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A pobreza energética é uma realidade cada vez mais 

comum na Europa afetando mais de cem milhões de 

cidadãos. Apesar do clima, Portugal é um dos países 

europeus com maior pobreza energética. De acordo com 

um estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde 

em Fevereiro de 2012, a percentagem de população sem 

capacidade para manter as habitações adequadamente 

aquecidas é de 28,3% e a percentagem de população que 

vive numa habitação inadequadamente arrefecida 

durante o Verão é de 35,7%. Se tal se deve em grande 

parte ao preço elevado da energia, e portanto à reduzida 

ou nula climatização das habitações, a baixa qualidade 

da construção agrava ainda mais a situação. 

De acordo com a Diretiva Europeia 2010/31/UE relativa 

ao desempenho energético de edifícios, a partir de 2018 

todos os novos edifícios pertencentes a entidades 

públicas terão que ser edifícios com necessidades quase 

nulas de energia (nZEB - nearly Zero-Energy Buildings) e 

após 2020 todos os novos edifícios construídos na UE 

terão que ter as mesmas características. 

Um edifício nZEB é um edifício em que o balanço entre a 

procura e a oferta de energia é quase nulo, ou seja, um 

edifício com necessidades energéticas muito reduzidas as 

quais deverão ser supridas através da contribuição de 

energia renovável produzida no local ou nas 

proximidades. 

O projeto destes edifícios requer conhecimentos 

específicos que ou não fazem parte dos curricula 

tradicionais dos cursos de engenharia e arquitectura ou 

são fornecidos de forma dispersa e não especificamente 

focada na obtenção de edifícios nZEB. 

 

 

 

A formação oferecida no âmbito do Projeto Europeu 

SouthZEB, financiado pelo programa IEE e no qual 

participam 9 parceiros europeus, pretende colmatar 

esta lacuna e dotar os atuais e os futuros profissionais 

de uma visão holística que lhes permita vir a integrar 

equipas de projeto, construção e manutenção de 

edifícios nZEB. 

Em Portugal as formações são organizadas pelo Instituto 

Superior Técnico (IST) e pela Universidade do Minho 

(UMinho), com o apoio de diversas entidades ADENE, o 

LNEG, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos 

Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, o 

iiSBE, o LNEC e a Lisboa E-Nova.  

As formações Consultor nZEB serão gratuitas apenas 

durante o primeiro Semestre de 2016 e decorrem no 

IST – Campus  TagusPark em Oeiras, UMinho em 

Guimarães, Universidade da Beira Interior (UBI) na 

Covilhã, Universidade do Algarve (UALg) em Faro, 

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM em Vila Nova de 

Gaia e Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) 

nos Açores para um número reduzido de candidatos 

selecionados por avaliação do CV. Esta formação dará 

direito à obtenção de um certificado internacional de 

Consultor ZEB. O público-alvo são profissionais do 

sector da construção ou áreas afins, com formação 

superior, não  sendo  exigida experiência profissional, 

formação ou conhecimentos em nZEB. 

Após esta formação fará parte de um grupo restrito de 

profissionais Consultores nZEB com um certificado 

internacional SouthZEB e constará de uma base de 

dados internacional de profissionais certificados. 

Trata-se de uma oportunidade única na medida em que 

todos os profissionais certificados pelo sistema de 

formação e certificação SouthZEB estarão na linha da 

frente das oportunidades que se abrirão com a 

aplicação desta Diretiva no país. 

Já se encontra aberto o período de candidaturas, que 

deverão ser feitas através de formulário on-line 

disponível no site do projeto - www.southzeb.eu/pt-pt. 

 

Oportunidade Única: FORMAÇÃO GRATUITA  

Frequente gratuitamente a formação oferecida 
no âmbito do projeto europeu SouthZEB e 
torne-se um Consultor nZEB certificado 
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A formação é constituída por 10 módulos de formação, abrangendo diversos conteúdos, adaptados às necessidades, à 

regulamentação e às tradições da construção em Portugal. Os conteúdos cobrem desde assuntos técnicos e ferramentas de 

simulação e projeto até à direção e fiscalização de obra de edifícios nZEB bem como a elaboração de sistemas de 

financiamento e outros incentivos para os promover. 

Para obter a certificação de Consultor nZEB é necessário concluir com aproveitamento, no mínimo, 4 módulos (sendo dois 

obrigatórios e dois à escolha do candidato). Pode frequentar e concluir tantos módulos quantos os que pretender até ao total 

de 10 módulos. A formação decorre em horário laboral (no IST, UMinho, Gaiurb e LREC) e em pós-laboral (na UALg e UBI). 
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Duração: 16 h 

Duração: 30 h 

Duração: 20 h 

Duração: 8 h 

Duração: 12 h 

Duração: 16 h 

Duração: 10 h 

Duração: 8 h 

Duração: 43 h Módulos 1 e 2: Conceitos e estratégias nZEB I e II (obrigatórios) 

Tradições construtivas, os regulamentos da construção e o potencial para a construção 

e reabilitação nZEB. 

Física das construções, isolamento térmico, materiais, soluções construtivas e sistemas 

ativos de produção de energia a partir de fontes renováveis e temas relacionados com 

o projeto e construção e reabilitação de edifícios nZEB. 

Módulo 3: Pontes Térmicas 

Avaliação e cálculo de pontes térmicas, abordando temas como a definição de pontes 

térmicas, perdas térmicas através de ligações, linhas isotérmicas, temperaturas 

superficiais e humidade e diretivas e regulamentos em vigor. 

Módulo 4: Conforto Térmico 

Ambiente térmico dos edifícios, apresentando os fatores e valores que condicionam a 

perceção de conforto térmico, bem como diferentes formas de previsão e avaliação do 

conforto térmico, de acordo com as normas em vigor. 

Módulo 5: Regulamentos e Características da Arquitetura Local 

Ferramentas de simulação para avaliar o impacto de medidas de eficiência energética 

através da previsão do desempenho de edifícios. 

Módulo 6: Ferramentas de Simulação e Projeto de Edifícios nZEB 

Tecnologias dos vários subsistemas e instalações, bem como o seu dimensionamento e 

avaliação económica. 

Módulo 7: Tecnologia de Baixo-Carbono e de Automação nZEB 

Técnicas de avaliação e de auditoria energética dos edifícios existentes, bem como 

otimização de custos das soluções de reabilitação de edifícios visando a sua conversão 

em edifícios nZEB. 

Módulo 8: Reabilitação de Edifícios no contexto nZEB 

Gestão da construção e supervisão em obra de edifícios nZEB, abordando temas como 

BIM (Building Information Modelling), Envolvente do edifício, Sistemas MEP 

(Mechanical, Electrical and Plumbing), Energias renováveis e armazenamento de 

energia, Sistemas de automação. 

Módulo 9: Gestão da construção e supervisão em obra de Edifícios nZEB  

Módulo 10: Sistemas de Financiamento e Outros Incentivos para nZEB 

Políticas e a legislação, financiamento de edifícios nZEB, meios de sensibilização dos 

cidadãos e experiências bem-sucedidas. 



 

PORTUGAL 

Organizado por:   

Com o apoio de:   

Representantes nacionais SouthZEB: 
Samuel Niza (IST) 
Manuela Almeida (Uminho) 

 

www.facebook.com/southzebpt/ 

szebpt@gmail.com 

www.southzeb.eu/pt-pt 

SouthZEB: capacitar profissionais para tornar os edifícios nZEB numa realidade! 

http://www.southzeb.eu/pt-pt/faq/ 
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