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FFIICCHHAA  DDOO  CCUURRSSOO  

 

PPRRGG__VV22  --  PPRROOJJEETTIISSTTAA  DDEE  RREEDDEESS  DDEE  GGÁÁSS  

 

DDEESSTTIINNAATTÁÁRRIIOOSS 

Pelo disposto na Lei n.º 15/2015, a população alvo passível de frequentar esta ação de formação serão 

todos os interessados que pretendam desempenhar a função de projetista de redes de gás, 

nomeadamente: 

- Finalistas em Engenharia; 

- Engenheiros Licenciados, mestrados ou Bacharéis de uma maneira geral; 

- Engenheiros Licenciados, mestrados ou Bacharéis ligados às atividades de abastecimento dos gases 

combustíveis, nomeadamente projeto, construção e fiscalização de obras relacionadas com a 

instalação de redes de gás e de sistemas de utilização; 

- Gabinetes de Engenharia.   

CCOONNTTEEÚÚDDOOSS  PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOOSS  

1- Redes Urbanas - 16H: 

2- Redes Prediais - 15H: 

3- Avaliação Final - 1H.  

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEERRAAIISS  

No final desta ação de formação, o formando ficará apto a projetar e calcular as redes de gás, em 

conformidade com as disposições regulamentares, e assumir a responsabilidade técnica da execução 

dos projetos. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

No final desta formação os futuros projetistas ficarão aptos a projetar e calcular redes de gás, em 

conformidade com as disposições legais e regulamentares, e assumir as responsabilidades técnicas 

previstas pela execução dos projetos, isto é: 
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- Diferenciar os diferentes tipos de redes de distribuição; 

- Reconhecer e identificar os materiais e tubagens utilizadas; 

- Reforçar alguns princípios da Hidrostática; 

- Conhecer os diversos tipos de gás combustíveis; 

- Obter conhecimentos gerais da legislação em vigor; 

- Conhecer diferentes tipos de aparelhos a gás e equipamentos; 

- Adquirir alguns conhecimentos de instalação e aplicação de redes de gás; 

- Dimensionamento de redes urbanas; 

- Dimensionamento de redes prediais.  

EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO//  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  

Pretende-se que os formandos, no final desta ação de formação, fiquem aptos a projetar e calcular as 

redes de gás, em conformidade com as disposições regulamentares, e assumir a responsabilidade 

técnica prevista pela execução dos referidos projetos. 

  

MMAATTEERRIIAALL  AAPPOOIIOO  //  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

A metodologia de ensino de aprendizagem será ativa, centrada no participante, utilizando diversas 

técnicas de ensino como exposição dialogada, demonstração, trabalho individual, de grupo e prático.  

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  

O curso de Projetista de Redes de Gás pretende fazer com que o formando fique apto a projetar e 

calcular as redes de gás em conformidade com as disposições regulamentares, e assumir a 

responsabilidade técnica da execução dos projetos.  

Curso Acreditado pela Ordem dos Engenheiros (OE).  

AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

A avaliação de conhecimentos tem caráter individual e incidirá sobre cada módulo. A classificação será 

atribuída numa escala de 0 a 20 valores. A conclusão com aproveitamento requer uma aprovação 

mínima de 14 valores 
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no final do curso. 

O Certificado de Formação Profissional será emitido pelo SIGO - Sistema de Informação e Gestão da 

Oferta Educativa e Formativa - de acordo com a Portaria 474/2010, (título que comprova que o 

formando conclui a ação com aproveitamento após o processo de avaliação) e será entregue após 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

• 90% de assiduidade; 

• Aprovação na avaliação (=> 14 valores). 

No caso destas condições não se verificarem cumulativamente, será entregue em Declaração de 

Frequência de Formação Profissional, título que comprova que o formando frequentou a ação de 

formação. 

A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como finalidade validar os 

conhecimentos, capacidades e aptidões adquiridas ou desenvolvidas pelos formandos ao longo da 

formação. Sendo assim, a avaliação dos formandos terá duas etapas: 

1.ª - Avaliação Teórica: 

• Avaliação da prova final individual 

2.ª - Avaliação Prática: 

• Avaliação de trabalho prático 

Contando as duas etapas para a classificação final da seguinte forma: 

• Avaliação teórica – 40% 

• Avaliação prática – 60% 

As avaliações são traduzidas em termos quantitativos na escala de 0 a 20 valores.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  

- Curso reconhecido pela Ordem dos Engenheiros 

- Duração: 32 Horas. 

- O aproveitamento na ação de formação pressupõe nota mínima de 14 valores em cada um dos 
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períodos de avaliação e a frequência de pelo menos 90% da carga horária.  

DDUURRAAÇÇÃÃOO::  32 Horas  

 


