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I. Análise da iniciativa 

  

• A iniciativa 

A iniciativa visa habilitar o Governo a proceder à revisão dos requisitos de acesso e 

de exercício da atividade dos técnicos do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios (SCE). 

A necessidade de proceder à revisão dos referidos requisitos justifica-se pelo facto 

de o regime consagrado na Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto1, que «Aprova os requisitos 

de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a certificação energética 

e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas, conformando-o com a 

disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.º 2005/36/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao 

reconhecimento das qualificações profissionais», se encontrar desatualizado face à 

legislação atualmente em vigor, em especial, face ao estatuído no Decreto-Lei n.º 101-

D/2020, de 7 de dezembro. 

Neste âmbito, assinale-se que o Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que 

promoveu a regulação do SCE e que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 

(UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018 2 , 

consagrou «novas tarefas e obrigações relacionadas com a gestão dos consumos de 

energia dos edifícios e de inspeção periódica de determinados sistemas técnicos 

abrangidos pelo SCE», aumentando, assim, o rigor e a complexidade técnica das tarefas 

e obrigações afetas às atividades de certificação do desempenho energético e de 

instalação e manutenção de edifícios e sistemas. 

Face ao exposto, o Governo propõe legislar sobre a matéria em apreço, motivo pelo 

qual solicita autorização legislativa à Assembleia da República. 

 
1 Diploma disponível no sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências legislativas, 
com exceção da Constituição da República Portuguesa, são feitas para o portal oficial do Diário da 
República Eletrónico, salvo indicação em contrário. 
2 DIRETIVA 2019/944/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 158 (2019-06-
14) 125-199. [Consult. 4 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0944  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499236/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2058%2F2013
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20090545
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0036
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150570704/details/normal?q=dl+101-D%2F2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150570704/details/normal?q=dl+101-D%2F2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0844
https://dre.pt/web/guest
https://dre.pt/web/guest
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
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A proposta de lei identifica, indubitavelmente, o seu objeto (artigo 1.º), o seu sentido 

e extensão (artigo 2.º) e a duração da autorização (artigo 3.º), nos termos do n.º 2 do 

artigo 165.º da Constituição da República Portuguesa (Constituição). 

Por último, refira-se que da iniciativa apresentada faz parte integrante o projeto de 

Decreto-Lei, composto por 21 artigos, a ser autorizado. 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, estabelece os requisitos aplicáveis 

à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a 

melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento de requisitos 

aplicáveis à sua modernização e renovação, e regula o Sistema de Certificação 

Energética de Edifícios, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao 

desempenho energético dos edifícios e a Diretiva 2012/27/UE sobre a eficiência 

energética; e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de junho de 20193, relativa a regras comuns para o mercado interno da 

eletricidade e que altera a Diretiva 2012/27/UE. 

A atividade de Perito Qualificado do Sistema de Certificação Energética é regulada 

pela Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto - «Aprova os requisitos de acesso e de exercício 

da atividade de perito qualificado para a certificação energética e de técnico de 

instalação e manutenção de edifícios e sistemas, conformando-o com a disciplina da Lei 

n.º 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.º 2005/36/CE4, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais». 

O reconhecimento das qualificações profissionais pelas autoridades nacionais 

competentes é feito nos moldes definidos pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, 

o qual Estabelece os princípios e as regras necessárias para simplificar o livre acesso e 

 
3  
4 DIRETIVA 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 255 (2005-09-

30) 22-142. [Consult. 7 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0036 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499236/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/604779/details/normal?types=SERIEI&numero=9%2F2009&tipo=%22Lei%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/604779/details/normal?types=SERIEI&numero=9%2F2009&tipo=%22Lei%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499236/details/eurlex.asp?ano=2005&id=305L0036
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/334094/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2092%2F2010%2C%20de+26+de+julho+
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0036
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exercício das atividades de serviços e transpõe a Diretiva n.º 2006/123/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro), na sua redação atual, e do 

n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, na sua redação atual. Assinale-se 

que o referido reconhecimento é realizado no âmbito do Sistema de Informação do 

Mercado Interno e dos procedimentos relativos a prestadores de serviços provenientes 

de outro Estado-Membro (Capítulo VI do DL n.º 62/2010). 

Atualmente, o artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, relativo ao «Balcão 

Único» prevê que: 

 « 1 - Com exceção dos processos de contraordenação, todos os pedidos, 

comunicações e notificações entre os técnicos do SCE, outros técnicos, proprietários e 

as entidades competentes são realizados no Portal SCE, integrado no balcão único 

eletrónico dos serviços referido no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, 

na sua redação atual, acessível através do Portal ePortugal.gov.pt. 

2 - No âmbito dos procedimentos previstos no número anterior, deve ser possível 

a utilização de mecanismos de autenticação segura e assinaturas eletrónicas 

qualificadas, designadamente as constantes do Cartão de Cidadão e Chave Móvel 

Digital com recurso ao Sistema de Certificação de Atributos Profissionais, bem como os 

meios de identificação eletrónica emitidos noutros Estados-Membros reconhecidos para 

o efeito, nos termos do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 910/20145, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014. 

3 - Os proprietários encontram-se dispensados da apresentação de documentos 

que já se encontrem na posse de serviços e entidades da Administração Pública 

mediante o seu prévio consentimento para que a ADENE proceda à sua obtenção, 

utilizando a Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública ou recorrendo ao 

mecanismo previsto no n.º 2 do artigo 4.º-A da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho6, de 26 

de junho, na sua redação atual. 

4 - A publicação, divulgação e disponibilização, para consulta ou outro fim, de 

informações, documentos e outros conteúdos que, pela sua natureza e nos termos do 

presente decreto-lei, possam ou devam ser disponibilizados ao público, sem prejuízo do 

 
5 REGULAMENTO 2014/910/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 257 

(2014-08-28) 73-114. [Consult. 7 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910 
6 «Estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na 
Internet da Administração Pública denominado Chave Móvel Digital.» 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/334094/details/normal?l=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25345579/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
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uso simultâneo de outros meios, deve estar disponível em formatos abertos que 

permitam a leitura por máquina, para o seu registo no Portal de Dados Abertos da 

Administração Pública. 

5 - Quando, por motivos de indisponibilidade do Portal SCE, não for possível o 

cumprimento do disposto no n.º 1, pode ser utilizado qualquer outro meio legalmente 

admissível.» 

O pagamento de taxas deve ser realizado por meios eletrónicos através da 

Plataforma de Pagamentos da Administração Pública, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º 

do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na sua redação atual. 

Acresce ainda que, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 92/2010, 

de 26 de julho, na sua redação atual, as permissões administrativas concedidas quer 

pelos organismos da administração central quer pelas entidades e órgãos competentes 

das administrações das regiões autónomas no âmbito do presente decreto-lei, são 

válidos para todo o território nacional. 

Neste âmbito, assinale-se que a ADENE (Agência para a Energia)7 é a agência 

nacional de energia, associação de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade 

pública, que tem como missão o desenvolvimento de atividades de interesse público na 

área da energia, do uso eficiente da água e da eficiência energética na mobilidade. 

No seguimento da publicação do Decreto- Lei n.º 38/2017, de 31 de março8, a 

ADENE atualizou os seus Estatutos, tendo estes sido aprovados em Assembleia Geral 

em 17.10.2017. A atividade e os Estatutos da ADENE obedecem ainda ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 223/2000, de 9 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

47/2015, de 9 de abril. 

 No âmbito da presente iniciativa, releva a legislação nacional que se passa a 

enunciar: 

• Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto - Aprova os requisitos de acesso e de exercício 

da atividade de perito qualificado (PQ) para a certificação energética e de técnico 

de instalação e manutenção de edifícios e sistemas (TIM), conformando-o com 

 
7 https://www.adene.pt/a-adene/ 
8 «Aprova o regime jurídico aplicável à atividade de operador logístico de mudança de comercializador de 
eletricidade e gás.» 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107547988/view?consolidacaoTag=Administra%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica
https://www.adene.pt/a-adene/
https://dre.pt/home/-/dre/106804082/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/577714/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/66953291/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/66953291/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499236/details/maximized
https://www.adene.pt/a-adene/
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a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.º 

2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, 

relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. 

• Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto - Aprova o Sistema de Certificação 

Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Diretiva 2010/31/UE 9 , do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao 

desempenho energético dos edifícios. 

• Decreto-Lei nº 68-A/2015, de 30 de abril - Estabelece disposições em matéria 

de eficiência energética e cogeração, transpondo para a ordem jurídica interna 

a Diretiva 2012/27/EU10 , do Parlamento Europeu e do Concelho, de 25 de 

outubro de 2012, relativa à Eficiência Energética. Procede também à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, que aprova o Sistema 

de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Diretiva n.º 

2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, 

relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

• Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro - Procede à segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, relativo ao desempenho energético 

dos edifícios, que estabelece um regime excecional e temporário aplicável à 

reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há 

pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre 

que se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional. 

• Decreto-Lei n.º 251/2015, de 25 de novembro - Procede à terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 118/2013 (…). 

 
9 DIRETIVA 2010/31/EU do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 153 (2010-06-

18) 13-35. [Consult. 7 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031 
10 DIRETIVA 2012/27/EU do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 315 (2012-11-

14) 1-56. [Consult. 7 jun. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/pt/TXT/?uri=celex%3A32012L0027 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70852579/view?p_p_state=maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031
https://dre.pt/pesquisa/-/search/67123272/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
https://dre.pt/pesquisa/-/search/70280719/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/71100900/details/maximized?p_auth=6FLNYLm6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
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• Decreto-Lei n.º 28/2016, de 23 de junho - Procede à quarta alteração ao Decreto-

Lei n.º 118/2013 (…) 

• Lei n.º 52/2018, 20 de agosto - Estabelece o regime de prevenção e controlo da 

doença dos legionários e procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013 

(…) 

• Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de Junho - Estabelece o regime aplicável à 

reabilitação de edifícios ou frações autónomas e procede à sexta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 118/2013 (…) 

• Declaração de retificação n.º 41/2013, de 17 de outubro, ao Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto (referentes ao n.º 8 do artigo 39.º e ao n.º 5 do artigo 

47.º). 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP), verificou-se 

que, neste momento, não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições 

sobre matéria idêntica ou conexa. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Após consulta à AP, constatou-se que na XIII Legislatura foi apresentada a seguinte 

iniciativa legislativa sobre matéria idêntica ou conexa: 

(i) Proposta de Lei n.º 206/XIII/4.ª (GOV) - «Autoriza o Governo a alterar os 

requisitos de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a 

certificação energética e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e 

sistemas», tendo a mesma caducado em 24 de outubro de 2019. 

 

Por sua vez, na XII Legislatura foram apresentadas as seguintes iniciativas legislativas 

sobre matéria idêntica ou conexa: 

https://dre.pt/home/-/dre/74774858/details/maximized?p_auth=4MoBfr8V
https://dre.pt/home/-/dre/116108098/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/123279819/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/503016/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43866
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(i) Proposta de Lei n.º 157/XII/2.ª (GOV) - «Aprova os requisitos de acesso e 

exercício das atividades das Empresas de Manutenção de Instalações de 

Elevação e das Entidades Inspetoras de Instalações de Elevação, e seus 

profissionais, conformando-os com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de 

março, e do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as 

Diretivas n.ºs 2005/36/CE, relativa ao reconhecimento das qualificações 

profissionais, e 2006/123/CE, relativa aos serviços no mercado interno.», a qual 

deu origem à Lei n.º 65/2013, de 27 de agosto. 

(ii) Proposta de Lei n.º 155/XII/2 (GOV) - «Aprova os requisitos de acesso e de 

exercício da atividade de perito qualificado para a certificação energética e de 

técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas, conformando-o 

com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva n.ºs 

2005/36/CE, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais.», a 

qual deu origem à Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de 

iniciativa e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e no n.º 1 do artigo 

119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento).  

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes 

do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento.  

Tratando-se de um pedido de autorização legislativa, a proposta de lei define o 

objeto, sentido, extensão e duração da autorização legislativa, sendo esta de 90 dias, 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37809
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499523/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2065%2F2013
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37802
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499236/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2058%2F2013
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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de acordo com o artigo 3.º preambular, cumprindo assim o disposto no n.º 2 do artigo 

165.º da Constituição e no n.º 2 do artigo 171.º do Regimento. 

O Governo junta, em anexo, o projeto de decreto-lei que pretende aprovar na 

sequência da eventual aprovação da lei de autorização legislativa pela Assembleia da 

República, cumprindo assim com o disposto no n.º 4 do artigo 174.º do Regimento.  

Relativamente à matéria em causa, verifica-se que o objeto da iniciativa não faz 

parte do elenco do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição, que estabelece as matérias de 

reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República. Pode, assim, 

colocar-se a questão da aparente desnecessidade de o Governo recorrer a uma 

autorização legislativa para o efeito, já que – aparentemente - a Constituição a tal não 

obriga. 

A este propósito, referem os Professores Jorge Miranda e Catarina Santos Botelho 

que «só pode haver autorizações legislativas sobre matérias do artigo 165.º» 11 . 

Acrescentam os Professores Vital Moreira e Gomes Canotilho que «nas matérias que 

não são da competência legislativa reservada o Governo não carece de autorizações 

legislativas, pois tem poderes legislativos originários (…) Pode, porém, colocar-se o 

problema de saber se, apesar disso, o Governo pode solicitar, e a AR conceder, 

autorizações legislativas em matérias não reservadas à AR, para as quais o Governo 

não precisa de autorização. Nesse caso, a autorização legislativa só pode ter o 

significado de associar politicamente a AR à respetiva decisão legislativa. Resta saber 

se essas autorizações legislativas vinculam o Governo nos mesmos termos das 

autorizações genuínas, ou se ele fica livre para as desrespeitar»12. 

 

Resulta do n.º 3 do artigo 124.º e do artigo 173.º do Regimento que as propostas de 

lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham 

fundamentado. Em idêntico sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que 

regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo 

Governo, dispõe, no n.º 1 do artigo 6.º, que «os atos e diplomas aprovados pelo Governo 

 
11 MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui – Constituição portuguesa Anotada, Volume II, 2.ª edição, Lisboa : 
Universidade Católica Editora, 2018. P. 550 
12  CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume II, 4.ª 
edição, Coimbra : Coimbra Editora, 2010, p. 336 

https://dre.pt/application/file/491041
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cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo 

preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas». Dispõe ainda, no n.º 2 que «no caso 

de propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres 

ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja 

constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do 

procedimento legislativo do Governo». 

Não obstante, o Governo, na exposição de motivos, menciona ter realizado audições 

não juntando, contudo, quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham 

fundamentado a apresentação da proposta de lei.  

A proposta de lei respeita os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados, sem prejuízo do acima referido, e define concretamente o 

sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. 

A presente iniciativa é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro do Ambiente e 

da Ação Climática e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, 

mencionando ter sido aprovada em Conselho de Ministros em 20 de maio de 2021, 

dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 21 de maio de 2021 e foi admitida a 

25 de maio, data em que, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da 

República, baixou, na generalidade, à Comissão de Economia, Inovação, Obras 

Públicas e Habitação (6.ª), tendo sido anunciada na sessão plenária de 27 de maio de 

2021.  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 

11 de julho, doravante designada lei formulário, contém um conjunto de normas sobre 

a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes em caso de 

aprovação da presente iniciativa e que, por isso, deverão ser tidas em conta no decurso 

do processo da especialidade na comissão, em particular aquando da redação final. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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Desde logo cumpre referir que a iniciativa sub judice contém uma exposição de 

motivos e obedece ao formulário das propostas de lei, apresentando sucessivamente, 

após o articulado, a data de aprovação em Conselho de Ministros (20 de maio de 2021) 

e as assinaturas do Primeiro-Ministro, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e 

do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mostrando-se em conformidade 

com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º da lei formulário. 

A proposta de lei, que «Autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e 

de exercício da atividade dos técnicos do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios», tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto 

no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 

do artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário, entrando em vigor, na ausência de disposição em contrário, nos termos 

previstos n.º 2 do artigo 2.º da referida lei formulário, segundo o qual «- Na falta de 

fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor, em todo o 

território nacional e no estrangeiro, no 5.º dia após a publicação.». 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece 

suscitar outras questões em face da lei formulário.  

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A presente iniciativa não prevê a necessidade de regulamentação posterior das suas 

normas, nem condiciona a sua aplicação ao cumprimento de qualquer obrigação legal. 

Todavia, tratando-se de uma autorização legislativa, o decreto-lei autorizado terá de ser 

publicado dentro do prazo previsto na lei autorizante, ou seja, 90 dias após a sua entrada 

em vigor. 

 

IV. Análise de direito comparado 

• Enquadramento no plano da União Europeia 
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Nos termos do disposto no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia13 

(TFUE), a matéria respeitante à energia consubstancia uma competência partilhada 

entre a União e os Estados-Membros (artigo 4.º,n.º 2), elencando-se no artigo 194.º, os 

objetivos da União Europeia no que respeita à política de energia, desenvolvida no 

âmbito do estabelecimento ou do fornecimento do mercado interno, tendo em conta a 

exigência de preservação e melhoria do ambiente, nomeadamente: 

⎯ Assegurar o funcionamento do mercado da energia;  

⎯ Assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União;  

⎯ Promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o 

desenvolvimento de energias novas e renováveis; e  

⎯ Promover a interconexão das redes de energia.  

 

A Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios visa 

melhorar o desempenho energético dos edifícios na União Europeia, tendo em conta as 

diversas condições climáticas e locais, estabelecendo os requisitos mínimos e um 

quadro comum para calcular o desempenho energético. 

No seio da estratégia para a União da Energia, cujo objetivo principal é promover a 

descarbonização da economia da UE até 2030 e mais além, reforçando, 

simultaneamente, o crescimento económico, a defesa do consumidor, a inovação e a 

competitividade, a referida diretiva foi alterada pela Diretiva (UE) 2018/844 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio de 2018 que altera a Diretiva 

2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva 2012/27/UE 

sobre a eficiência energética. Este instrumento legal visava acelerar a transformação 

rentável dos edifícios existentes e promover as tecnologias inteligentes nos edifícios. 

O Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu alcançaram um acordo 

político sobre a reformulação do quadro regulamentar da União sobre política energética 

através da publicação do pacote Energia Limpa para todos os Europeus, tendo em vista 

o cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris para reduzir 

as emissões de gases com efeito de estufa, estimulando a utilização de energias mais 

 
13 Tratado da União Europeia (versão consolidada) (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/energy.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_union.html
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/energy-union/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=PT
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 100/XIV/2.ª (GOV) 

Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação (6.ª) 

 13 

 

 

NOTA TÉCNICA  

limpas em detrimento do recurso aos combustíveis fósseis. O pacote aborda 5 

dimensões da União da Energia: (1) segurança energética; 2) o mercado interno de 

energia; 3) eficiência energética; 4) descarbonização da economia; e 5) pesquisa, 

inovação e competitividade, e consiste em 8 novas leis, das quais se desataca a 

referente ao desempenho energético em edifícios, que visa tornar os edifícios mais 

eficientes em termos energéticos, contribuindo para alcançar mais facilmente os 

objetivos da União em matéria de energia e clima. 

Neste contexto cumpre referir a supra citada Diretiva (UE) 2018/844 que integra 

este pacote e descreve medidas específicas para o setor da construção para enfrentar 

os desafios, atualizando e alterando muitas regras anteriores, estabelecendo uma nova 

meta mais alta de uso de energia para 2030 de 32,5%, e prevendo a maximização do 

potencial de economia de energia de edifícios mais inteligentes e verdes. 

A Diretiva 2010/31/UE é complementada pelo: 

⎯ Regulamento Delegado (UE) 2020/2155 que cria um regime facultativo 

comum da União Europeia para classificar a aptidão dos edifícios para 

tecnologias inteligentes, nomeadamente fixando o indicador de aptidão para 

tecnologias inteligentes e definindo uma metodologia comum para o seu 

cálculo e,  

⎯ Regulamento de Execução (UE) 2020/2156 que especifica os termos 

técnicos de aplicação do regime facultativo comum da UE para classificar a 

aptidão dos edifícios para tecnologias inteligentes. Ambos os regulamentos 

são aplicáveis desde 10 de janeiro de 2021. 

 

Nos termos do artigo 18.º da Diretiva 2010/31/UE, sob a epígrafe «Sistema de 

controlo independente», pode ler-se que «Os Estados-Membros asseguram que sejam 

estabelecidos sistemas de controlo independente dos certificados de desempenho 

energético e dos relatórios de inspecção dos sistemas de aquecimento e de ar 

condicionado em conformidade com o anexo II. Os Estados-Membros podem 

estabelecer sistemas separados para o controlo dos certificados de desempenho 

energético e para o controlo dos relatórios de inspecção de sistemas de aquecimento e 

de ar condicionado» (n.º 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32020R2155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32020R2156
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• Enquadramento internacional 

• Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da Europa: 

Espanha e Itália.  

Além destes dois países, e de acordo com as informações prestadas pelos 

próprios 27 Estados-Membros que compõem a União Europeia e que se encontram 

disponibilizadas na página da Eur-Lex14  sobre a transposição para o ordenamento 

jurídico interno dos dois atos normativos da União Europeia objeto da autorização 

legislativa inserta na iniciativa legislativa sub judice, refira-se o seguinte: 

 

Quanto à Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 

de maio de 201815, que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético 

dos edifícios e a Diretiva 2012/27/UE sobre a eficiência energética dos 27 Estados-

Membros, apenas dois países, - Irlanda e Luxemburgo -, que, à presente data, não 

tomaram medidas para a sua inserção no direito nacional. 

No que concerne à Diretiva (UE) 2019/944 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de junho de 201916, relativa a regras comuns para o mercado interno da 

eletricidade e que altera a Diretiva 2012/27/UE, os países a seguir identificados ainda 

não procederam à sua transposição: Alemanha, Estónia, Eslovénia, Países Baixos, 

Roménia e Suécia.  

 

ESPANHA 

Conforme resulta do preâmbulo do Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el 

que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 

 
14 Em https://eur-lex.europa.eu/, consultada no dia 6-06-2021. 
15 Em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32018L0844, consultado no dia 6-
06-2021. 
16 Em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32019L0944, consultado no dia 6-
06-2021. 

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32019L0944
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX%3A32019L0944
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de los edificios17 (texto consolidado), este dispositivo visa a transposição da Diretiva 

(UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 201818,  que 

altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a 

Diretiva 2012/27/UE sobre a eficiência energética no ordenamento jurídico deste país.  

De acordo com o seu artigo 1., este diploma tem por objeto o estabelecimento 

das condições técnicas e administrativas que devem ser observadas na realização das 

certificações de eficiência energética dos edifícios e na correta transmissão dos 

resultados obtidos nesse processo aos usuários e proprietários dos mesmos, assim 

como a aprovação da etiqueta de eficiência energética como distintivo comum em todo 

o território nacional. 

Neste sentido, no articulado deste real decreto são delimitados os vários aspetos 

implícitos a esta matéria como: 

− As definições a serem consideradas para efeitos deste normativo (artigo 2.), entre as 

quais: 

• A de técnico competente para o processo de certificação energética de 

edifícios [alínea u)]: trata-se da pessoa que é titular de qualquer 

habilitações académicas e profissionais para a elaboração de qualquer 

projeto de edificação ou para a direção de obras e direção de execução de 

obras, nos termos da alínea a)  do n.º 2 do artigo 10., da alínea a) do n.º 3 

do artigo 12., e da alínea a) do n.º 2 do artigo 13. da  Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación (texto consolidado), - arquiteto, 

arquiteto técnico, engenheiro ou engenheiro técnico - e daquele que 

possua um título universitário para o exercício das profissões reguladas 

pelo n.º 9 do artigo 12. do Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales (texto consolidado) conjugado com o n.º 2 do artigo 17. da Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (texto consolidado); 

 
17  Diploma consolidado retirado do portal oficial BOE.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas relativas a Espanha são feitas para o referido portal. 
18 Diploma acessível em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=PT, consultado no dia 
2-06-2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=PT
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&p=20150715&tn=1#a10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&p=20150715&tn=1#a12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&p=20150715&tn=1#a13
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&p=20150715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&p=20150715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&tn=1&p=20190315#a12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770&tn=1&p=20190315
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731&p=20201112&tn=1#a17
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731&tn=2&p=20201112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731&tn=2&p=20201112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=PT
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• A de técnico ajudante [alínea v)]: aquele que tem um título de formação 

profissional, cujas competências reconhecidas incluam a colaboração no 

processo de certificação energética de edifícios. 

− O âmbito de aplicação do processo de cerificação energética de edifícios (artigo 3.); 

− Os documentos técnicos necessários no processo (artigo 4.); 

− A qualificação da eficiência energética (artigo 5.); 

− A certificação da eficiência energética de um edifício (artigo 6.); 

− O registo administrativo centralizado (artigo 7.); 

− O conteúdo do certificado de eficiência energética (artigo 8.); 

− A certificação de projeto e de obra concluída (artigo 9.); 

− A certificação de um edifício existente (artigo 10.); 

− O controlo dos certificados de eficiência energética (artigo 11.); 

− A inspeção (artigo 12.); 

− A validade, renovação e atualização do certificado de eficiência energética (artigo 

13.); 

− Os incentivos financeiros para a melhoria da eficiência enérgica em qualquer tipo de 

renovação nos edifícios (artigo 14.); 

− A etiqueta de eficiência energética (artigo 15.); 

− A obrigação de apresentar a etiqueta de eficiência energética nos edifícios (artigo 

16.); 

− A obrigação relativa ao certificado de eficiência energética (artigo 17.); 

− O objeto, as funções, a composição e o funcionamento da Comisión Asesora para la 

certificación de eficiencia energética de edificios (Comissão Consultiva para a 

Certificação de Eficiência Energética de Edifícios), a qual constitui um órgão colegial 

de natureza permanente que se encontra na dependência da Secretaria de Estado 

de Energía19 (Secretaria de Estado da Energia) do Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 20  (Ministério para a Transição Ecológica e do 

Desafio Demográfico) (artigos 18. a 20. conjugados com a alínea a) do n.º 4 do artigo 

1. e artigo 2. do Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

 
19 Acessível em https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx, consultado no dia 2-06-2021. 
20 Em https://www.miteco.gob.es/es/, consultado no dia 2-06-2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a1-9
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#ci-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4814&tn=1&p=20210325#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4814&tn=1&p=20210325#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4814&tn=1&p=20210325#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4814&tn=1&p=20210325
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/
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Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (texto 

consolidado); 

−  O regime sancionatório (artigo 21.); 

− As certificações de edifícios pertencentes ou ocupados pelas administrações 

públicas (disposición adicional primera.); 

− Os edifícios de consumo quase nulo (disposición adicional segunda.); 

− A adaptação das bases de dados de registo dos certificados de eficiência energética 

(disposición adicional tercera.); 

− A incorporação automática no registo geral dos documentos para a certificação de 

eficiência energética instituídos no Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que 

se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción (texto consolidado) e no Real Decreto 235/2013, de 

5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios (texto consolidado). Hodiernamente, estes dois 

diplomas encontram-se revogados, o primeiro pela disposición derogatoria única do 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril (disposición adicional cuarta. e disposición 

derogatoria única.); 

− O formato eletrónico dos relatórios de avaliação energética dos edifícios para o 

registo administrativo central (disposición adicional quinta.); 

− A utilização de linguagem não discriminatória (disposición adicional sexta.); 

− A nova redação do n.º 1 do artigo 5, ponto i. da alínea b) do artigo 7., da alínea b) do 

artigo 8., e do  anexo I  do  Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se 

transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 

energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 

promoción de la eficiencia del suministro de energía (texto consolidado) (disposición 

final primera.); 

− A alteração do ponto treinta y uno do artigo único do Real Decreto 178/2021, de 23 

de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (disposición 

final segunda.); 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#a2-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#da
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#da-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#da-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-2007&tn=1&p=20130413
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3904&tn=0&p=20210602
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3904&tn=0&p=20210602
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3904&tn=0&p=20210602#ddunica
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#da-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#dd
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#dd
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#da-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#da-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-1460&tn=1&p=20210602
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4572
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4572
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-2
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− A obtenção, no prazo de 12 meses a contar a partir da entrada em vigor deste real 

decreto, do certificado e a obrigação de apresentar a etiqueta de eficiência energética 

(disposición final tercera.); 

− A transposição do direito da União Europeia no direito na nacional, em concreto a da 

Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 

2018 (disposición final cuarta.); 

− Sem prejuízo das competências reconhecidas às comunidades e cidades 

autonómicas pelas alíneas 13.ª, 23.ª e 25.ª do n.º 1 do artigo 149. da Constitución 

Española (texto consolidado), este diploma delineia as bases gerais e de 

coordenação da planificação geral da atividade económica, da proteção do meio 

ambiente e do regime da mineração e de energia (disposición final quinta.); 

− De modo a adequar a noção de técnico competente a um modelo baseado nos 

conhecimentos e nas qualificações profissionais necessárias para a elaboração dos 

certificados de eficiência energética será efetuada, no prazo de 18 meses, a contar 

da entrada em vigor do presente real decreto, uma modificação legislativa ao mesmo 

(disposición final sexta.); 

− As normas para o desenvolvimento e aplicação do presente dispositivo serão, 

conjunta ou separadamente, no âmbito das respetivas competências pelos titulares 

do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico21 (Ministério para a 

Transição Ecológica e do Desafio Demográfico) e do Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana22  (Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda 

Urbana)  (disposición final séptima.); 

− A produção de efeitos deste diploma na ordem jurídica no dia seguinte à sua 

publicação no Boletín Oficial del Estado23 (Diário Oficial do Estado), isto é, no dia 3 

de junho de 2021 (disposición final octava.). 

No sítio de internet do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

encontra-se publicitado um comunicado de imprensa24 através do qual são prestados 

alguns esclarecimentos quanto ao Real Decreto 390/2021, de 1 de junio. 

 
21 Em https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/default.aspx, consultado no dia 2-06-2021. 
22 Em https://www.mitma.gob.es/ministerio, consultado no dia 2-06-2021. 
23 Em https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/, consultado no dia 2-06-2021. 
24  Em https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-
regula-el-procedimiento-b%C3%A1sico-para-la-certificaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-los-
edificios/tcm:30-527124, consultado no dia 2-06-2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#a149
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-6
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/default.aspx
https://www.mitma.gob.es/ministerio
https://www.mitma.gob.es/ministerio
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-7
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9176&tn=1&p=20210602#df-8
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-el-procedimiento-b%C3%A1sico-para-la-certificaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-los-edificios/tcm:30-527124
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/default.aspx
https://www.mitma.gob.es/ministerio
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-el-procedimiento-b%C3%A1sico-para-la-certificaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-los-edificios/tcm:30-527124
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-el-procedimiento-b%C3%A1sico-para-la-certificaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-los-edificios/tcm:30-527124
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-el-procedimiento-b%C3%A1sico-para-la-certificaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-los-edificios/tcm:30-527124
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Quanto à transposição parcial para o direito nacional da Diretiva (UE) 2019/944 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 201925, relativa a regras comuns 

para o mercado interno da eletricidade e que altera a Diretiva 2012/27/UE, esta ocorreu, 

em conformidade com o previsto na disposición final sexta. do Real Decreto-ley 23/2020, 

de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 

para la reactivación económica (texto consolidado), através deste normativo. 

Este ato legislativo disciplina as seguintes matérias e confere uma nova redação a 

diversos diplomas:  

− O artigo 1. define os critérios para o acesso e conexão às redes de transporte e 

distribuição de eletricidade;  

− Os artigos 2. e 4. conjugados com a disposición final primera. modificam a Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (texto consolidado); 

− O artigo 3. confere uma nova redação a diversas normas do Real Decreto 1955/2000, 

de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica (texto consolidado); 

−  O artigo 5. procede à alteração de algumas disposições da Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 

la eficiencia  (texto consolidado); 

− Os artigos 6. a 12. conjugados com a disposición final cuarta. introduzem outras 

medidas urgentes para o estimulo da atividade económica e do emprego como o 

aumento da dedução do Imposto sobre Sociedade por atividades de inovação 

tecnológica de processos de produção na indústria automóvel, a alteração da Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (texto consolidado), e 

da Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (texto consolidado); 

− A disposición final segunda. altera o teor do artigo 79 da Ley 66/1997, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (texto 

consolidado); 

 
25 Em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=PT, consultada 
no dia 2-06-2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=PT
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#df-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=20210505
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=20210505
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#df
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&tn=6&p=20210521
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&tn=6&p=20210521
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-24019&tn=1&p=20201230
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-24019&tn=1&p=20201230
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517&tn=1&p=20210521
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10517&tn=1&p=20210521
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=20210505#ti-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#df-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328&tn=1&p=20210310
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328&tn=1&p=20210310
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913&tn=1&p=20201231
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#df-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-28053&tn=1&p=20200624
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-28053&tn=1&p=20200624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=PT
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− A disposición final tercera. modifica o n.º 3 da disposición adicional undécima. da Ley 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (texto 

consolidado); 

− A disposición final quinta. expressa que este real decreto observa as regras 

instituídas alíneas 7.ª, 13.ª, 14.ª, 16.ª, 18.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 23.ª e 25.ª do n.º 1 do 

artigo 149. da Constitución Española (texto consolidado), e estabelece as bases 

gerais e de coordenação para a planificação geral da atividade económica, bem como 

do regime jurídico da proteção do meio ambiente, do setor mineiro e energético; 

− A disposición final octava. confere poderes ao Governo para aprovar as disposições 

necessárias para o desenvolvimento, aplicação e execução do determinado neste 

real decreto; 

− A disposición final novena. elucida que a entrada em vigor deste normativo acontece 

no dia seguinte à sua publicação no Boletín Oficial del Estado26, isto é, no dia 25 de 

junho de 2020. 

 

ITÁLIA 

A Camera dei deputati27 (Câmara dos deputados) e o Senato della Repubblica28 

(Senado da República) aprovaram a Legge 4 ottobre 2019, n. 117 29, pela qual delegam 

no Governo a transposição de diretivas europeias - Legge di delegazione europea 2018. 

Conforme dispõe o n.º 1 do artigo 23 desta lei são conferidos poderes ao Governo 

para a implementação da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de maio de 2018 para o ordenamento jurídico interno, sendo que este 

órgão deve assegurar que, a par dos princípios e critérios gerais norteadores 

mencionados no n.º 1 do artigo 1, as normas a introduzir devem ser conformes às 

disposições da União Europeia e respeitar a otimização da relação entre custos e 

benefícios com o propósito de minimizar os custos a suportar pela comunidade. 

 
26 Em https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/, consultado no dia 2-06-2021. 
27 Em https://www.camera.it/, consultado no dia 2-06-2021. 
28 Em http://www.senato.it/home, consultado no dia 2-06-2021. 
29 Diploma retirado do portal oficial normattiva.it. Todas as ligações eletrónicas a referências legislativas 
referentes a Itália são feitas para o referido portal, salvo indicação em contrário, consultada no dia 4-06-
2021. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&p=20210505&tn=1#df-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617&tn=1&p=20201231#daundecima
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617&tn=1&p=20201231
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617&tn=1&p=20201231
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=20210505#df-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#a149
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=20210505#df-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6621&tn=1&p=20210505#df-9
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/
https://www.camera.it/
http://www.senato.it/home
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-10-04;117
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-10-04;117~art23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-10-04;117~art1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/
https://www.camera.it/
http://www.senato.it/home
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Por sua vez, o n.º 2 do artigo 23 refere quais os titulares dos ministérios, ou melhor 

os membros do Governo30, que participam na elaboração do decreto legislativo (sob a 

proposta do Ministro per gli affari europei (Ministro dos Assuntos Europeus) e do Ministro 

dello sviluppo economico (Ministro do Desenvolvimento Económico), e com a 

colaboração dos Ministri degli affari esteri e della  cooperazione internazionale, della 

giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare (Ministros dos Assuntos Exteriores e da Cooperação Internacional, da Justiça, da 

Economia e Finanças e do Ambiente e da Proteção do Território e do Mar). 

Nestes termos, foi aprovado o Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, Attuazione 

della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la 

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. 

Como resulta do artigo 1 deste decreto legislativo,  a finalidade deste ato  é a 

implementação da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

30 de maio de 2018 na ordem jurídica interna, e a positivação dos critérios, condições 

e modalidades, com o intento de promover um melhor desempenho energético dos 

edifícios tendo em conta as condições locais e climáticas externas e internas e a relação 

custo-benefício, bem como alterar as normas insertas no Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica 

nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia  

(texto consolidado), por forma adequar o seu teor ao preceituado na nova 

regulamentação europeia relativa à eficiência energética dos edifícios. 

Por conseguinte, no articulado do Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (texto 

consolidado) são decididos os diversos aspetos inerentes a este domínio: 

− As definições (artigo 2 e anexo A); 

− O âmbito de aplicação das suas normas como a metodologia para o cálculo da 

eficiência energética dos edifícios e dos requisitos mínimos, a prescrição das 

 
30 Informação acessível em https://www.governo.it/it/i-ministeri-0, consultada no dia 4-06-2021. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-10-04;117~art23
https://www.governo.it/it/i-ministeri-0
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;48
https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2005/08/19/192/CONSOLIDATED
https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2005/08/19/192/CONSOLIDATED
https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2005/08/19/192/CONSOLIDATED
https://www.governo.it/it/i-ministeri-0
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qualificações profissionais e de independência dos especialistas ou dos organismos 

competentes para a certificação da eficiência energética (artigos 3 e 4 e anexo B); 

− A estratégia de reestruturação a longo prazo (artigo 3-bis); 

− Os edifícios com consumo de energia quase nulo que, a partir de 31 de dezembro de 

2018, correspondem aos edifícios de nova construção propriedade ou de ocupação 

pela administração pública, e a partir de 1 de janeiro de 2021, esta norma é estendida 

a todos os novos edifícios (artigo 4-bis); 

− Os incentivos financeiros a adotar pelo Estado, regiões e entidades locais para 

promover a eficiência energética dos edifícios (artigo 4-ter); 

− A criação do Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, atualmente 

trata-se da Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile (ENEA)31 (Agência Nacional para a Nova Tecnologia, Energia 

e Desenvolvimento Económico Sustentável), cujo escopo é prestar informações aos 

cidadãos, empresas e administração pública quanto às melhores práticas para a 

requalificação energética dos edifícios em termos de custo, aos instrumentos 

existentes para a promoção de eficiência energética dos edifícios (artigo 4-quater 

conjugado com o artigo 4 do Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Attuazione 

della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 

energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (texto consolidado), e com a alínea 

r) do n.º 1 do artigo 1. do Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, 

Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 (texto consolidado); 

− O certificado de eficiência energética (artigo 6); 

− Os técnicos e as entidades competentes pela execução, relatório técnico, controlo, 

verificações e inspeções (artigos 7 e 8);  

− As funções das regiões e das entidades locais (artigo 9); 

− O acompanhamento, análise, avaliação e adequação da legislação nacional e 

regional sobre a energia (artigo 10); 

 
31 Em https://www.efficienzaenergetica.enea.it/, consultado no dia 4-06-2021. 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/
https://www.normattiva.it/eli/id/2008/07/03/008G0137/CONSOLIDATED
https://www.normattiva.it/eli/id/2016/11/25/16G00235/CONSOLIDATED
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/
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− As medidas de acompanhamento (artigo 13); 

− Os encargos financeiros decorrentes da efetivação do previsto neste decreto são 

suportados pelos dinheiros públicos (artigo 14); 

− As sanções (artigo 15); 

− As revogações e disposições finais (artigo 16); 

− A cláusula de conformidade e de aplicação nas regiões e províncias autónomas 

(artigo 17); 

− Os formulários de certificação de eficiência energética (anexo B com as alterações 

introduzidas pelo anexo32 ao Decreto 10 febbraio 2014, Modelli di libretto di impianto 

per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 74/2013. 

Relativamente à conceção de técnico qualificado para a certificação energética, a 

mesma encontra-se estatuída no ponto 2 do n.º 2 do anexo III ao Decreto Legislativo 30 

maggio 2008, n. 115 (texto consolidado), sendo que os requisitos profissionais e os 

critérios de acreditação necessários para a qualificação e independência dos 

técnicos/organismos habilitados para o exercício da atividade de certificação energética 

dos edifícios estão descritos no Decreto del Presidente della Republica 16 aprile, n. 75, 

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la 

qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 

certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (texto consolidado). 

Também para a transposição para o direito nacional da Diretiva (UE) 2019/944 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, a Câmara dos Deputados 

e o Senado da República através da aprovação da Legge 22 aprile 2021, n. 53, Delega 

al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 

europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 conjugada com os artigos 31 e 32 

da Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 

 
32 Acessível em:  
https://www.normattiva.it/do/atto/caricaPdf?cdimg=v005G02190070001011000203&num=0001&dgu=2005
-09-23, consultado no dia 4-06-2021. 

https://www.normattiva.it/do/atto/caricaPdf?cdimg=v005G02190070001011000203&num=0001&dgu=2005-09-23
https://www.normattiva.it/eli/id/2008/07/03/008G0137/CONSOLIDATED
https://www.normattiva.it/eli/id/2008/07/03/008G0137/CONSOLIDATED
https://www.normattiva.it/eli/id/2013/06/27/13G00115/CONSOLIDATED/20150715
https://www.normattiva.it/eli/id/2021/04/23/21G00063/ORIGINAL
https://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/04/13G00003/CONSOLIDATED/20200718
https://www.normattiva.it/do/atto/caricaPdf?cdimg=v005G02190070001011000203&num=0001&dgu=2005-09-23
https://www.normattiva.it/do/atto/caricaPdf?cdimg=v005G02190070001011000203&num=0001&dgu=2005-09-23
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formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (texto 

consolidado), procedem à delegação de poderes ao Governo para este concretizar a 

implementação de diretivas e de outros atos da União Europeia identificados no anexo 

A e que são objeto dos artigos 3 a 29 (artigo 1), in casu, o artigo 12 e o n.º 21 do anexo 

A. 

 

V. Consultas e contributos 

• Consultas obrigatórias 

O Presidente da Assembleia da República promoveu, no dia 26 de maio, a audição, 

por escrito, da Assembleia Legislativa e do Governo da Região Autónoma dos Açores e 

da Região Autónoma da Madeira.  

No dia 7 de junho, foi recebido o parecer da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, a qual emitiu parecer favorável à iniciativa ora em causa 

sugerindo o aditamento de um novo número ao artigo 17.º de modo a ressalvar «que o 

produto das coimas resultantes das contraordenações previstas na presente Proposta 

de Lei, aplicadas nas Regiões Autónomas, constituem receita própria destas». 

Assinala-se que todos os pareceres recebidos serão disponibilizados na página da 

iniciativa. 

 

Consultas facultativas 

Atendendo à matéria em apreço, a Comissão pode solicitar, se assim o entender, a 

emissão de parecer às seguintes entidades: Ordem dos Arquitetos, Ordem dos 

Engenheiros, Ordem dos Engenheiros Técnicos, Confederação Empresarial de 

Portugal. 

Neste âmbito, e sem prejuízo de a Comissão, se assim o entender, poder solicitar 

parecer a estas entidades, chama-se a atenção para o facto de, de acordo com o 

constante na iniciativa ora em análise, o Governo ter promovido a audição «dos órgãos 

de governo próprio das Regiões Autónomas, da Comissão Nacional de Proteção de 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338784f47526a4e444e6b4e4330794e5445304c5452684f4755744f575179597930354e575a694d5455335932526d5a4745756347526d&fich=18dc43d4-2514-4a8e-9d2c-95fb157cdfda.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110843
https://arquitectos.pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.oet.pt/portal/
https://cip.org.pt/
https://cip.org.pt/


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 100/XIV/2.ª (GOV) 

Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação (6.ª) 

 25 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Dados, da Ordem dos Arquitetos, da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos 

Engenheiros Técnicos, da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras 

Públicas e da Associação Portuguesa das Empresas dos Setores Térmico, energético, 

Eletrónico e do Ambiente.» 

Mais se assinala ter sido enviado contributo por parte da Associação Nacional de 

Peritos Qualificados do SCE. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

• Avaliação sobre impacto de género 

• De acordo com a informação constante na ficha de Avaliação Prévia de Impacto 

de Género (AIG), a iniciativa legislativa tem uma valoração neutra em relação ao género 

na totalidade das categorias e indicadores analisados. 

 

Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 
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Resumo: De acordo com os autores, «o presente artigo visa tratar do tema do 

reconhecimento e responsabilidade dos auditores energéticos, compreendendo o seu 

estatuto no atual enquadramento jurídico português e as principais questões que 

surgem associadas ao processo de acreditação pública que condiciona o acesso à 

profissão, nomeadamente as consequências que tal processo acarreta ao nível da 

responsabilidade civil.» 

Assim, os autores começam por abordar o regime legal aplicável aos auditores 

energéticos e, num segundo momento analisam a responsabilidade desses técnicos 

independentes acreditados, «que devem atuar com isenção, objetividade e 

transparência no exercício das suas funções». 

 

ROCHETTE, Gustavo – Acompanhamento, qualificação e responsabilidade dos 

Técnicos do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. In Direito da eficiência 

energética. Coimbra : Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, 2017. ISBN 978-989-8787-93-4. p. 233-255. Cota: 66-272/2017 

Resumo: Neste artigo o autor analisa os requisitos de acesso à atividade dos técnicos 

do Sistema de Certificação Energética (SCE) que, na sua opinião «são uma peça 

fundamental em todo o sistema, não podendo ser negado que o papel por estes 

desempenhado é central e fulcral no seu funcionamento. A sua correcta actuação 

constitui um garante do desenvolvimento sustentável de edifícios e um consumo 

energético mais eficiente das famílias portuguesas, em particular, do nosso país, em 

geral.» 

Na avaliação geral do papel dos técnicos do SCE, o autor considera que «a transposição 

para a ordem jurídica nacional do papel dos técnicos parece ter sido realizada com 

bastante sucesso, criando-se uma actividade liberal que permitiu, numa altura de 

desemprego e maiores restrições financeiras das famílias, criar uma fonte de 

rendimento para os técnicos qualificados com PQ [Peritos Qualificados] ou TIM 

[Técnicos de Instalação e Manutenção de Edifícios e Sistemas], não descorando a 

utilidade sistémica da sua actividade e os requisitos  de qualidade técnica e de actuação 

a ela inerentes.» 
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Como conclusão, o autor refere que o processo de acesso à profissão apresenta 

algumas falhas, nomeadamente quanto à legalidade do exame de avaliação, «algo que 

não põe em causa a boa preparação geral dos técnicos e, consequentemente, o 

carácter fidedigno do sistema.» 

 


