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Ex.ma Senhora   
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Sua referência Sua comunicação Nossa referência 

  S-PdJ/2021/29481 – 28-09-2021 

Q/5975/2021 (UT1) 

 

Assunto: obrigatoriedade de instalação de rede de gás      

 

 

 

V. Exa. solicitou a nossa intervenção a respeito da obrigatoriedade de instalação de rede de 

gás nos edifícios destinados a habitação própria, mesmo que os promotores das obras optem 

pela exclusão da instalação de gás. 

 

Na exposição que nos dirigiu, alegou que, sendo o gás natural e o gás engarrafado combus-

tíveis fósseis e não renováveis, contribuem para aumentar a concentração de gases com 

efeito de estufa na atmosfera e que a obrigatoriedade de instalação de rede de gás poderia 

contrariar as orientações, nacionais e da União Europeia, para combater as alterações climá-

ticas. 

 

Por este motivo, pretendia que a Assembleia da República anulasse a alteração ao n.º 2 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 97/2017 de 10 de agosto, realizada pela Lei n.º 59/2018 de 21 

de agosto. 

 

Mesmo cientes de que estava em causa matéria própria de decisão política, que este órgão 

do Estado não pode sindicar, entendemos sinalizar o assunto à Entidade Reguladora de 

Serviços Energéticos. 
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Em resposta, a entidade que assegura a regulação dos setores da eletricidade, do gás natural 

e do gás de petróleo liquefeito (GPL) partilhou as seguintes considerações: 

 

O Pacote Legislativo ‘Energia Limpa para todos os Europeus’ de 2018 e 2019, que foi tomado em 

consideração pelo Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) e pelo Plano Nacional 

Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), introduz aspetos inovatórios que contribuirão decisivamente 

para uma descarbonização mais acentuada do setor energético.  

 

É de salientar igualmente a aprovação da Lei Europeia do Clima no mês passado, uma das priori-

dades da Presidência Portuguesa da União Europeia do primeiro semestre de 2021, que constitui 

mais um passo no estabelecimento de um quadro legislativo europeu robusto, em que a redução das 

emissões de gases com efeito de estufa é central e é determinada uma meta ainda mais ambiciosa para 

2030, que passou de reduzir 40%, para reduzir pelo menos 55%, quando comparados os níveis de 

1990. 

 

Apesar da relevância da matéria em apreço para os setores sujeitos à regulação da ERSE, cabe 

informar que a alteração legislativa em causa, levada a cabo pela Assembleia da República, não foi 

precedida de parecer ou informação da ERSE. 

 

Considerando o referido anteriormente, não pode deixar-se de reconhecer a atualidade da questão 

colocada ao Provedor de Justiça no quadro do processo de transição energética em curso e da necessidade 

de ser assegurada uma adequada articulação entre os diversos instrumentos de política energética. 

 

Uma vez que não participou na elaboração da Lei n.º 59/2018 de 21 de agosto, a Entidade 

Reguladora de Serviços Energéticos não tem posição firmada sobre esta matéria, ainda que 

reconheça a sua pertinência e atualidade. 

 

Reiterando estar em causa matéria própria de decisão política, e não uma situação de má 

administração, assinalo que este órgão do Estado não pode imiscuir-se no exercício da fun-

ção legislativa própria da Assembleia da República. 
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Todavia, enquanto titulares de direitos de participação política, os cidadãos podem, indivi-

dual ou coletivamente, dirigir-se diretamente à Assembleia da República, apresentando pe-

tições1 ao abrigo do diploma que regula o exercício do direito de petição2. 

 

Na expectativa de ter sido possível esclarecer devidamente V. Exa., apresento-lhe os meus 

melhores cumprimentos, 

 

 

A Provedora-Adjunta, 

 

(Teresa Anjinho) 

 

 

      

 
1 Para este efeito, petição é a apresentação de um pedido ou de uma proposta, a um órgão de soberania ou a 

qualquer autoridade pública, no sentido de que tome, adote ou proponha determinadas medidas. 

2 Trata-se da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, cuja versão consolidada pode ser consultada em 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Sim-

ples.pdf 

 


