
 

Descontos ANPQ 

 

A ADENE - Agência para Energia e a Associação Nacional de Peritos Qualificados (ANPQ) 

estabelecem uma parceria de colaboração na área da formação e reforço de competências de 

Peritos Qualificados, procurando desta forma o melhor aproveitamento das potencialidades 

humanas e logísticas de cada uma das entidades. 

A colaboração da ADENE na área da formação e reforço de competências pressupõe as seguintes 

condições específicas:  

A ADENE compromete-se a subsidiar: 

• A Formação Complementar de PQ para reforço de competências, em 25% sobre o PVP 

da inscrição dos associados da ANPQ, nomeadamente: 

o Pequenos Edifícios de Comércio e Serviços – PVP 140€ + IVA; 

o Edifícios de habitação - PVP 140€ + IVA; 

o Grandes Edifícios de Comércio e Serviços - PVP 140€ + IVA.  

• Os cursos de formação da Academia ADENE abaixo indicados, em 25% sobre o PVP da 

inscrição dos associados da ANPQ, assegurando este desconto, no máximo, a 5 

associados por curso: 

 

 ISO 50001 – Qualificação de Auditores em Sistemas de Gestão de Energia – PVP 650€ 

+ IVA; 

 Projetista de Sistemas Solares Térmicos – PVP 500€ +IVA; 

 CMVP – Certificação de Profissionais de Medição e Verificação – PVP 1200€+IVA; 

 Auditor de Edifícios Residenciais – PVP 360€ + IVA; 

 Simulação Dinâmica de Edifícios – PVP 350€+IVA; 

 Sistemas Fotovoltaicos para Autoconsumo – PVP 650€ + IVA; 

 Reabilitação de Edifícios – PVP 700€ + IVA;.  

 

• Os restantes cursos de formação promovidos pela Academia ADENE, em 5% sobre o PVP 

das inscrições dos associados da ANPQ  

Da parte da ANPQ deverão ser asseguradas as seguintes condições: 

• Divulgação periódica (mensal) pelos seus associados, através de e-mailing, newsletters 

e informação no site (através banners/notícias) dos cursos de formação a indicar pela 

Academia ADENE; 

• Disponibilização no seu site de um link para as inscrições diretas dos peritos qualificados 

nos cursos da Academia ADENE; 

• Validação da inscrição ativa na ANPQ à data da inscrição na formação. 

 

 


