
 
 
 
 

 
 

 

 

 

CONTRIBUTO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

 

Projeto de Portaria prevista nos art.º s 24º, 26º e 28º do DL n.º 101-D/2020, de 7 de Dezembro, que estabelece os 

requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de Certificação 

Energética de Edifícios (SCE), transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944.  

 

 

1. NOTA PRÉVIA 

O Projeto de Portaria prevista nos art.º s 24º, 26º e 28º do DL n.º 101-D/2020, de 7 de Dezembro, estabelece os 

requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de Certificação 

Energética de Edifícios (SCE), transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944. A 

referida portaria deverá ser complementada por outra(s) portaria(s) ou despacho(s) e Manual SCE, que irão convergir 

para os referenciais normativos definidos pela Comissão Europeia para a metodologia de certificação energética, para 

que os técnicos, mas também os arquitetos e outros projetistas, tomem conhecimento atempado e completo do novo 

quadro legal e regulamentar aplicável e se familiarizem prévia e progressivamente com o mesmo.  

Este contributo centra-se em torno deste último tema.  

A Ordem dos Arquitectos, pessoa coletiva de direito público, representativa de todos os que exercem a profissão de 

arquiteto, relevando a importância do projeto de portaria em questão, o qual visa regulamentar as atividades dos 

técnicos do SCE e os valores dos registos dos certificados energéticos no Portal SCE, incluindo os respetivos 

mecanismos de avaliação e de atualização, agradecendo a oportunidade de pronúncia, gostaria, ainda assim, de 

salientar a exiguidade do prazo para pronúncia, de apenas 10 dias úteis. 

Considerando as competências da Ordem dos Arquitectos, concretamente as que se referem à emissão de parecer, e 

participação nos trabalhos preparatórios, relativamente a projetos de diplomas legislativos que interessem ao 

exercício da profissão de arquiteto e a propor as alterações legislativas que se julguem por convenientes, reiteramos 

a nossa disponibilidade para continuar a participar destes processos. 
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O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 identificou os edifícios como “responsáveis por 5% das emissões 

nacionais de GEE, referindo que o setor residencial e de serviços são responsáveis por cerca de 30% do consumo 

energético final, bem como uma das fontes mais importantes de emissão de CO2”, sobretudo no aquecimento e 

arrefecimento, alertando-se para a necessidade de reduzir o consumo energético e incorporar energias renováveis, 

sobretudo no aquecimento e arrefecimento dos edifícios.  

A comunicação relativa à Vaga de Renovação, adotada em Conselho Europeu de 10 e 11 de dezembro de 2020, no 

âmbito das conclusões sobre o QFP e o Next Generation EU, a COVID-19, as alterações climáticas, a segurança e as 

relações externas, confirma que as atuais medidas legislativas aplicáveis aos edifícios não serão suficientes para 

alcançar a meta climática da UE para 2030 de, pelo menos, 55 % de redução das emissões, nem o aumento previsto da 

ambição em termos de eficiência energética, nem o objetivo de neutralidade climática até 2050.  

Por conseguinte, a comunicação suprarreferida anuncia uma revisão da Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho 

energético dos edifícios (DDEE), bem como um conjunto de iniciativas legislativas e outras de apoio, relacionadas com 

a renovação e a descarbonização de edifícios. A DDEE é, no domínio do desempenho energético dos edifícios, central 

para a legislação europeia e visa acelerar a transformação do parque imobiliário da UE, a fim de torná-lo altamente 

eficiente do ponto de vista energético e descarbonizado até 2050. 

Nos termos dos nºs 4 e 5 do artigo 4º do DL 101-D de 7 de dezembro 2020, a publicação do Manual SCE irá definir as 

regras aplicáveis às metodologias de cálculo do desempenho energético dos edifícios. Conforme definido na EPBD 

(Energy performance of buildings directive), as metodologias de cálculo terão de convergir para os referenciais 

normativos definidos pela Comissão Europeia. Como tal, nos edifícios de habitação e nos pequenos edifícios de 

serviços sem climatização é expectável uma alteração da metodologia de cálculo sazonal para simulação dinâmica 

horária, enquanto nos grandes edifícios de serviços e nos pequenos edifícios de serviços com climatização deverá 

manter-se o uso da simulação dinâmica horária, como atualmente.  

Nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do DL 101-D de 7 de dezembro 2020, a demonstração do cumprimento dos requisitos 

de cada componente (envolvente + sistemas técnicos) do edifício passa agora para a responsabilidade dos projetistas 

de arquitetura e de especialidades onde conste o respetivo componente. Desta forma, o Perito Qualificado basear-

se-á na informação disponível nos diversos projetos e não necessariamente no projeto de comportamento térmico, 
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motivo pelo qual o mesmo deixa de ser necessário, especificamente para a certificação energética do edifício, a partir 

de 1 de julho de 2021. 

Esta pronúncia é tanto mais relevante quanto pensamos que o impacto da Vaga de Renovação, anunciada pela 

Comissão Europeia, deverá em Portugal colocar na renovação de edifícios de habitação e nos pequenos edifícios de 

serviços sem climatização, o maior volume de construção e licenciamento afetos aos cumprimentos das metas de 

descarbonização até 2030 e 2050.  

 

2. PRONÚNCIA 

No que concerne ao âmbito dos requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético, 

entende a Ordem dos Arquitectos ser de maior relevância a alteração dos parâmetros de quantificação e cálculo 

indexados ao objeto, uso e tipologia do edificado e do espaço descritos nos n.ºs 2, 3, 4 e 5 do artigo 19.º do DL 101-D de 

7 de dezembro 2020, considerados do n.º 1 do Anexo III do presente projeto de Portaria. 

Salvo melhor entendimento, não deverá existir qualquer distinção entre habitação e serviços, nem entre tipologias de 

habitação. Com efeito, esta distinção afeta o critério dos valores de registo no Portal SCE, estipulados no referido n.º 1 

do Anexo III, bem como os indicadores de eficiência e necessidade energética definidos no âmbito das competências 

da ADENE presentes no anexo II do mesmo.  

Mais, a Ordem dos Arquitectos entende como relevante assumir apenas como fator de distinção entre espaço e 

edifício, a área e a sua condição de propriedade conforme descrito no n.º 2 do artigo 19.º do DL 101-D de 7 de dezembro 

2020, ou seja, objeto resultante de fracionamento partilhado (Propriedade Horizontal) ou fração única por 

propriedade.  

No âmbito do supramencionado, e no que respeita à atividade dos técnicos de SCE, conforme estipulado no n.º 1 do 

anexo I, a Ordem dos Arquitectos entende que esta portaria deverá conferir ao SCE uma simultaneidade de regimes 

de avaliação - um simplificado e um outro suportado em modelos de simulação mais complexos - independentemente 

da tipologia e/ou dimensão do objeto arquitetónico a certificar. Assim, e sendo da responsabilidade dos projetistas o 

cumprimento dos requisitos, que nos termos do n.º 7 do artigo 6.º do DL 101-D de 7 de dezembro 2020 obriga ao detalhe 

das soluções adotadas em grau adequado que possibilite a demonstração em projeto e a execução das soluções 
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projetadas em obra, e considerando as especificidades do tecido edificado em Portugal, a nova portaria deverá, 

também nos casos da habitação unifamiliar ou plurifamiliar, permitir o uso de ferramentas de simulação, que para além 

da dinâmica horária, permitam avaliar estratégias passivas. Estas, deverão conferir uma maior amplitude ao sistema 

de certificação energética, a qual se considera mais consonante com o objetivo global que se pretendem atingir: a 

melhoria do desempenho energético do parque edificado. Estas condições devem considerar o uso de materiais com 

menor incorporação energética e impacto ambiental, bem como a performance climática dos mesmos, 

nomeadamente no que se refere à inércia.  

A Ordem dos Arquitectos entende que a portaria, ao considerar ferramentas de simulação dinâmica e a avaliação de 

estratégias passivas, evitará que o modelo simplificado de SCE perpetue a precariedade social e económica do 

contexto edificado novo e existente, climatizado ou não, com o recurso a médio e longo prazo de equipamentos 

portáteis de aquecimento e arrefecimento, que promovem as situações de pobreza energética. Neste âmbito, e no 

domínio das competências de Gestão do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios atribuídas à ADENE nos 

termos do n.º 2 do artigo 19.º do DL 101-D de 7 de dezembro 2020, manifestamos no quadro legal proposto pelo Anexo 

II deste Projeto de Portaria, a disponibilidade de colaborar com a Agência supra, e com a DGEG, na qualidade da 

informação produzida no âmbito do SCE, contribuindo na elaboração do Manual SCE, e na definição e atualização de 

conteúdos e modo de apresentação da informação e dos documentos submetidos ou registados no Portal SCE, sem 

prejuízo das competências cometidas a outros técnicos e entidades.  

A Ordem dos Arquitectos manifesta ainda a disponibilidade em contribuir para a interpretação do objeto arquitetónico 

no âmbito dos requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regulação do Sistema 

de Certificação Energética de Edifícios (SCE), nomeadamente da sua condição e natureza ou propriedade, uso, 

tipologia e dimensão. 

 

Finalmente, e no âmbito das competências atribuídas à ADENE pelo Anexo II deste Projeto de Portaria, a Ordem dos 

Arquitectos está disponível para colaborar de forma criativa e inovadora, em articulação com o Fundo Ambiental, na 

dinamização, operacionalização e comunicação entre projetistas de arquitetura, promotores e proprietários, de 

sistemas de incentivo à eficiência energética nos edifícios e na implementação das oportunidades de melhoria do 

desempenho identificadas nos certificados energéticos para edifícios existentes. 


