
 

 

N/REF. 97/09     Angra do Heroísmo, Outubro de 2009 

 

Assunto: DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS E QUALIDADE DO AR INTERIOR 

 

Exmo.(s) Associado(s), 

 

Vimos por este meio informar V./Exª.(s), da publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 

16/2009/A, de 13 de Outubro, que vem estabelecer as normas relativas ao desempenho 

energético dos edifícios e à qualidade do ar interior. 

 

O presente diploma visa promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios, 

atendendo às condições climáticas externas e às condições locais, às exigências em matéria de 

clima, de qualidade do ar interior e de rentabilidade económica, e estabelece alguns requisitos 

em diversas matérias. 

 

Assim, passa a ser obrigatório implementar um sistema de certificação energética com o 

objectivo de informar o cidadão sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da construção, 

da venda ou do arrendamento dos mesmos, determinando também que o sistema de 

certificação abranja, igualmente, todos os grandes edifícios públicos e edifícios frequentemente 

visitados pelo público. 

 

É também criado pelo presente diploma o Sistema de Certificação Energética de Edifícios 

(SCE), que visa promover a eficiência energética e a qualidade do ar interior de habitação e de 

serviços. O SCE funciona em conjunto com o Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos Edifícios. 

 

Estão abrangidos pelo disposto no presente diploma as seguintes categorias de edifícios: 

 

a) Os novos edifícios, ou suas fracções autónomas, para habitação e para serviços, assim 

como os existentes sujeitos a grandes intervenções de reabilitação, independentemente 

de estarem ou não sujeitos a licenciamento ou a autorização de utilização e de qual seja 

a entidade competente para o licenciamento ou autorização; 

 

 



 

 

b) Os edifícios existentes, para habitação e para serviços, aquando da celebração de 

contratos de venda, de locação e de arrendamento, casos em que o proprietário deve 

apresentar ao potencial comprador, locatário ou arrendatário o certificado emitido no 

âmbito do sistema de certificação energética criado e regulamentado pelo presente 

diploma; 

c) Os edifícios existentes que, por lei ou regulamento, estejam sujeitos a auditorias 

energéticas periódicas, de qualquer natureza, e aqueles em que estejam instalados 

sistemas de ar condicionado, com potência nominal útil superior a 25 kW ou caldeiras 

cuja potência nominal útil seja superior a 20 kW e idade superior a 15 anos. 

 

O presente diploma, também estabelece a obrigatoriedade da certificação e emissão dos 

certificados energéticos, a respectiva validade e as obrigações dos proprietários ou usufrutuários 

dos edifícios e as contra-ordenações, coimas e sanções acessórias. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 14 de Novembro de 2009, produzindo efeitos 

quanto à certificação energética dos edifícios novos a 1 de Janeiro de 2010 e quanto 

aos edifícios existentes a 1 de Julho de 2010. 

 

A presente circular não dispensa a sua leitura que pode ser consultada no site desta Câmara do 

Comércio, em http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1256754500.pdf 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  
 


