
 

 

Torne-se um formador qualificado em nZEB no                                                                                  

sistema de formação e certificação SouthZEB 

De acordo com a Diretiva Europeia 2010/31/UE relativa ao desempenho energético de 

edifícios, a partir de 2018 todos os edifícios novos pertencentes a entidades públicas têm que 

ser edifícios com balanço energético quase nulo (nZEB) e após 2020 todos os novos edifícios 

construídos na UE têm que ter as mesmas características. 

O sistema de formação e certificação desenvolvido no âmbito do projeto SouthZEB 

disponibilizará programas de formação para profissionais de projeto, construção e operação 

de edifícios nZEB em quatro países do sul da Europa (Chipre, Grécia, Itália e Portugal).   

Em Portugal a formação de formadores SouthZEB é gratuita e decorrerá entre 15 de Outubro 

e 21 de Novembro para um número reduzido de candidatos selecionados por avaliação do CV.  

A formação é constituída por 10 módulos de formação adaptados às necessidades, à 

regulamentação específica e às tradições de construção dos países participantes. Os conteúdos 

dos mesmos cobrem desde assuntos técnicos e ferramentas de simulação e projeto até à 

direção e fiscalização de obra de edifícios nZEB e elaboração de sistemas de financiamento e 

outros incentivos para os promover. 

Para obter a certificação de formador é necessário concluir 4 módulos à escolha, com 

aproveitamento, podendo no entanto frequentar e concluir os restantes 6 módulos. Após esta 

fase estará apto, como formador certificado SouthZEB a lecionar os módulos aos candidatos 

que pretendam tornar-se membros certificados SouthZEB, no primeiro semestre de 2016. 

Do certificado constarão os módulos de formação e as datas em que foram concluídos, 

podendo ser atualizado com cursos adicionais, e será válido, no mínimo, durante o período de 

vigência do projeto SouthZEB (2015-2020). 

Para obter mais informações sobre os módulos de formação consulte o site do projeto - 

http://www.southzeb.eu - e para se candidatar contacte-nos através do email 

szebpt@gmail.com, enviando-nos o seu CV. 

 

http://www.southzeb.eu/
mailto:szebpt@gmail.com

