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Exrnos. Senhores

Membros da Comissao Parlamentar de Economia, lnovaçâo, Obras

pUblicas e Habitação da Assembleia da

Républica

ASSUNTO: PROPOSTA DE LEI N° 1OOIXlV/2

Carlos Alberta Ribeiro de Oliveira representante da ANPQ — Associaçao Nacional de Peritos

Qualificados do SCE na qualidade de Presidente, vem solicitar a V. Exmas, o direito a sermos

ouvidos, tendo em conta a nossa atividade coma principals agentes no terreno na aplicação dos

requisitos do Sistema de Certificaçao EnergOtica Nacional, fato que escapou aos legisladores,

corno podem fazer o favor de verificar no preârnbulo do Decreto-Lei a autorizar.

1. ANPQ/SCE - Associação Nacional de Peritas Qualificados do Sisterna de Certificaçao

Energética (adiante somente ANPQ), associação sern fins lucrativos corn o NIPC

509330614, corn sede na Avenida D. João II, Lote 1.19.03, 16°-I, 1990-086 Lisboa,

canstituindo a Unica Associação de Peritos Qualificados do Sisterna de SCE nacional tern

coma abjetivos estatutários:

• A representação e a defesa dos seus Associados e a estirnulo para uma ação

deontalagicarnente dignificante;

• A prornoção e a qualificação dos seus Associados, incluindo a sua forrnação e

conduta em curnprimento das regras de ética profissional;

• A difusao de conhecirnentos técnico-cientIficos e a colaboraçao no desenvolvimento

dos procedimentos e da Iegislação relacionada cprn a SCE bern corno prestar a

colaboraçao tOcnica e cientifica na area da Certificação Energética Nacional que seja

solicitada par quaisquer entidades, pUblicas ou privadas, quando estejam em causa
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matérias relacionadas corn as seus fins e atribuiçOes ou corn a prossecução de fins

de interesse pUblico corn a atividade de Perito Qualificado;

• A regulamentação da atividade dos seus associados no âmbito do SCE;

• Promover a reconhecirnento pela sociedade do valor da profissão de Perito

Qualificado do SCE.”

2. A atividade de Perito Qualificado do Sisterna de Certificaçao Energética é regulada pela Lei

n,° 58/2013, de 20 de agosto (quo entrou em vigor em 1 dezembro de 2013): ‘aprova as

requisitos de acesso e de exercicio da atividade de Perito Qualificado para a certificação

energética e de Técnico de lnstaação e Manutençao de edificios e sistemas, conformando

o com a disciplina da Lei n° 9/2009, de 4 de marco, que transpôs a Diretiva n° 2005/36/CE,

do Parlamento Europeu e do Conseiho, de 7 de seternbro do 2005, relativa ao

reconhecirnento das qualificaçOes profissionais”. Pretende-se agora corn esta alteraçao

legislativa introduzir no n° 4 do Artigo 100 gue a DGEG pode determinar a publicidade da

decisão condenatôria a expensas do infrator.

Aproveitamos para alertar que, a Sistema de Certificaçao Energética Nacional é o mais

complexo dos 27 paises da EU, envolvendo centenas de operaçOes e avaliaçoes de muito

dificil execução e avaliação, fazendo com que as emissöes de Certificados Energéticos se

tornern cada vez rnais dispendiosos para o cidadâo e, pouco valorizados pela opinião

pub Ii ca.

Acresce que a classificação de “infrator” e baseada e designada, unilateralrnente, através

da consideraçao subjetiva de um técnico do sisterna com a funçao de “verificador da

qualidade”, de igual valia técnica e conhecimento onde a subjetividade é enorme perante a

complexidade e quantidade dos calculos e fatores envolvidos e na maioria das vezes sem

direito a contraditório do Perito Qualificado que estã a ser fiscalizado por um seu par.

A permanéncia deste artigo na Lei vem trazer a humilhaçao do Perito Qualificado perante a

opinião pUblica sern qualquer paralelo ern qualquer outra atividade de engenharia ou

arquitetura, bem corno o descrédito do Sisterna de Certificaçao Energética, de forma injusta

e desproporcionada.

Vimos assim solicitar a eliminaçao daquele artigo da autorização legislativa, em nome do

respeito e dignidade do SCE e, do Perito Qualificado em particular.
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o presidente

Lisboa 31 de maio de 2021
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