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AUDIÇÃO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS SOBRE A PROPOSTA DE LEI QUE APROVA OS 

REQUISITOS DE ACESSO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DAS ENTIDADES E TÉCNICOS 

RESPONSÁVEIS PELAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

 

MEMÓRIA EXPLICATIVA 

 

A legislação associada aos projetos e obras de instalações elétricas remonta, em alguns casos, 

a meados do século passado e está dispersa por vários diplomas legais que importa 

sistematizar (compatibilizando-os com a qualidade necessária em área de particular 

sensibilidade como a de segurança de pessoas e bens) e adequar ao novo regime aprovado 

pela Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho. Esta adequação deve verificar-se, essencialmente, na sua 

componente de formação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e 

subscrição de projetos, pela fiscalização e direção de obra, pela exploração e pela verificação 

de conformidade das instalações elétricas. 

 

Esta responsabilidade deve ser atribuída aos engenheiros e engenheiros técnicos da 

especialidade de eletrotecnia (Energia e Sistemas de Potência), devidamente credenciados 

pelas respetivas Associações públicas de natureza profissional, permitindo o reforço e 

dignificação da sua ação, em prol da Engenharia e de toda a Sociedade.  

 

Neste contexto, é desejável uma profunda revisão e consolidação da legislação existente que 

permita: 

 

I. Maior segurança: com a garantia de verificação e controlo de todas as instalações 

elétricas em sede de execução, a segurança dos cidadãos aumentará, pois as 

instalações dos edifícios coletivos, creches, escolas, estabelecimentos comerciais e 

outros, deixarão de estar abrangidos pelo atual critério das amostragens e da quota 

dos 70% que não são sujeitas à verificação; 

 

II. Mais Controlo: ao acompanhar a execução das instalações em todo o processo com a 

consequente verificação e estabelecimento do relatório de ensaios das instalações por 

técnico credenciado (engenheiro e/ou engenheiro técnico) haverá um efetivo controlo 

sobre a qualidade, segurança e fiabilidade das instalações; 

 

III. Mais Eficiência Energética: adoção de diferentes tecnologias que permitam melhorar a 

utilização de energia e os níveis de potência afetos à instalação, tendo em vista os 

objetivos para o horizonte 2020 (redução de 20% dos Gases com efeito Estufa; 

poupança de 20% no consumo energético; adoção de uma quota de 20% de energias 

renováveis no consumo global de energia); 
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IV. Mais Simplificação Administrativa: os ganhos de simplificação administrativa com a 

consequente redução de riscos dos utilizadores, serão um contributo necessário na 

aplicação do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – Decreto-Lei 26/2010; 

 

V. Responsabilização: ao invés do que acontece em outras áreas de engenharia, ainda é 

possível fazerem-se instalações elétricas sem que, previamente, haja um projeto que 

defina soluções e tecnologias a empregar, circunstância passível de encargos 

suplementares para o utilizador. Ao remeter para engenheiros e engenheiros técnicos 

o projeto, a execução e a verificação, aumentará a responsabilidade relativamente à 

fiabilidade, qualidade e segurança de todas as instalações elétricas, acentuando o 

conceito da responsabilidade. 

 

Pode afirmar-se que o processo de licenciamento de obras, com a publicação do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) simplificou procedimentos, diminuiu prazos e 

reduziu a intervenção dos órgãos decisores; em contrapartida aumentou a responsabilidade 

dos técnicos nas diversas especialidades. Esta regra tem, contudo, uma exceção: os projetos 

elétricos, execução e verificação das instalações elétricas. 

 

Afinal os engenheiros eletrotécnicos terão de assumir definitivamente as suas funções e 

responsabilidades fora da esfera redutora da panóplia legislativa existente, ultrapassada e 

inadequada. A formação existe, o conhecimento também. A confiança reiterada está patente 

no Editorial da INGENIUM n.º 124: “ No caso da Ordem dos Engenheiros, a atribuição do 

título profissional de Engenheiro e a função estatutária de regulação assumem-se como 

Certificação, testemunhando perante a Sociedade, que os profissionais inscritos na Ordem 

observam critérios profissionais e deontológicos rigorosos e consolidados”.  

 

 
 

 

É pois necessário que a legislação sobre instalações elétricas seja adequada ao patamar exigido 

pelo avanço tecnológico e por uma sociedade cada vez mais exigente.  
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Salientam-se e reforçam-se algumas das vantagens daí decorrentes:  

  

I. Aumento das garantias relativas à segurança das instalações elétricas e dos respetivos 

utilizadores, consubstanciada na exigência de um projeto de execução para todas as 

instalações elétricas; 

 

II. Todo o processo, desde o projeto à exploração das instalações, torna-se mais flexível e 

simples; 

 

III. Envolvimento dos técnicos da área da Engenharia, atribuindo-lhes responsabilidades 

inerentes à qualificação profissional, nas diversas fases do processo (projeto, 

execução, verificação, fiscalização e exploração); 

 

IV. Incremento da economia para o utilizador resultante da simplificação do processo, 

com ganhos decorrentes da redução de tempos na fase de licenciamento e com a 

obtenção do cadastro da instalação; 

 

V. Adoção da melhor e mais adequada tecnologia através da existência do projecto onde 

serão vertidas informações de caráter técnico no âmbito da domótica e gestão técnica 

centralizada, utilização racional de energia e eficiência energética, dando-se especial 

ênfase ao suporte técnico para a certificação energética (REC’S). 

 

Assim, foi com base nestes pressupostos que o Colégio Nacional de Engenharia Eletrotécnica 

elaborou o documento que consubstancia o seu parecer face ao documento de Proposta de 

Lei remetido pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Energia. 

 


