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Exmº Senhor  Ministro, 
 
Respondendo ao convite que lhe foi formulado e que muito a honra, vem a Ordem dos Arquitectos, pelo presente, 
prestar o s/ contributo no âmbito da consulta directa feita por V.ª Exc.ª no âmbito do Projecto do Decreto-Lei que 
estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de 
certificação Energética de Edifícios, transpondo a Directiva (UE) 2018/844. 
 
Esta proposta de legislação, que visa revogar a actual legislação do Sistema de Certificação Energética de Edifícios, tem 
que ser entendida, antes do mais, como resultado de um trabalho (técnico), conjunto, com as Ordens do Engenheiros e 
Arquitectos, como aconteceu na anterior revisão.  
 
O Ministério do Ambiente e Ação Climática, consulta a Ordem dos Arquitectos num prazo muito curto, sobre um 
documento que é uma base de princípios gerais, quando o que estará em causa são principalmente os documentos 
técnicos (regulamentos e demais documentos de apoio) que são ferramentas (metodologias) de aplicação ao previsto 
no documento aqui em análise. 
 
A legislação e os seus documentos de regulação requerem estudos de sensibilidade e não devem ser um conjunto de 
exigências e parâmetros que podem desvirtuar o projecto de um edifício, tornando-o refém de medidas avulsas com 
vista ao “simples” cumprimento regulamentar, em muitos aspectos contrário às boas práticas de projecto em 
detrimento de uma perspectiva, integrada, de arquitectura e engenharia. 
 
No que aos arquitectos diz respeito, precisamos de trabalhar sobre os regulamentos e demais documentos de apoio que 
não constam da presente consulta e sobre os quais deveríamos criar um Grupo de Trabalho, nomeadamente: o REH 
Regulamento de Desempenho Energético de Edifícios de Habitação, e o RECS Regulamento de Desempenho Energético 
de Edifícios de Comércio e Serviços. 

Exmº Senhor 
Ministro do Ambiente e da Ação Climática  
Eng.º João Pedro Matos Fernandes 
Rua de «O Século», 51 
1200-433 Lisboa 
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Chama-se a atenção de que competências técnicas de controlo prévio, devidas a arquitectos e engenheiros passam 
para o empreiteiro, (nº3 do art.5º).  
 
Estando previstos sistemas técnicos de complexidade, nomeadamente de monitorização registo e análise, e 
pretendendo-se “edifícios com necessidades quase nulas de energia” conforme definido no artigo 6º, e devendo ser 
estes requisitos assegurados pelos técnicos autores dos projecto nos termos da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho e 
da Portaria nº 113/2015, de 22 de Abril, devem os termos de intervenção em projecto ser discutidos nas especialidades 
de projecto a montante da elaboração da Lei.  
 
É nosso entendimento que toda a problemática da EE é abordada dum ponto de vista dos sistemas técnicos e, quase 
nunca, parte da arquitectura. Na prática, esta abordagem de princípio deixa pouco espaço ou incentivo aos arquitectos 
para que seja a arquitectura a comandar o desempenho térmico e logo, o conforto dos edifícios projectados. 
O resultado é que para que os edifícios obtenham certificações A e A+, como se pretende neste projecto de lei, têm os 
projectos que ser “fornecidos“ com sistemas de climatização e produção de energia quando, por oposição, um edifício 
projectado de modo essencialmente passivo será penalizado e terá em regra uma classificação inferior. 
 
Por outro lado, estando o nosso país em situação de “pobreza energética”, ou seja, não tendo grande parte dos 
proprietários os meios necessários ao investimento aqui previsto, devemos incluir na documentação regulamentar 
intervenções à escala da vizinhança, a necessidade de uniformizar procedimentos e a urgência de uma comissão de 
acompanhamento que apoie a inovação e a aplicação dos financiamentos, garantindo que conseguimos pagar.  
 
Torna-se fundamental equipar os arquitectos de ferramentas e conhecimento que lhes permitam conceber edifícios 
confortáveis e energeticamente sustentáveis sem dependerem exclusivamente de sistemas activos. 
Devemos também por isso incluir o desenvolvimento de propostas construtivas para novas abordagens ao Fundo 
Ambiental. 
 
Nesse sentido, a Ordem dos Arquitectos, solicita ao Ministério do Ambiente e Ação Climática que reavalie esta forma de 
consulta, dando o devido tempo, necessário para que, através de um Grupo de Trabalho a constituir, possa ser 
uniformizada uma proposta, manifestando desde já a sua inteira disponibilidade para o efeito. 
 
 
Certos do bom acolhimento e da atenção de Vª Excª para o exposto, manifestamos a nossa inteira disponibilidade 
para qualquer esclarecimento. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
Pela Ordem dos Arquitectos, 
 
 
 
Gonçalo Byrne 
Presidente 


