses, i.e. não 

exercendo a sua atividade relativamente a edifícios do qual seja proprietário ou arrendatário.

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

Estes profissionais que pretendam exercer a atividade de TIM 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. 

QUAIS AS COMPETÊNCIAS DE UM TIM

   Assegurar uma gestão pró-ativa e fundamentada de energia do edifício.•
   Elaborar e/ou manter atualizado o Plano de Manutenção (PM) do edifício e seus sistemas técnicos.•
   Assegurar o cumprimento do PM verificando a sua boa execução.•
   Informar o proprietário da necessidade de realizar a certificação energética do edifício, nos casos aplicáveis.•
   Manter atualizado o projeto e demais documentação técnica sobre o edifício e seus sistemas técnicos, e aconselhar o proprietário na seleção de novos•

     sistemas técnicos, exclusivamente no que respeita ao cumprimento do SCE, REH e RECS e demais legislação aplicável.

   Manter atualizado o livro de registo de ocorrências.•
   Deve integrar a equipa de instalação dos novos sistemas técnicos, participando direta e ativamente nas tarefas bem como acompanhar os ensaios de receção•
     das instalações.

SAIBA MAIS EM:

FORMAR@ADENE.PT

WWW.ACADEMIAADENE.PT

PASSO 3

NOME Nº TIM 00000

FOTO

TIM-II TIM-III

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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