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Portarias do novo Regulamento do Sistema de Certificação Energética 

(SCE) 

03-12-13 

 

Foram publicadas em Diário da República, no dia 29 de novembro, duas 

portarias relativas ao decreto-lei nº 118/2013 que estabelece o novo 

Regulamento do Sistema de Certificação Energética. 

 

A portaria nº 349-A/2013, aprovou o Sistema de Certificação Energética 

dos Edifícios (SCE) de Habitação (REH) e o Regulamento de 

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

onde são definindas as competências da entidade gestora do SCE, 

actividades dos técnicos, categorias de edifícios, fixação de taxas de 

registo e critérios de verificação de qualidade dos processos de 

certificação. 

 

A portaria nº 349-B/2013 define a metodologia de determinação da 

classe de desempenho energético, para a tipologia de pré-certificados e 

certificados do SCE, e os requisitos de comportamento técnico e 

eficiência dos sistemas dos edifícios novos e sujeitos a intervenções de 

maior escala. 

 

Taxas de registo e isenções 

 

O registo no SCE dos pré-certificados e dos certificados SCE por parte 

dos PQ é feito mediante o pagamento de uma taxa à ADENE. 
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O valor desta taxa de registo, acrescido da taxa de IVA em vigor, é 

definido de acordo com os números seguintes: 

 

Edifícios de habitação e frações constituídas ou que se prevejam vir a 

constituir de edifícios de habitação, de acordo com a respetiva tipologia: 

- Tipologias T0 e T1 – 35 euros; 

- Tipologias T2 e T3 - 45 euros; 

- Tipologias T4 e T5 – 55 euros; 

- Tipologias T6 e superiores – 65 euros. 

 

Edifícios de comércio e serviços e frações constituídas ou que se 

prevejam vir a constituir em edifícios de comércio e serviços, de acordo 

com a respetiva área interior útil de pavimento: 

- igual ou inferior a 250 m2 – 150 euros; 

- superior a 250 m2 e igual ou inferior a 500 m2 – 350 euros; 

- superior a 500 m2 e igual ou inferior a 5000 m2 – 750 euros; 

- superior a 5000 m2 – 950 euros. 

 

Os certificados SCE emitidos resultantes de um pré-certificado 

encontram-se sujeitos ao pagamento de 50% do valor da taxa prevista 

para as várias tipologias de edifícios de habitação e frações e para os 

edifícios de comércio e serviços. 

 

A inscrição do registo dos técnicos do SCE na base de dados da 

entidade gestora e respetiva emissão ou reemissão da carteira de 

qualificação do SCE custa 25 euros. 

 

Encontram-se isentas desta taxa de registo, as situações de: 
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Emissão de novo certificado SCE, após evidenciada implementação das 

medidas de melhoria constantes no certificado SCE original registado e 

desde que se verifique, cumulativamente, os seguintes pressupostos: 

- o certificado original ainda se encontre dentro do respetivo prazo de 

validade; 

- a(s) medida(s) implementada(s) tenha(m) levado a uma melhoria da 

classe energética; 

- a classificação final, após as medidas implementadas, seja igual ou 

melhor que B-. 

 

Atualização do certificado SCE de um edifício ou fração sujeitos a um 

PRE, desde que se verifique, cumulativamente, os seguintes 

pressupostos: 

- o certificado SCE evidencie a implementação efetiva do PRE; 

- a data de emissão do novo certificado SCE não seja posterior a um ano 

após a data de registo do certificado SCE anterior. 

 

Categorias de edifícios e certificados 

 

Os modelos de pré-certificados e certificados SCE distinguem-se 

conforme as categorias de edifícios, distinção agora definida. 

 

Para efeitos da certificação energética, um edifício ou fração pode ser 

integrado numa das seguintes categorias e terá os seguintes tipos de 

pré-certificado e de certificado SCE: 
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- habitação (Hab) - correspondente a edifícios ou frações de edifícios de 

habitação, independentemente de dispor ou não de sistema de 

climatização - Certificado Tipo Habitação nas situações de edifício novo, 

sujeito a grandes intervenção e existente; 

 

- pequeno edifício de comércio e serviços sem climatização (PESsC) - 

correspondente a pequeno edifício ou fração destinado a comércio e 

serviços que não disponha de sistema de climatização, ou cujo sistema 

de climatização tenha uma potência térmica correspondente à maior das 

potências de aquecimento ou arrefecimento ambiente, igual ou inferior a 

25 kW - Certificado Tipo Pequenos Edifício de Comércio e Serviços, nas 

situações de edifício novo, sujeito a grandes intervenção e existente; 

 

- pequeno edifício de comércio e serviços com climatização (PEScC) - 

correspondente a pequeno edifício ou fração destinado a comércio e 

serviços que disponha de sistema de climatização com uma potência 

térmica correspondente à maior das potências de aquecimento ou 

arrefecimento ambiente, superior a 25 kW - Certificado Tipo Pequenos 

Edifício de Comércio e Serviços, nas situações de edifício novo, sujeito a 

grandes intervenção e existente; 

 

- grande edifício de comércio e serviços (GES) - correspondente a 

grande edifício destinado a comércio e serviços, independentemente de 

dispor ou não de sistema de climatização – Certificado Tipo Grandes 

Edifício de Comércio e Serviços nas situações de edifício novo, sujeito a 

grandes intervenção e existente. 
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O formato e conteúdo do pré-certificado e do certificado SCE serão 

compostos automaticamente pelo sistema informático de suporte ao 

SCE, mediante preenchimento de formulário próprio, apenas acessível 

aos PQ na sua área de acesso reservado no Portal do SCE. 

 

Responsabilidades de emissão dos certificados 

 

Para os edifícios novos e sujeitos a intervenção abrangidos pelo SCE, os 

PQ que podem proceder à emissão do respetivo pré-certificado e do 

certificado SCE são, no caso de pré-certificados e certificados SCE do 

tipo Habitação, um PQ-I e, no caso do tipo Grandes Edifícios de 

Comércio e Serviços, um PQ-II. 

 

No caso de pré-certificados e certificados do tipo Pequenos Edifícios de 

Comércios e Serviços: 

- um PQ-I, para a categoria PESsC; 

- um PQ-II, para a categoria PEScC; 

 

Para os edifícios existentes abrangidos pelo SCE, os PQ que podem 

proceder à emissão do respetivo certificado SCE são: 

- no caso de certificados SCE do tipo Habitação, PQ-I; 

- no caso de certificados SCE do tipo Pequenos Edifícios de Comércio e 

Serviços, na categoria PESsC, um PQ-I ou um PQ-II; 

- no caso de certificados SCE do tipo Pequenos Edifícios de Comércio e 

Serviços, na categoria PEScC, um PQ-II; 

- no caso de certificados SCE do tipo Grandes Edifícios de Comércio e 

Serviços que seja emitido na sequência de uma avaliação aos consumos 

energéticos, um PQ-II. 
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