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9.9.asas JornadasJornadas de Climatizade Climatizaççãoão

Responsabilidades dos Projectistas deResponsabilidades dos Projectistas de
InstalaInstalaçções, Equipamentos e Sistemas  deões, Equipamentos e Sistemas  de
Aquecimento, VentilaAquecimento, Ventilaçção e Ar Condicionadoão e Ar Condicionado

versus Responsabilidades dos Peritos Qualificadosversus Responsabilidades dos Peritos Qualificados
no âmbito do SCE (Sistema de Certificano âmbito do SCE (Sistema de Certificaçção Energão Energéética)tica)

RSECERSECE--ENERGIA e RSECEENERGIA e RSECE--QAIQAI



Textos Legais de SuporteTextos Legais de Suporte

Com base nos textos legais:Com base nos textos legais:

►► Portaria 701Portaria 701--H/2008 H/2008 de 29 de Julho de 29 de Julho –– ““Instruções para a 
elaboração de projectos de obras”

►► DecretoDecreto--Lei 78/06Lei 78/06 de 4 de Abril de 4 de Abril –– SCE SCE –– ““Sistema de CertificaSistema de Certificaçção ão 
EnergEnergééticatica””

►► DecretoDecreto--Lei 79/06 Lei 79/06 de 4 de Abril de 4 de Abril –– RSECE RSECE –– ““Regulamento dos Regulamento dos 
Sistemas EnergSistemas Energééticos de Climatizaticos de Climatizaçção em Edifão em Edifíícioscios””

►► DecretoDecreto--Lei 80/06 Lei 80/06 de 4 de Abril de 4 de Abril –– RCCTE RCCTE –– ““Regulamento das Regulamento das 
CaracterCaracteríísticas do Comportamento Tsticas do Comportamento Téérmico dos Edifrmico dos Edifíícioscios””



ProcuraProcura--se, com o presente documento, se, com o presente documento, 
estabelecer uma proposta para a Ordem dos estabelecer uma proposta para a Ordem dos 

Engenheiros apresentar Engenheiros apresentar àà Comissão de Comissão de 
Acompanhamento do SCE para definir, com a Acompanhamento do SCE para definir, com a 
maior clareza, a fronteira entre as intervenmaior clareza, a fronteira entre as intervençções ões 
dos Projectistas e dos Peritos Qualificados, dos Projectistas e dos Peritos Qualificados, 

sobre um mesmo Projecto e Obra.sobre um mesmo Projecto e Obra.



EntendeEntende--se e recomendase e recomenda--se, naturalmente, a se, naturalmente, a 
existência de uma forte colaboraexistência de uma forte colaboraçção entre estes ão entre estes 

ttéécnicos, quando estas duas funcnicos, quando estas duas funçções não ões não 
coincidirem na mesma pessoa, no sentido de, coincidirem na mesma pessoa, no sentido de, 

por um lado, agilizar a transferência de por um lado, agilizar a transferência de 
informainformaçção e, por outro, de garantir a economia ão e, por outro, de garantir a economia 

de meios afectos por cada um ao de meios afectos por cada um ao 
desenvolvimento do seu trabalhodesenvolvimento do seu trabalho..



O CO Cóódigo Deontoldigo Deontolóógico e a gico e a ÉÉtica Profissional tica Profissional 
serão sempre o suporte para o esclarecimento serão sempre o suporte para o esclarecimento 
de quaisquer dificuldades na clarificade quaisquer dificuldades na clarificaçção das ão das 
fronteiras.fronteiras.

Assegurados estes objectivos, caberAssegurados estes objectivos, caberáá a cada um a cada um 
assumir as suas responsabilidades tassumir as suas responsabilidades téécnicas, não cnicas, não 
se podendo nunca entender o papel de Perito se podendo nunca entender o papel de Perito 
Qualificado como o de Revisor do Projecto.Qualificado como o de Revisor do Projecto.



A Ordem dos Engenheiros, através da Comissão de 
Especialização em Engenharia de Climatização, 
assegurará a clarificação dos aspectos relativos à
separação das funções de Projectista e de Perito 
Qualificado sempre que para tal seja solicitada.



AS FRONTEIRAS



1.   O Perito Qualificado não 1.   O Perito Qualificado não éé revisor de projecto e, em revisor de projecto e, em 
consequência, a sua verificaconsequência, a sua verificaçção regulamentar não retira ão regulamentar não retira 
ou dilui qualquer responsabilidade do Projectista..ou dilui qualquer responsabilidade do Projectista..

2.  Deve o Perito Qualificado sugerir, sempre que o entender, 2.  Deve o Perito Qualificado sugerir, sempre que o entender, 
a introdua introduçção de eventuais alteraão de eventuais alteraçções que considere ões que considere 
adequadas para melhoria da eficiência energadequadas para melhoria da eficiência energéética e tica e 
qualidade do ar do Projecto ou Obra, ficando claro que o qualidade do ar do Projecto ou Obra, ficando claro que o 
Projectista não Projectista não éé obrigado a seguiobrigado a segui--las.las.

Da leitura dos textos legais anteriormente referidos e do 
conjunto das reflexões subsequentes concluímos: 



33.    .    As sugestões de melhoria que o Perito As sugestões de melhoria que o Perito 
Qualificado possa fazer relativamente Qualificado possa fazer relativamente ààs s 
opopçções ou dimensionamentos do Projecto não ões ou dimensionamentos do Projecto não 
têm obrigatoriamente de ser seguidas, têm obrigatoriamente de ser seguidas, 
cabendo sempre ao Projectista a cabendo sempre ao Projectista a úúltima ltima 
palavra sobre as solupalavra sobre as soluçções e dimensionamentos ões e dimensionamentos 
do Projecto.do Projecto.

Não pode o Projectista excusarNão pode o Projectista excusar--se da sua se da sua 
responsabilidade, alegando que foi o Perito responsabilidade, alegando que foi o Perito 
Qualificado que lhe sugeriu (ou impôs) esta ou Qualificado que lhe sugeriu (ou impôs) esta ou 
aquela alteraaquela alteraçção.ão.

O Perito Qualificado não pode escusarO Perito Qualificado não pode escusar--se, sse, sóó
por esse motivo, a emitir a DCR ou o CEpor esse motivo, a emitir a DCR ou o CE..



4.    Cabe ao Perito Qualificado a responsabilidade de, face 4.    Cabe ao Perito Qualificado a responsabilidade de, face 
ao projecto final, apresentado pelo Projectista, proceder ao projecto final, apresentado pelo Projectista, proceder 
àà verificaverificaçção da Conformidade ou Não Conformidade ão da Conformidade ou Não Conformidade 
Regulamentar, do Projecto e/ou Obra, e proceder Regulamentar, do Projecto e/ou Obra, e proceder àà
definidefiniçção da sua Classe Energão da sua Classe Energéética.tica.

Para tal, deve suportarPara tal, deve suportar--se nos elementos de Projecto se nos elementos de Projecto 
disponibilizados, solicitar novos elementos se necessdisponibilizados, solicitar novos elementos se necessáário rio 
e, na falta confirmada de elementos importantes, não e, na falta confirmada de elementos importantes, não 
proceder proceder àà emissão da Declaraemissão da Declaraçção de Conformidade ão de Conformidade 
Regulamentar/Certificado EnergRegulamentar/Certificado Energéético.tico.

Caso o Projectista se recuse a alterar o projecto por Caso o Projectista se recuse a alterar o projecto por 
forma a tornforma a tornáá--lo regulamentar, assumirlo regulamentar, assumiráá integralmente integralmente 
as suas responsabilidades, resultantes da não obtenas suas responsabilidades, resultantes da não obtençção ão 
de licende licençça de construa de construçção ou de licenão ou de licençça de utilizaa de utilizaçção para ão para 
o edifo edifííciocio..



5.5. O Projectista tem a obrigaO Projectista tem a obrigaçção de fornecer todos os ão de fornecer todos os 
dados necessdados necessáários ao Perito Qualificado que lhe rios ao Perito Qualificado que lhe 
permitam verificar a conformidade regulamentar do permitam verificar a conformidade regulamentar do 
projecto.projecto.

Em caso de falta de apresentaEm caso de falta de apresentaçção, pelo Projectista, de ão, pelo Projectista, de 
quaisquer elementos, nomeadamente da Simulaquaisquer elementos, nomeadamente da Simulaçção ão 
Computacional Dinâmica para cComputacional Dinâmica para cáálculo dos consumos e lculo dos consumos e 
dimensionamento dos sistemas (ou no caso de esta não dimensionamento dos sistemas (ou no caso de esta não 
ser confiser confiáável), o Perito Qualificado deve recusar a vel), o Perito Qualificado deve recusar a 
emissão da Declaraemissão da Declaraçção de Conformidade Regulamentar ão de Conformidade Regulamentar 
ou Certificado Energou Certificado Energéético, solicitando ao Projectista os tico, solicitando ao Projectista os 
elementos em falta com a qualidade necesselementos em falta com a qualidade necessáária.ria.

O Perito Qualificado, caso entenda necessO Perito Qualificado, caso entenda necessáário, deve rio, deve 
fazer a sua prfazer a sua próópria simulapria simulaçção dinâmica.ão dinâmica.



6.6. Relativamente Relativamente àà Qualidade do Ar Interior, deve o Perito Qualidade do Ar Interior, deve o Perito 
Qualificado, quer na emissão da DCR, quer na emissão Qualificado, quer na emissão da DCR, quer na emissão 
do CE, avaliar sempre:do CE, avaliar sempre:

►► as propriedades dos materiais de revestimento,as propriedades dos materiais de revestimento,
►► as condias condiçções de ventilaões de ventilaçção, ão, 
►► as condias condiçções para limpeza e acesso para manutenões para limpeza e acesso para manutençção ão 

da instalada instalaçção,ão,

►► bem como identificar eventuais fontes poluidoras.bem como identificar eventuais fontes poluidoras.

O Perito Qualificado, caso entenda necessO Perito Qualificado, caso entenda necessáário, deve rio, deve 
promover a realizapromover a realizaçção de medião de mediçções no âmbito da ões no âmbito da 
QAI.QAI.



7.     Considera7.     Considera--se importante e recomendse importante e recomendáável que o Perito vel que o Perito 
Qualificado que vai emitir o Certificado EnergQualificado que vai emitir o Certificado Energéético tico 

““comece o seu trabalho antes do incomece o seu trabalho antes do iníício da cio da 
construconstruçção e, durante a sua execuão e, durante a sua execuçção, tenha ão, tenha 
acesso acesso àà Obra, para ter um melhor conheciObra, para ter um melhor conheci--
mento das condimento das condiçções de construões de construçção, aquando ão, aquando 
da emissão do referido Certificadoda emissão do referido Certificado””..

Lisboa, 15 de Outubro de 2009Lisboa, 15 de Outubro de 2009



9.9.asas Jornadas de ClimatizaJornadas de Climatizaççãoão

CustoCusto Eficiência EnergEficiência Energééticatica

dodo <    ><    > ee

InvestimentoInvestimento Qualidade do Ar InteriorQualidade do Ar Interior

FIM DA APRESENTAFIM DA APRESENTAÇÇÃOÃO


