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CONTRIBUTO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

 

Projeto de decreto-lei que estabelece os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios 

DL 1214/XXII/2021 

 

 

1. NOTA PRÉVIA 

 

O presente projeto de Decreto-Lei tem por objeto, nos termos do seu artigo 1.º: 

a) Estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do Sistema de Certificação 

Energética dos Edifícios (SCE), regulado pelo Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro; 

b) Proceder à primeira alteração ao Decreto-Lei 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 SCE, transpondo a 

Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944. 

 

Além de impor alterações relevantes no âmbito do desempenho energético, através das alterações ao DL n.º 101-

D/2020, de 7 de dezembro, o presente projeto estabelece as competências, deveres, requisitos de acesso ao 

exercício da atividade e reserva das mesmas, dos seguintes profissionais: 

a) Perito qualificado (PQ); 

b) Técnico responsável pela instalação e manutenção de sistemas técnicos (TRM); 

c) Técnico de gestão de energia (TGE); 

d) Técnico de inspeção de sistemas técnicos (TIS). 
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2. PRONÚNCIA 

A proposta enuncia os seguintes motivos para a apresentação do presente projeto de Decreto-Lei: 

 

1. 

“O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de 

edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do 

estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição para a ordem 

jurídica nacional da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a 

Diretiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho 

energético dos edifícios (Diretiva EPBD) [DDEE].” 

 

Este quadro de diretivas comunitárias, referente ao desempenho energético dos edifícios (DDEE), tem como objetivo 

principal a renovação e a descarbonização de edifícios. A legislação europeia no domínio do desempenho energético 

dos edifícios tem na DDEE o principal instrumento para inspirar, incentivar e monitorizar a transformação do parque 

imobiliário da UE, a fim de torná-lo altamente eficiente do ponto de vista energético e descarbonizado até 2050. Neste 

âmbito uma das medidas mais eficazes para aumentar a taxa de renovação de edifícios é a introdução de requisitos 

obrigatórios de renovação e/ou requisitos de desempenho mínimo, requisitos esses que já foram previstos no âmbito 

do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, e respetivas portarias. O seu objetivo é fortalecer as expectativas 

dos investidores, definindo uma trajetória para a melhoria do desempenho energético de diferentes classes de 

edifícios, aumentando assim, de forma gradual, o desempenho médio do parque imobiliário nacional. 

 

2.  

“Nos termos do referido Decreto-Lei, promoveu-se a regulação do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios 

(SCE) em conformidade, com vista não só à sua adequação ao cumprimento das disposições da Diretiva EPBD, como 

também à solução dos problemas e dificuldades práticas colocadas ao cumprimento dos objetivos de transformação 

e desenvolvimento de um parque edificado moderno e interligado com as redes energéticas e a mobilidade limpa, 

composto por edifícios, ou comunidades de edifícios, com níveis de conforto adequados ao contexto local e climático 

onde se inserem, assentes em tecnologias inteligentes e com um nível de desempenho elevado que permita satisfazer 

as necessidades dos seus ocupantes com um reduzido impacto energético.” 
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A DDEE, tal como o suprarreferido Decreto-Lei, propõem a revisão dos requisitos aplicáveis aos edifícios novos e das 

medidas de promoção da mobilidade sustentável, em consonância com o reforço da ambição climática acordado no 

âmbito do Pacto Ecológico Europeu e do Plano para a Meta Climática 2030. Tal inclui aplicar os princípios da 

circularidade e da eficiência na utilização dos recursos, a fim de reduzir as emissões ao longo de todo o ciclo de vida, 

mas também integrar a digitalização nas fases de conceção, construção e funcionamento dos edifícios, adotar 

requisitos de resiliência climática e de saúde e ambiente, bem como ter em conta a acessibilidade para as pessoas com 

deficiência e a pobreza energética. 

 

3.  

“Os requisitos de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado e de técnico de instalação e manutenção de 

edifícios e sistemas para a certificação do desempenho energético e de instalação e manutenção de edifícios e 

sistemas abrangidos pelo SCE respetivamente estão atualmente regulados pela Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto, na 

sua redação atual. Nos termos do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, as tarefas e as obrigações afetas às 

referidas atividades de certificação do desempenho energético e de instalação e manutenção de edifícios e sistemas 

assumem um superior grau de rigor e complexidade técnica, às quais acrescem novas tarefas e obrigações 

relacionadas com a gestão dos consumos de energia dos edifícios e de inspeção periódica de determinados sistemas 

técnicos abrangidos pelo SCE.” 

A referida Lei n.º 58/2013, de 20 de Agosto, no seu artigo 2.º, define quais as qualificações profissionais dos peritos 

qualificados (PQ) para a certificação energética, concretamente as de arquiteto, engenheiro ou engenheiro técnico, 

inscritos nas respetivas associações públicas profissionais. 

A subalínea i) da alínea a) do referido artigo explicita que “arquitetos, engenheiros civis, engenheiros técnicos civis, 

engenheiros mecânicos, engenheiros técnicos mecânicos, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros técnicos de 

energia e sistemas de potência, especialistas em engenharia de climatização ou energia”, em edifícios de habitação e 

em pequenos edifícios de serviços dotados de sistemas de climatização com potência nominal igual ou inferior a 25 

kW, devem preencher os seguintes requisitos: “cinco anos de experiência profissional em atividade de projeto ou 

construção de edifícios” e “aprovação em exame realizado pela entidade gestora do SCE, cujo conteúdo consta de 

portaria a aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da energia,” nomeadamente a ADENE como propõe 

agora a redação da subalínea iii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 3º do projeto de Decreto-Lei.  

 

O projeto de Decreto-Lei em apreciação sobe o limite de potência nominal de igual ou inferior a 25 kW para 30 kW e 

mantém os mesmos princípios da qualificação. No que se refere a edifícios de serviços, os profissionais de categoria 

PQ-II, da qual se excluem arquitetos, engenheiros civis, engenheiros técnicos civis, o projeto de Decreto-Lei mantém 



N
IF

  5
0

0
 8

0
2 

0
25

 
CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL
Travessa do Carvalho, 23
1249-003 Lisboa, Portugal
T: +351 213 241 113

presidencia@ordemdosarquitectos.org
www.arquitectos.pt
    

 
 
 
 
 
 
 

4 
 

o previsto na Lei n.º 58/2018, de 20 de Agosto, assumindo-se apenas de forma direta as responsabilidades e 

competências da ADENE.  

Os artigos 5.º e 6.º da Lei n.º 58/2013, e os artigos 7.º e 8.º do presente projeto, definem competências e deveres 

profissionais. Nestas atribuições importa ressalvar que ao PQ entre outras, compete identificar e avaliar as 

oportunidades e recomendações de melhoria de desempenho energético dos edifícios, competência que requer 

articulação e coordenação isenta entre os diferentes elementos envolvidos no processo, nomeadamente entre 

proprietário ou arrendatário, e entre projeto de arquitetura e especialidades, tal como definido no n.º 2 do artigo 6.º da 

Lei n.º 58/2013, no que respeita ao dever profissional dos técnicos do SCE.  

Apesar de ser exigida independência e ausência de conflito de interesses ao PQ, designadamente no âmbito da 

propriedade e autoria, conforme alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º, é nosso entendimento, que ao conferir ao perito a 

competência para “apoiar os proprietários dos edifícios na implementação das oportunidades e recomendações de 

melhoria referidas na subalínea anterior” (subalínea iii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º) poderá ficar comprometido o 

“superior grau de rigor e complexidade técnica”, propondo-se que seja sempre da competência dos autores do projeto 

de arquitetura e especialidades o apoio aos proprietários. 

Deste modo, nos termos do n.º 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro 2020, cabe ao projeto de 

arquitetura e especialidades garantir a salvaguarda da coordenação de diferentes elementos de complexidade técnica 

e à uniformização da informação dos projetos que acompanham a construção dos edifícios um superior grau de rigor.   

 

4.  

É no âmbito supramencionado que o projeto de Decreto-Lei assume a necessidade de “proceder à revisão dos 

requisitos de acesso e de exercício da atividade dos atuais técnicos do SCE, bem como à previsão de iguais requisitos 

para a atividade dos novos técnicos para a produção dos efeitos e cumprimento dos objetivos subjacentes ao quadro 

normativo e regulamentar decorrente da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva EPBD”. 

O n.º 2, do artigo 9.º do projeto de Decreto-Lei, que define o acesso e exercício da atividade, indica que (sublinhado 

nosso): 

“A instrução do requerimento da emissão de título profissional e respetivo registo inclui:	 

a) Identificação do interessado, acompanhada:	 

i) Do	comprovativo da inscrição na respetiva associação pública, nos termos dos artigo 3.º, da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 4.º e dos artigos 5.º e 6.º; ou	 

ii) Do diploma de qualificação ou do certificado de qualificações, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º.	 

b)	Currículo profissional;	 
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c) Pedido de admissão ao exame, nos termos dos artigos 3.º, 5.º e 6.º.” 

É entendimento da Ordem dos Arquitectos que a exigência do	Currículo Profissional, referido na alínea b), quando os 

arquitetos têm, previamente, que comprovar cinco anos de experiência profissional como membro efetivo na 

respetiva associação pública profissional, a qual poderá emitir uma certidão atestando a experiência necessária com 

base num curriculum profissional e documentos probatórios, se afigura dispensável. 

 

5.  

Finalmente, o artigo 15.º deste projeto de Decreto-Lei vem propor alterações aos artigos 5.º, 6.º, 24.º e 42.º do Decreto-

Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, da seguinte forma e, em nosso entendimento, com as consequências que se 

enunciam: 

a) No n.º 3 do artigo 5.º, a remoção do excerto “quando este não exista, pelo técnico qualificado contratado pelo 

dono de obra”, face ao disposto nos pontos 1 e 2 desta pronúncia e ao previsto no RJUE (Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação), como obras isentas de controlo prévio (conforme artigo 6.º do Decreto-Lei n.° 

26/2010 de 30 de março), concretamente: 

“a) As obras de conservação;  

b) As obras de alteração no interior de edifícios ou suas fracções que não impliquem modificações na 

estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados ou coberturas;  

c) As obras de escassa relevância urbanística (...)” 

deverá, salvo melhor entendimento, colocar grande parte dos profissionais qualificados nos termos do ponto 

3 desta pronúncia, fora do objetivo de melhorar o desempenho energético de edifícios existentes, para o qual 

o próprio Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro foi elaborado, devendo manter-se a redação original. 

b) A introdução do n.º 14 retificando o artigo 6.º permite aos municípios e outras autoridades licenciadoras, no 

âmbito do controlo prévio, a obrigatoriedade de apresentação do projeto de conforto térmico enquanto 

projeto de especialidade. Este ponto vem permitir a partilha de responsabilidade na conceção quanto aos 

componentes da envolvente opaca e envolvente envidraçada entre os projetos de arquitetura e 

especialidades. 

c) A nova redação do n.º 1 do artigo 24.º permite a revisão de competências e outros no âmbito dos artigos 2.º a 

14.º deste projeto de Decreto-Lei. Face ao exposto no ponto 3, entende a Ordem dos Arquitectos que este 

deverá ampliar o seu âmbito na definição de competências e deveres dos profissionais. 

d) Para tal, entende a Ordem dos Arquitectos ser importante considerar o seguinte: 

Nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro 2020, a demonstração do 

cumprimento dos requisitos de cada componente (envolvente + sistemas técnicos) do edifício passa agora 
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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 no projeto de conforto térmico, identificado nesta redação. 

Desta forma, embora o projeto de conforto térmico continue previsto na portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, 

com a alteração proposta ao artigo 5.º do presente projeto de Decreto-Lei, com introdução do n.º 14, o mesmo 

pode não ser especificamente necessário para efeitos da emissão do PCE/CE.  

Ou seja, não havendo projeto de comportamento térmico, o PQ será obrigado a consultar os diversos 

projetos, de arquitetura e especialidades, permitindo assim um trabalho mais integrado e em articulação com 

os projetistas. A Ordem dos Arquitectos entende que é, assim, do interesse dos projetistas esta alteração, 

que coloca a obra numa maior dependência do rigor do projecto, para benefício do desempenho térmico e 

eficiência energética do edifício.  

Nos termos do n.º 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro 2020, ao garantir-se que o 

projeto de arquitetura e especialidades contêm o grau de detalhe que demonstre o cumprimento dos 

requisitos e a boa execução em obra, fica salvaguardada a uniformização da informação dos projetos que 

acompanham a construção dos edifícios. Esta disposição deve promover maior envolvimento do projetista 

em fase de obra e uma interação obrigatória com os projetistas de especialidades e os técnicos de PQ o mais 

cedo possível. O arquiteto, tem assim uma competência de coordenação do projeto, para lá do licenciamento, 

que lhe confere um papel mais ativo no estudo e definição das soluções a implementar nos projetos das várias 

especialidades. 

e) Face o que se expôs na alínea anterior, entende a Ordem dos Arquitectos que esta será uma oportunidade 

para considerar, nomeadamente, a revisão do Manual SCE, desde já disponibilizando-se para apresentar o seu 

contributo. 

Nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 4.º do DL 101-D/2020, de 7 de dezembro 2020, a publicação do Manual SCE 

define 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. 

f) Mais se alerta para a necessidade de alterar a alínea a), do nº 2, do artigo 26º do DL 101-D/2020, de 7 de 

dezembro, pois o mesmo faz referência à Lei nº 58/2013, de 20 de agosto, a qual vai ser revogada por este 

projeto de Decreto-Lei. 
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g) A redação do n.º 1 do artigo 42.º confere a técnicos e proprietários a possibilidade de instruir pedido no portal 

SCE em língua portuguesa e inglesa. Entende a Ordem dos Arquitectos ser esta uma proposta importante e 

uma manifestação, por parte do legislador, de uma agenda mobilizadora e conhecedora de um território 

diverso, como é hoje Portugal, e de um mercado transnacional, como é o da UE.  

Este novo contexto 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.  

Conclui-se, pelo anteriormente exposto, que o tempo decorrido desde a entrada em vigor destas obrigações até ao 

presente momento, não será o suficiente para formar uma perceção real das opções anteriormente adotadas, 

reforçando-se o que a Ordem dos Arquitectos alertou aquando da sua pronúncia, no âmbito da consulta direta sobre 

o Projeto do Decreto-Lei que deu origem ao Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro, solicitando 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, possam ser uniformizadas propostas.  

A Ordem dos Arquitectos, a quem cabe através do seu Conselho Diretivo Nacional, emitir parecer, e participar nos 

trabalhos preparatórios, relativamente a projetos de diplomas legislativos que interessem ao exercício da profissão 

de arquiteto e propor as alterações legislativas que se julguem por convenientes, manifesta a sua contínua 

disponibilidade para dar o seu contributo no âmbito da produção de diplomas legais que digam respeito à Arquitetura 

e/ou ao exercício da profissão de arquiteto. 

 

21 de outubro de 2021 

 

 

 

Gonçalo Byrne 

Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitectos  

 


