REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
Direção Regional da Energia

Circular
CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PERITOS QUALIFICADOS PQI E PQII;
ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS; FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PQI (40KW)
NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS – SCE

A Direção Regional da Energia (DREn) em parceria com a Agência para a Energia (ADENE) está a promover a
realização de formações para técnicos que têm como objetivo o reconhecimento de Perito Qualificado (PQ), bem
como para os PQ que atuam nos Açores e que pretendem atualizar os seus conhecimentos incidindo na nova
metodologia de cálculo do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) ou do
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) e ainda, formação
complementar para PQI40kW para efeitos de atuação em potência térmica nominal de climatização entre 25 kW e
40 kW, de acordo com o previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 4/2016/A, de 2 de fevereiro, prevendo-se
que a formação de REH para PQI decorra de 6 a 9 de junho e a formação de RECS para PQI e PQII decorra
entre os dias 15 e 18 de junho.
Abaixo identifica-se os links de acesso à informação e às inscrições dos cursos que possa pretender frequentar.
•

Atualização de conhecimentos para PQII:
Informação disponível em
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/atualizacao-de-conhecimentos-pq-ii-20160211-103355/introducao
Inscrição disponível em
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/atualizacao-de-conhecimentos-pq-ii-20160211-103355/inscricao
•

Formação complementar para PQI para alargamento de competências no âmbito de atuação do RECS
para potências térmicas nominais entre 25 kW e 40 kW:
Informação disponível em:
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/formacao-complementar-pq-i-20160513-185423/introducao
Inscrição disponível em:
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/formacao-complementar-pq-i-20160513-185423/inscrição
Esta formação inclui a realização de um exame.
Para acesso à atividade de Perito:

•

Formação para PQI
Informação disponível em:
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/formacao-pq-i-2016-20160512-213818/introducao
Inscrição disponível em:
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/formacao-pq-i-2016-20160512-213818/inscricao

•

Formação para PQII
Informação disponível em:
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/formacao-pq-ii-2016-20160512-214206/introducao
Inscrição disponível em:
https://www.academiaadene.pt/pt/frms/formacao-pq-ii-2016-20160512-214206/inscricao
INFORMAÇÕES
Qualquer pedido de esclarecimento pode ser solicitado através dos endereços:
info.sce@azores.gov.pt ou formar@adene.pt
Ponta Delgada, maio de 2016

