
 

 

N/Ref. 38/16                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2016 

 

Assunto: SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES. 

  

Caro Associado, 

 
Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2016/A, de 2 

de fevereiro, publicado no Jornal Oficial, I Série, n.º 18 de 5 de fevereiro de 2016, que vem 

adaptar à Região Autónoma dos Açores: 

 
1. O Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; 

2. O regime de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a 

certificação energética e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e 

sistemas, aprovado pela Lei n.º 58/25013, de 20 de Agosto; e  

3. O regime excecional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, 

cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas 

de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou 

predominantemente ao uso habitacional, previsto no Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de 

abril.  

 
Este diploma veio adaptar a legislação acima referida tendo em conta a realidade própria da 

Região Autónoma dos Açores, designadamente o seu território descontinuado, composto por 

nove realidades distintas, designadamente no que se refere ao número de habitantes, 

contexto climático, arquitetónico e construtivo. 

 
De realçar os seguintes aspetos:  

 
- Sistema de certificação energética dos edifícios 
 
 Exclusões do certificado SCE 

Estão excluídos do SCE, para além dos excluídos no diploma nacional:  

a) Os edifícios autónomos com uma área útil total inferior a 50 m2; 



 

 

b) Edifícios residenciais utilizados ou destinados a serem utilizados quer durante menos de 

quatro meses por ano quer por um período anual limitado e com um consumo de energia 

previsto de menos de 25 % do que seria previsível em caso de utilização durante todo o ano; 

c) Os monumentos e os edifícios individualmente classificados ou em vias de classificação, 

nos termos da legislação regional, incluindo os imóveis integrados em conjuntos classificados 

como parte de determinado ambiente ou devido ao seu especial valor arquitetónico ou 

histórico, e aqueles a que seja reconhecido especial valor arquitetónico ou histórico pela 

entidade licenciadora ou por outra entidade competente para o efeito, e em qualquer dos 

casos quando seja atestado pela entidade licenciadora ou por outra entidade competente para 

o efeito que o cumprimento de requisitos mínimos de desempenho energético é suscetível de 

alterar de forma inaceitável o seu caráter ou o seu aspeto; 

d) Os edifícios integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, 

ou situados dentro de zonas de proteção, nos termos da legislação regional, quando seja 

atestado pela entidade licenciadora ou por outra entidade competente para o efeito que o 

cumprimento de requisitos mínimos de desempenho energético é suscetível de alterar de 

forma inaceitável o seu caráter ou o seu aspeto; 

e) As instalações industriais e oficinas; 

f) Os edifícios agrícolas não residenciais com necessidades reduzidas de energia e os 

edifícios agrícolas não residenciais utilizados por um setor abrangido por um acordo setorial, 

de âmbito nacional ou regional, sobre desempenho energético. 

 
 Dispensa do pré-certificado ou certificado SCE 

Este diploma estabelece que os proprietários de edifícios que não possuam pré-certificado ou 

certificado SCE, bem como os promotores ou mediadores da venda ou da locação, estão 

dispensados de indicar, aquando da publicação dos anúncios de venda ou de locação, a 

classificação energética dos edifícios.  

 
 Pré-certificado SCE 

Antes do início da construção de edifícios novos ou do início de grandes intervenções é 

emitido o pré-certificado, o qual terá em conta a viabilidade técnica, ambiental e económica 

de sistemas alternativos de elevada eficiência, tais como: 

a) Sistemas descentralizados de fornecimento energético baseados em energias 

provenientes de fontes renováveis; 

b) Cogeração; 



 

 

c) Redes urbanas ou coletivas de aquecimento ou arrefecimento, em especial baseadas, 

total ou parcialmente, em energia proveniente de fontes renováveis; 

d) Bombas de calor. 

 
 Certificado SCE 

Devem ser certificadas:  

a) todas as frações e edifícios destinados a habitação unifamiliar. 

b) frações que se preveja virem a existir após constituição de propriedade horizontal, 

designadamente nos edifícios recém-constituídos ou meramente projetados.  

c) todo o edifício de comércio e serviços que disponha de sistema de climatização 

centralizado para parte ou para a totalidade das suas frações, estando neste caso dispensadas 

de certificação as frações. 

 
Podem ser certificados os edifícios, considerando-se sempre certificado um edifício quando 

estejam certificadas todas as suas frações. 

 
Os registos dos pré-certificados e certificados do SCE estão sujeitos ao pagamento de uma taxa 

a fixar por portaria conjunta dos membros do Governo Regional responsáveis pelas áreas das 

finanças e energia.   

 
- Qualificações e deveres profissionais dos técnicos do SCE 

Pelo presente diploma é alargada ao perito qualificado de categoria PQ-I a competência para 

certificação energética para potência térmica nominal de climatização entre 25 kW e 40 kW, 

condicionada ao aproveitamento em formação complementar adequada, a definir por portaria 

do membro do Governo Regional da área da energia.  

 
Contudo, mantêm-se válidos os reconhecimentos dos PQ e TIM concedidos ao abrigo da 

legislação anterior, considerando-se os profissionais em causa como detentores do respetivo 

título profissional para todos os efeitos legais. 

 

 Entrada em vigor 

Os atos regulamentares aprovados e publicados pelos órgãos da administração central 

aplicam-se na Região enquanto não for aprovada e publicada regulamentação regional própria 

sobre a matéria. 

 



 

 

Com a aprovação deste diploma, é revogado o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/A, de 

13 de outubro.   

 
O presente diploma entrou em vigor no dia 13 de fevereiro de 2016 e não dispensa a leitura 

que poderá consultar no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1455903338.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1455903338.pdf

