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A. Introdução
O lançamento do primeiro “Plano de Ação para a Eficiência Energética: Concretizar o Potencial”
(COM(2006)0545), em 2006, que visava mobilizar o público, legisladores e atores do mercado de
forma a garantir um novo mercado de energia que poderia fornecer infraestruturas eficientes
energeticamente, produtos e sistemas de energias eficientes, marcou o iniciar de uma série de ações,
por parte da EU, com o objetivo de alcançar uma Europa com maior eficiência energética.
Em 2016, a Comissão Europeia apresentou o pacote de propostas "Energia limpa para todos os
europeus" (COM (2016) 0860) com o objetivo de alinhar a legislação energética da UE com os novos
objetivos climáticos e energéticos para 2030, tendo em vista a criação de um sistema energético
integrado a nível europeu e uma força de trabalho europeia com todas as competências necessárias
para construir e gerir o sistema energético do futuro.
No entanto, um estudo publicado pelo CEDEFOP (2018) sobre as necessidades de formação na
indústria mostrou que apesar de as universidades terem um papel ativo na educação e investigação
no domínio da eficiência energética, mostrando que as qualificações e competências superiores
existentes correspondem às atuais necessidades do setor, “o mercado de trabalho ainda carece de
mão-de-obra de nível médio e operacional [...] empregos que não exigem formação académica,
mas sólidas competências técnicas ”.
No âmbito do projeto REACT, foi desenvolvido o Currículo do Técnico Europeu de Eficiência Energética
em Edifícios (European Energy Efficiency in Buildings Technician - EEEBT). Este documento contem a)
o Perfil Profissional EEEBT; b) a Matriz de Competências para a qualificação (nível EQF/QEQ 4),
detalhando para cada uma das quatro Unidades de Competência (UC) os seus objetivos, resultados
de aprendizagem, horas de contacto, carga horária e recursos externos, c) a metodologia de formação
e d) a visão global da avaliação sumativa e e) percurso alternativo para obtenção da qualificação .
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B. Perfil Profissional
A qualificação de Técnico Europeu de Eficiência Energética em Edifícios (EEEBT) foi desenhada para
um nível 4 QEQ. O Técnico Europeu de Eficiência Energética em Edifícios é um facilitador da
implementação de medidas para a eficiência energética, em edifícios residenciais e não residenciais. O
EEEBT é capaz de participar em discussões e processos de tomada de decisão em matérias
relacionadas com a eficiência energética em edifícios. Tem uma compreensão básica do conceito de
eficiência energética em edifícios e tecnologias e equipamentos relacionados. Também é capaz de
contribuir nas auditorias energéticas e processos de monitorização de consumos energéticos. Os prérequisitos para obter a qualificação são a) ter ais de 16 anos de idade e b) ter completado um nível 2
QEQ, mais um ano de experiência na área OU um nível 3 QEQ, ou superior.
O Técnico Europeu de Eficiência Energética em Edifícios é capaz de:
1.

Identificar possíveis soluções para aumentar a eficiência energética de um edifício:
1.1. Diferenciando unidades do sistema internacional de energia e potência;
1.2. Reconhecendo os processos e utilização de edifícios;
1.3. Classificando o edifício em termos de ocupação para avaliar o desempenho energético;
1.4. Estabelecendo a temperatura de conforto térmico de acordo com as características dos
edifícios;
1.5. Reconhecendo os diferentes comportamentos térmicos dos materiais de construção e a
forma como interferem na eficiência energética do edifício;
1.6. Reconhecendo tecnologias (aquecimento, ar condicionado, ventilação, tecnologias de
aquecimento e arrefecimento de água, eletrodomésticos, iluminação, tecnologias para
energia renovável) que promovem a eficiência energética em edifícios;
1.7. Estando atualizado relativamente ao enquadramento legal na área da eficiência energética
em edifícios;
1.8. Sugerindo medidas de aumento de eficiência energética em edifícios relacionadas com a
otimização de sistemas termotécnicos;

2. Supervisionar a instalação de equipamentos e sistemas na área da eficiência energética em
edifícios:
2.1 Supervisionando a instalação de equipamentos, sistemas e soluções técnicas de acordo
com critérios pré-estabelecidos pelos fabricantes e/ou superiores hierárquicos;
2.2 Detetando erros em equipamentos e processos de operação de sistema, quando novas
soluções técnicas são instaladas;
2.3 Tendo atenção ao detalhe;
3. Supervisionar a manutenção de equipamentos, sistemas e operações de soluções técnicas na
área da eficiência energética em edifícios:
3.1 Supervisionando a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e / ou instalações
de acordo com as especificações técnicas e regras de segurança;
3.2 Detetando mau funcionamento de equipamentos e sistemas e propor soluções;
3.3 Sugerindo ferramentas de monitorização da eficiência energética em edifícios;
3.4 Interpretando e apresentar resultados de monitorização de edifícios;
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4. Seguir uma metodologia de auditoria relativa à eficiência energética em edifícios:
4.1 Apoiando no preenchimento de documentação relacionada com a auditoria;
4.2 Interpretando um relatório de auditoria energética e propor medidas para aumentar a
eficiência energética;
4.3 Identificando standards e requisitos legais relacionados com a eficiência energética em
edifícios, incluindo NZEB;
4.4 Reconhecendo procedimentos, fases e níveis de uma auditoria energética.
C. Matriz de Competências
Os resultados da aprendizagem, enquanto parte importante do currículo, orientam os formadores
sobre o processo de ensino e informam os formandos sobre o que se espera que eles saibam,
compreendam e sejam capazes de fazer após uma determinada atividade de aprendizagem. Os
resultados de aprendizagem são definidos como afirmações sobre o que um aprendente sabe,
compreende e é capaz de fazer no final do processo de aprendizagem, sendo definidas em termos
de conhecimentos, competências e autonomia e responsabilidade 1. Para a definição da matriz de
competências e resultados de aprendizagem REACT, o consórcio adotou as indicações metodológicas
fornecidas nos seguintes documentos:



Definir, escrever e aplicar resultados de aprendizagem: Um manual europeu, desenvolvido
por CEDEFOF, 2017.
Guia metodológico - conceito de qualificações baseado nos resultados da aprendizagem,
desenvolvido pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino e Formação
Profissionais (ANQEP), 2015.

O currículo REACT foi desenvolvido de acordo com os descritores do Quadro Europeu de
Qualificações (QEQ), tendo em conta as especificidades e contextos nacionais, para o nível 4 QEQ .

Elementos Descritores de nível
Conhecimento

Conhecimento
factual e teórico
em
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Após a conclusão da UC , o formando será capaz de
Competências
Responsabilidade e Autonomia

Uma gama de aptidões cognitivas e práticas
necessárias para gerar soluções para
problemas específicos em um campo de
trabalho ou estudo

Exercitar a autogestão dentro das orientações
dos contextos de trabalho ou estudo que são
geralmente previsíveis, mas estão sujeitos a
mudanças
Supervisionar o trabalho de rotina dos outros,
assumindo alguma responsabilidade pela
avaliação e melhoria das atividades de trabalho
ou estudo

1

CEDEFOP, 2017. Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook, developed by
European Commission. Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF).
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page Last access in October 30th 2020
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O quadro seguinte mostra a correspondência entre o nível do QEQ (Quadro Europeu de Qualificações)
e os níveis dos QNQ (Quadro Nacional de Qualificações) dos países parceiros. Ao fazer a
correspondência entre os QNQs e o QEQ, os resultados alcançados tornam-se mais legíveis em toda
a Europa, permitindo a mobilidade dos aprendentes dentro ou entre países e facilitando o seu processo
de aprendizagem ao longo da vida, e contribuindo para um melhor reconhecimento dos resultados da
formação.

Nível QEQ
4

Quadro de Correspondência entre QEQ e QNQs
Níveis NQF dos países parceiros
Portugal
Grécia
4
4

Croácia
4

O currículo REACT curriculum compreende quatro unidades de competência. Uma unidade de
competência (UC) é a combinação coerente de resultados de aprendizagem, que podem ser avaliados
e validados autonomamente3. O objetivo de uma UC é responder ao que o formando é capaz de fazer,
mostrando e demonstrando tal desempenho.
Para uma melhor compreensão da estrutura da Unidade de Competência, segue-se uma breve
explicação de cada secção:


Conhecimento – A coleção de factos, princípios, teorias e práticas relacionadas com o campo
dos estudos ou da atividade profissional.



Competências – - A capacidade de aplicar conhecimentos e utilizar os recursos adquiridos
para completar tarefas e resolver problemas. Podem ser cognitivas (uso do pensamento lógico,
intuitivo ou criativo) ou práticas (implicando aptidões manuais e o uso de métodos, materiais,
ferramentas e instrumentos).



Responsabilidade e autonomia – Refere-se ao nível de autonomia e responsabilidade a que
a tarefa é executada e os problemas são resolvidos; está ligado ao grau de complexidade da
ação.



Recursos Externos – O conjunto de recursos disponíveis que contribuem para as ações
previstas.



Horas de Contacto – Número de horas despendidas pelos formandos em atividades
orientadas por formadores/professores (número de horas despendidas na plataforma de
eLearning, nas sessões presenciais e na realização das avaliações teóricas e práticas).



Carga Horária – Indicação do tempo que os formandos normalmente precisam para concluir
todas as atividades de aprendizagem (horas de contacto, autoestudo, exercícios práticos e
Webquests) necessárias para atingir os resultados de aprendizagem esperados.

3

ANQEP, 2015. Methodological guidebook – concept of qualifications based on learning outcomes, developed
by the Portuguese National Agency for Qualification and Vocational Education and Training
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A Matriz de Competências REACT contém os objetivos, resultados de aprendizagem, carga horária,
horas de contacto e recursos externos, para cada uma das quatro Unidades de Competência (UC),
que perfazem a qualificação:


UC1 – Conceitos Básicos da Eficiência Energética em Edifícios



UC2 – Tecnologias para a Eficiência Energética em Edifícios



UC3 – Metodologias para a Aplicação de Métodos de Auditorias Energéticas



UC4 – Monitorização da Eficiência Energética em Edifícios
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UC1 – CONCEITOS BÁSICOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS

Horas de Contacto: 3 horas
Carga Horária:
12 horas

OBJETIVOS
Nesta unidade, os/as formandos/as aprenderão sobre o sistema internacional de unidades de energia e potência, oportunidades para melhorar a eficiência energética do
envelope de um edifício e soluções de construção adequadas para eficiência energética na estrutura e isolamento térmico do edifício. Todos estes conceitos constituem uma
introdução básica à eficiência energética em edifícios.
M

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
CONHECIMENTO

Após a conclusão da UC , o/a formando /a será capaz de
COMPETÊNCIAS

RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA

Conhecimento teórico em:


Classificação da ocupação de
edifícios

Conhecimento teórico básico em:





Sistema internacional de
unidades de energia e potência
Conceito de envelope de um
edifício
Materiais de construção e o
seu comportamento térmico
Atingir níveis de conforto
térmico

Diferenciar o sistema internacional de energia e unidades de potência para interpretar e
supervisionar projetos de instalação
Relacionar materiais de construção (incluindo envelope de edifícios) ao seu
comportamento térmico e usos para inferir seu nível de eficiência energética
Reconhecer a classificação de ocupação de edifícios para identificar possíveis soluções
para aumentar a eficiência energética em edifícios

Verificar as melhores soluções ao nível dos materiais
estruturais e isolamentos para um edifício eficiente a
nível energético

Relacionar as necessidades energéticas para atingir os níveis de conforto térmico
desejados com as características dos edifícios

RECURSOS EXTERNOS
Sustainable energy regulation and policymaking for Africa – Module 18: Energy efficiency in buildings; Economia & Energia, 2000. Feu Alvim et al. Energy Final and Equivalent - Simplified Procedure for Conversion (No 18
Janeiro-Março 2000); SAGE- Building Envelope Contractors, 2019. The Importance of the Building Envelope - In Building Envelope, Environment; Journal of Innovation in Digital Ecosystems, 2016. Dimosthenis, Loannidis
et al. Occupancy driven building performance assessment. Volume 3, Issue 2, Dezembro 2016, Pag. 57-69.; DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 19 maio 2010 - on the
energy performance of buildings (recast)”. Official Journal of the European Union.; GTM: A Wood Mackenzie Business, 2007. Day, Rob. Energy and Power Units: The Basics; Energy for sustainable rural development
projects - Vol.1: Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 1991. W.S. Hulscher. Chapter 1 - Basic energy concepts.; ADENE, 2016. Plano de Promoção de Eficiência no Consumo: Curso de Gestores
Municipais de Energia; TWO TRAILS INC. – Sustainable Building Consultants; Agosto 13, 2011. What is a building envelope and why is it important?; ECHOTAP fevereiro 2020. Contractor’s Field Guide to The Building
Envelope; Building Envelope Design Guide – Introduction”; Arnold, Chris; FAIA, RIBA Building Systems Development Inc.; WBDG – Whole Building Design Guide; Updated: 11-08-2016; Comportamento térmico de
diferentes soluções de envolvente opaca vertical em edifícios. Nunes, Pedro; Dissertation to obtain the Master's Degree in Civil Engineering, 2014.; Characterising thermal behaviour of buildings and its effect on urban
heat island in tropical areas. Surjamanto et al. International; Journal of Energy and Environmental Engineering V.11, pages129–142, 2020.; Thermal Properties Of Building Materials. Wilson, Jim; Electronics Cooling; February
1, 2008; Desempenho térmico de edifícios com materiais de reduzida energia incorporada – caso de estudo de um sistema construtivo modular pré-fabricado.Marcelo, Sara; Mestrado Integrado em Engenharia
energética e ambiental; Universidade de Lisboa; 2017; Desempenho Térmico de edificações - Aula 2: Conforto Térmico.Lamberts, Roberto; Universidade de Floranópolis; Brasil; Análise do Comportamento Térmico de
Construções não Convencionais através de Simulação em Visual- Capítulo 3 – Térmica dos Edifícios. Correia Pereira da Silva, Pedro. Universidade do Minho; Comissão Europeia, 2020. Energy Performance of Buildings
Directive: Comissão Europeia, 2013. Energy consumption by end-use in residential buildings.

UC2 – TECNOLOGIAS PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS

Horas de Contacto: 4 horas
Carga Horária:
17 horas

OBJETIVOS
Nesta unidade, os/as formandos/as ficarão a conhecer as mais atuais tecnologias para a eficiência energética em edifícios, terão uma noção da sua aplicabilidade e das suas
vantagens e desvantagens. Aprenderão que tecnologias para a eficiência energética em edifícios podem ser instaladas ou atualizadas, em diferentes tipos de edifícios, as suas
potencialidades e limitações, e sua relação com o uso dos edifícios.
m

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
CONHECIMENTO

Conhecimento teórico básico em:






Tecnologias de aquecimento e
abastecimento de água quente
Ar condicionado, ventilação e
refrigeração
Eletrodomésticos
Iluminação
Tecnologias de energias
renováveis

Após a conclusão da UC, o /a formando /a será capaz de
COMPETÊNCIAS

RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA

Relacionar tecnologias para eficiência energética em edifícios e a sua aplicabilidade em
diferentes edifícios para atingir metas de consumo de energia
Identificar as vantagens e desvantagens de cada tipo de tecnologia para eficiência
energética para comparar e propor a melhor opção face aos recursos disponíveis
Reconhecer as potencialidades e limitações das tecnologias de eficiência energética para
apoiar a tomada de decisão
Relacionar tecnologias para melhoria da eficiência energética com o uso de edifícios, para
maximizar a otimização da eficiência energética

Sugerir soluções de eficiência energética em edifícios
participando em discussões sobre a melhor solução
para um determinado edifício
Supervisionar a implantação de equipamentos de
eficiência energética em edifícios, seguindo diretrizes
previamente estabelecidas

Relacionar as tecnologias para eficiência energética em edifícios com os equipamentos e
condições necessários

RECURSOS EXTERNOS

Energy Saving Trust, n/d. Energy saving light bulbs; Comissão Europeia, 2019. Energy performance of buildings directive; Comissão Europeia, 2016. Mapping and analyses of the current and future (2020 - 2030)
heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables); European Heat Pump Association, n/d. Heat pump technology and application overview; Agência Internacional de Energia, n/d. Technology Roadmap Energyefficient Buildings: Heating and Cooling Equipment; Roba Saab, Mohamed I. Hassan Ali; Variable-Refrigerant-Flow Cooling-Systems Performance at Different Operation-Pressures and Types-of-Refrigerants on Energy
Procedia, Volume 119, julho 2017, Pag. 426-432; Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, 2019. Joint Task Force on Energy Efficiency Standards in Buildings, Mapping of Existing Technologies to Enhance
Energy Efficiency in Buildings in the UNECE Region; Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), n/d. Energy Efficiency in Buildings.
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UC3 - METODOLOGIAS PARA A APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS

Horas de Contacto: 6 horas
Carga Horária:
15 horas

OBJETIVOS
Nesta unidade, os/as formandos/as irão aprender sobre a importância e o conceito de uma auditoria energética em edifícios, sendo capazes de identificar vários resultados,
procedimentos e fases de uma auditoria energética, permitindo-lhes contribuir para a preparação de relatórios. Também aprenderão sobre edifícios com necessidade energética
quase nula (NZEB), políticas e estruturas da UE relacionadas edifícios NZEB e conectarão as políticas e metas gerais da UE e a implicação de NZEB nas políticas nacionais dos
Estados-Membros da EU.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
CONHECIMENTO
Conhecimento teórico em:

A importância e os objetivos de
uma auditoria energética

O conceito de auditorias
energéticas em edifícios

Metodologia de auditoria
energética

Procedimentos e fases de
auditoria energética

Políticas gerais da UE, diretrizes
CEN, metas e princípios dos
NZEB
Conhecimento factual em:

As fases de uma auditoria
energética

Metodologia de uma auditoria
energética

Relatórios de auditorias

Após a conclusão da UC, o /a formando /a será capaz de
COMPETÊNCIAS

RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA

Explicar o propósito e os objetivos de uma auditoria energética de forma a participar no
seu processo
Listar os procedimentos e fases de auditoria energética para obter uma imagem real do
desempenho do edifício
Identificar as diferentes partes de uma auditoria energética, com o objetivo de propor
medidas de melhoria
Analisar as políticas da UE, diretrizes CEN e normas relacionadas com os NZEB
Derivar recomendações de resultados de auditoria de energia para sugerir medidas de
melhoria
Identificar uma metodologia de auditoria energética que responda aos requisitos nacionais

Contribuir para o processo de auditoria energética e
preparação de relatórios em conformidade com os
requisitos técnicos
Apoiar na seleção e gestão dos diferentes
intervenientes numa auditoria energética
Apresentar as obrigações de edifícios NZEB nas
políticas nacionais dos Estados Membros da UE

Interpretar um relatório de auditoria energética para fazer planos para a implementação
de medidas de eficiência energética
Envolver os diferentes atores para facilitar a implementação de medidas de melhoria

RECURSOS EXTERNOS

Agostino, D., Zangheri, P., Castellazzi, L., 2017. Towards Nearly Zero Energy Buildings in Europe: A Focus on Retrofit in Non-Residential Buildings; Androutsopoulos, A. & Alexandri, E., 2008. The Importance of Energy Audit
in the Energy Certification of Buildings. Beachler, M., Strecker, C., Shafer, J., 2011. BUILDING TECHNOLOGIES PROGRAM A Guide to Energy Audits; Instituto Euopeu de Performance de Edifícios, 2011. Principles for nearly
Zero-Energy Buildings; Comissão Europeia, 2020. Nearly zero-energy buildings; Comissão Europeia, 2000. Energy Audit Guide Part A: Methodology And Technics; Ministro do Ambiente Finlandês, 2001. Energy audit
guide for buildings; Paoletti, G., Pascuas, R., Pernetti, R., & Lollini, R., 2017. Nearly Zero Energy Buildings: An Overview of the Main Construction Features across Europe. Buildings, 7, 43.; Sustainable Energy Authority of
Ireland (SEAI), 2017. Energy Audit Handbook.
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CU4 - MONITORIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS

Horas de Contacto: 5 horas
Carga Horária:
9 horas

OBJETIVOS
Nesta unidade, os/as formandos/as aprenderão sobre sistemas de gestão de energia, centros de custo de energia e elementos-chave de análise de consumo de energia.
Também aprenderão sobre como otimizar o sistema para consumir menos energia, mantendo o nível de conforto. Serão capazes de interpretar e apresentar os resultados de
monitorização aos responsáveis pela tomada de decisão, com o objetivo de estimular o investimento em eficiência energética dos edifícios, bem como propor e supervisionar
a implementação de medidas simples de eficiência energética relacionadas com a otimização dos sistemas termotécnicos dos edifícios.
m

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
CONHECIMENTO
Conhecimento teórico em:

Conceito de sistemas de gestão de energia

Conceito de centros de custo de energia

Monitorização de energia de edifícios

Consumo em intervalos de tempo
específicos e dependendo da temperatura
externa

Definição de dados de consumo de energia

Planos de monitorização
Conhecimento factual em:

Elementos-chave da análise do consumo
de energia

Energia e consumo de energia

Conexão de centros de custo com
sistemas de gestão de energia

Obstáculos na implementação de medidas,
planos e programas de renovação de
energia

Sistemas termotécnicos de edifícios

Sistema de monitorização de energia do
edifício (BEMS)

Após a conclusão da UC, o/a formando/a será capaz de
COMPETÊNCIAS

RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA

Definir um sistema de gestão de energia o seu funcionamento, para saber o
consumo energético de cada centro de custo
Trabalhar com Sistemas de monitorização de energia de edifícios (BEMS) para
controlar e gerir o consumo energético

Contribuir nos relatórios de monitorização, integrando
dados de consumo energético

Usar instrumentos de medição para recolher dados específicos do consumo
energético

Aplicar mecanismos e planos na implementação de
medidas de eficiência energética

Seguir um plano de monitorização de acordo com critérios pré-estabelecidos
e intervalos de tempo específicos

Interpretar e apresentar os resultados da
monitorização aos responsáveis pela tomada de
decisão, com o objetivo de estimular o investimento na
eficiência energética dos edifícios

Preparar ferramentas de monitorização (ex.: lista de verificação) com base nos
requisitos legais, tecnologias e equipamentos em utilização
Identificar os principais elementos da análise do consumo de energia para
otimizar os sistemas de energia dos edifícios

Propor medidas simples de eficiência energética
relacionadas com a otimização de sistemas
termotécnicos

Identificar soluções para superar obstáculos na implementação de medidas,
planos e programas de renovação energética

Supervisionar a implementação da otimização do
sistema de gestão de energia

Identificar os problemas dos sistemas termotécnicos para ajudar a mitigar o
tempo de inatividade

RECURSOS EXTERNOS

Ministério da Construção e Planeamento da República da Croácia, 2017. Building energy audit report methodology.
Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, n/d. Energy and Buildings – Renewable Energies and Energy Efficiency.
F. C. Rios, H. Naganathan, W. K. Chong, S. Lee, A. Alves, 2017. Analyzing the Impact of Outside Temperature on Energy Consumption and Production Patterns in High-Performance Research Buildings in Arizona.
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Website oficial: ACEEE, Builtrix, Delta company, Nimbus Research Centre, SmartWay d.o.o., Velux, Wattics company
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D. Metodologia de Formação
O curso de Formação para a qualificação do Técnico Europeu de Eficiência Energética em Edifícios
está desenhado para uma metodologia combinada (b-Learning): presencial e a distância.
A formação teórica será dada, maioritariamente, através de uma plataforma de eLearning, com três
sessões presenciais previstas: a) a primeira sessão, no início do curso, onde os formandos serão
apresentados à plataforma eLearning e à metodologia de formação, aos resultados de aprendizagem,
aos procedimentos de avaliação e uma visão geral da UC1 e UC2; b) uma sessão a meio do curso de
formação, no início da UC3, para apoiar os formandos no seu progresso e fornecer uma visão geral da
UC3 e UC4; e c) uma sessão final, para realizar a avaliação, apresentar os WebQuests e receber os
exercícios de avaliação. As sessões online (eLearning) serão compostas por: a) um vídeo introdutório
para cada UC; b) os materiais de Formação teóricos; c) quatro ficheiros para download com uma
versão extensiva dos materiais de formação teóricos (um ficheiro por UC); e d) um jogo digital (serious
game) para avaliação formativa, a ser jogado no final de cada UC.
A Formação prática realiza-se em contexto de Trabalho (WBL): os formandos receberão do seu mentor
um conjunto de exercícios práticos para cada UC.
No total, o curso de formação contabiliza 18 horas de contacto, com uma carga horária prevista de 52
horas. O curso de Formação para a qualificação de Técnico Europeu de Eficiência Energética em
Edifícios totaliza 2 pontos ECVET. Pontos ECVET são representações numéricas do peso total dos
resultados de aprendizagem numa qualificação e do peso das unidades de competência na mesma.
O esquema de formação pode ser consultado na próxima página.

E. Visão Global da Avaliação Sumativa
A avaliação sumativa será realizada no final de cada unidade de competência. No final de cada UC,
os/as formadores aplicarão um teste com 10 perguntas de escolha múltipla. Os formandos terão 12
minutos para completar o teste. Um teste adicional composto por mais 10 perguntas de escolha
múltipla que integram os conhecimentos de todas as UC será aplicado no final do curso. Os formandos
também terão 12 minutos para completar o teste. Em conclusão, serão realizadas cinco avaliações
(uma por cada unidade de competência mais uma que integra todas as UCs).
A avaliação prática será aplicada em contexto de trabalho, em situações reais. Serão aplicados dois
testes práticos no final de cada unidade de competência. Adicionalmente, durante o curso, os
formandos escolherão um WebQuest (dos quatro desenvolvidos no âmbito do projeto), para realizar
individualmente ou em grupo (dependo das especificações do WebQuest) que será apresentado na
última sessão presencial do curso.
F. Percurso Alternativo para Obtenção da Qualificação
No âmbito do projeto REACT, foram desenvolvidos um Esquema de Reconhecimento e Validação
Competências (RVC) e respetivas ferramentas. O processo de RVC compreende quatro etapas: a)
acolhimento e documentação; b) reconhecimento; c) avaliação e validação; d) entrega do certificado.
No final do processo, os candidatos poderão ser reconhecidos como Técnicos Europeus de Eficiência
Energética em Edifícios (se demonstrarem possuir os conhecimentos e competências mínimos
necessários para cada unidade de competência) ou poderão receber certificados de determinadas
unidades de competência (caso só demonstrem conhecimentos prévios em temáticas específicas,
correspondentes a unidades de competências específicas).

