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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 101-D/2020

de 7 de dezembro

Sumário: Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho 
energético e regula o Sistema de Certificação Energética de Edifícios, transpondo a 
Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944.

Em novembro de 2016, a Comissão Europeia apresentou o Pacote «Energia Limpa para todos 
os Europeus» (Pacote Energia Limpa), com vista ao estabelecimento do necessário enquadramento 
prático e normativo para a transição energética na década de 2021 -2030 e para a criação da União 
da Energia e da Ação Climática na União Europeia e assegurando o cumprimento do Acordo de Paris 
sobre as alterações climáticas e o aquecimento global do planeta e, em simultâneo, a salvaguarda 
do crescimento económico e a criação de emprego, através da prioridade à eficiência energética, 
ao reforço da aposta nas energias provenientes de fontes renováveis e ao progressivo abandono 
de energia produzida a partir de combustíveis fósseis, com vista ao desenvolvimento de um sistema 
energético sustentável, concorrencial, competitivo, eficiente, seguro e descarbonizado até 2050.

O Pacote Energia Limpa inclui alterações à Diretiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de maio de 2010 (Diretiva EPBD), relativa ao desempenho energético dos edifícios, 
que ora releva transpor para o ordenamento jurídico nacional. Os edifícios, ao serem responsáveis 
por 36 % das emissões totais de gases de efeito de estufa e por 40 % dos consumos energéticos 
da União Europeia, têm um potencial imenso de contribuição para o combate às alterações climá-
ticas através de ganhos de eficiência, simultaneamente assegurando -se a redução dos consumos 
e emissões enquanto se aumentam os padrões de segurança e conforto dos seus utilizadores. Em 
consequência, a prioridade à eficiência energética como princípio basilar do Pacote Energia Limpa, 
bem como os instrumentos nacionais consubstanciados no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
até 2050, o Plano Nacional Energia e Clima 2030 e a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação 
dos Edifícios definem ambiciosas metas para que o parque imobiliário passe a ter necessidades 
quase nulas de energia.

Destacam -se, no âmbito dos sistemas técnicos de aquecimento, arrefecimento ou ventilação, a 
imposição da realização de inspeções periódicas, com vista à avaliação fidedigna dos desempenhos 
e à identificação das eventuais oportunidades e medidas a adotar para a sua melhoria, medida que 
é prosseguida também, com as necessárias adaptações, para os sistemas energéticos. Quanto à 
mobilidade elétrica, preveem -se agora regras para a instalação de infraestruturas e de pontos de 
carregamento de veículos elétricos nos edifícios abrangidos, considerando o respetivo potencial 
para o objetivo, comunitário e nacional, da transição energética, mediante a determinação de um 
número mínimo dos referidos pontos e infraestruturas de carregamento a assegurar nos parques 
de estacionamento, em função da tipologia dos respetivos edifícios, assim como da sua localização 
e número de lugares disponíveis.

Para os edifícios com maiores necessidades energéticas preveem -se sistemas de automati-
zação e controlo, tendo em conta o seu potencial para a racionalização dos respetivos consumos 
de energia mediante o funcionamento económico, seguro e eficiente, do ponto de vista energético, 
dos seus sistemas técnicos. Por acréscimo à determinação das características dos edifícios, e 
respetivos sistemas técnicos, cujo registo determina a sua obrigatória instalação, os sistemas 
de automatização e controlo devem assegurar a monitorização, o registo e a análise, contínua 
e comparativa, dos consumos de energia e da eficiência energética dos edifícios, com vista à 
recolha de informação sobre o seu efetivo ou potencial desempenho energético, assim como a 
comunicação e a interoperabilidade entre todos os sistemas técnicos, independentemente das 
respetivas diferenças.

Promovem -se ainda as alterações relevantes, identificadas com base na experiência adquirida, 
para rever o quadro normativo e regulamentar aplicável ao desempenho energético dos edifícios 
abrangidos com vista à solução dos problemas e dificuldades práticas colocadas ao cumprimento 
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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 edi-
fícios, 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.

Por fim, atendendo a importância do acesso efetivo e equitativo a mecanismos de financia-
mento como incentivos à concretização célere e efetiva dos objetivos estratégicos, estabelece -se 
que a concessão ou atribuição de medidas e incentivos financeiros para a renovação dos edifícios 
abrangidos, com específica incidência na melhoria do respetivo desempenho energético, processa-
-se em função das melhorias obtidas, ou do desempenho energético das soluções construtivas ou 
equipamentos utilizados, sem prejuízo da possibilidade de recurso a outro critério de decisão desde 
que transparente e proporcionado à finalidade em causa.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros e a Associação 
dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas.

Foi promovida a audição do Conselho Nacional do Consumo, da Associação Portuguesa das 
Empresas dos Setores Térmico, Energético, Eletrónico e do Ambiente e da Ordem dos Engenheiros 
Técnicos.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei:

a) 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;

b) Regula o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE);
c) Transpõe para a ordem jurídica nacional a 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, e a 
Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, sobre a 
eficiência energética;

d) Transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Diretiva (UE) 2019/944 do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa a regras comuns para o mercado 
interno da eletricidade, e que altera a Diretiva 2012/27/UE;

e) Transpõe parcialmente para a ordem jurídica nacional a Diretiva (UE) 2018/2001 do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa à promoção da utilização de 
energia de fontes renováveis;

f) Procede à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 56/2012, de 12 de março, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 55/2016, de 26 de agosto, e 108/2018, de 3 de dezembro, que aprova a orgânica 
da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.;

g) Procede à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 68 -A/2015, de 30 de abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 64/2020, de 10 de setembro, que estabelece disposições em matéria de eficiência 
energética e produção em cogeração, transpondo a Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à eficiência energética.
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Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

São abrangidos pelo presente decreto -lei:

a) Os edifícios sujeitos à aplicação dos requisitos previstos no capítulo II;
b) Os edifícios sujeitos à obrigação de certificação energética nos termos previstos no capítulo III.

Artigo 3.º

Definições

Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por:

a) «Área útil de pavimento», o somatório das áreas de pavimento, medidas em planta pelo 
perímetro interior, de todos os espaços interiores úteis pertencentes ao edifício, com ocupação 
atual ou prevista e com necessidades de energia atuais ou previstas associadas ao aquecimento 
ou arrefecimento ambiente para conforto humano;

b) «Consumo de energia em condições nominais», o consumo derivado da satisfação das 
necessidades de energia afetas a determinados usos nos edifícios, com vista à otimização dos 
níveis de saúde, conforto térmico e qualidade do ar interior dos seus ocupantes;

c) «Edifício», a construção coberta, com paredes e pavimentos, destinada à utilização humana e 
com vista a propiciar condições de conforto térmico que, para efeitos do presente decreto -lei e sempre 
que aplicável, abrange as frações autónomas e as frações suscetíveis de utilização independente;

d) «Edifício com necessidades quase nulas de energia», um edifício com um desempenho 
energético muito elevado, determinado através da metodologia mencionada no artigo seguinte, 
e no qual as necessidades de energia quase nulas ou muito pequenas são cobertas, em grande 
medida, por energia proveniente de fontes renováveis preferencialmente locais ou com origem nas 
proximidades do edifício, quando aquela não seja suficiente;

e) «Edifício de comércio e serviços», o edifício, ou parte, licenciado ou que seja previsto licen-
ciar para utilização em atividades de comércio, serviços ou similares;

f) «Edifício de utilização mista», o edifício utilizado, em partes distintas, como edifício de ha-
bitação e edifício de comércio e serviços;

g) «Edifício em ruínas», o edifício existente cujo nível de degradação da sua envolvente 
prejudica a utilização a que se destina, tal como comprovado por declaração da respetiva câmara 
municipal ou da Direção -Geral do Tesouro e Finanças, no âmbito das respetivas atribuições, ou, 
no âmbito exclusivo da certificação energética, por declaração provisória do SCE emitida pelo PQ 
nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º;

h) «Edifício em tosco», o edifício sem revestimentos interiores nem sistemas técnicos instalados 
e de que se desconheçam ainda os detalhes de uso efetivo;

i) «Edifício novo», o edifício cujo primeiro processo de licenciamento ou autorização de edifi-
cação tenha data de entrada do projeto de arquitetura junto das entidades competentes posterior 
à data de entrada em vigor do presente decreto -lei ou, no caso de isenção de controlo prévio, cujo 
primeiro projeto de arquitetura tenha data de elaboração posterior à data de entrada em vigor do 
presente decreto -lei;

j) «Edifício renovado», o edifício existente que foi sujeito a obra de construção, reconstrução, 
alteração, ampliação, instalação ou modificação de um ou mais componentes;

k) «Energias renováveis», a energia proveniente de fontes não fósseis renováveis, designa-
damente energia eólica, solar (térmica e fotovoltaica) e geotérmica, das marés, das ondas e outras 
formas de energia oceânica, hídrica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases das instalações 
de tratamento de águas residuais, e biogás;

l) «Entidade anunciadora», a entidade gestora de plataformas eletrónicas ou de sítios da Inter-
net que disponibilizem espaço para a publicação de anúncios com vista à realização dos negócios 
jurídicos de transação de edifícios mencionados na alínea e) do n.º 1 do artigo 18.º, designada-
mente sítios na Internet de empresas de mediação imobiliária ou outras plataformas eletrónicas 
de pesquisa de edifícios;
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m) «Envolvente do edifício», o conjunto dos elementos de um edifício que separam o seu 
espaço interior útil, dos espaços não úteis do exterior, do solo e de outros edifícios;

n) «Espaço interior útil», o espaço com condições de referência, que, para efeito de cálculo 
das necessidades energéticas, se pressupõe aquecido ou arrefecido de forma a manter uma tem-
peratura interior de referência de conforto térmico, incluindo os espaços que, não sendo usualmente 
climatizados, tais como arrumos interiores, despensas, vestíbulos ou instalações sanitárias, devam 
ser considerados espaços com condições de referência;

o) «Espaço interior não útil», o espaço sem ocupação humana permanente atual ou prevista, 
e sem consumo de energia atual ou previsto associado ao aquecimento ou arrefecimento ambiente 
para conforto térmico, com exceção do espaço interior útil nos termos da alínea anterior;

p) «Grande Edifício de Comércio e Serviços» ou «GES», o edifício de comércio e serviços cuja 
área útil de pavimento, não considerando os espaços interiores não úteis, iguala ou ultrapassa 1000 m2, 
ou 500 m2 no caso de conjuntos comerciais, hipermercados, supermercados e piscinas cobertas;

q) «Grande renovação», a renovação em edifício em que se verifique que a estimativa do 
custo total da obra, compreendendo a totalidade das frações renovadas, nos casos aplicáveis, 
relacionada com os componentes, seja superior a 25 % do valor da totalidade do edifício, devendo 
ser considerado para o efeito o valor médio de construção, por metro quadrado, para efeitos dos 
artigos 39.º e 62.º do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis;

r) «Pequeno Edifício de Comércio e Serviços» ou «PES», o edifício de comércio e serviços 
que não seja um GES, nos termos da alínea p);

s) «Perito qualificado» ou «PQ», o técnico com título profissional para o exercício da atividade 
de certificação energética, nos termos da Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto, na sua redação atual;

t) «Portal SCE», a zona de um ou mais sítios agregados na Internet disponibilizado(s) e 
gerido(s) pela ADENE — Agência para a Energia (ADENE), contendo informação relativa ao SCE 
e ao registo e interação com os seus utilizadores, incluindo, pelo menos, um acesso ao público 
em geral disponibilizando serviços de pesquisa, designadamente de certificados energéticos e de 
técnicos do SCE, e um acesso reservado para elaboração e registo de documentos por utilizadores 
credenciados do SCE;

u) «Potência nominal», a potência térmica máxima que um equipamento pode fornecer para 
efeitos de aquecimento ou arrefecimento do ambiente, em condições de ensaio normalizadas;

v) «Potência nominal global», a potência correspondente ao somatório da potência nominal 
dos equipamentos instalados no edifício;

w) «Proprietário», o titular do direito de propriedade, abrangendo -se ainda neste conceito o 
titular de outro direito de gozo sobre um edifício desde que este, no caso dos edifícios de comércio 
e serviços, detenha o controlo dos sistemas de climatização, e respetivos consumos, e seja o credor 
contratual do fornecimento de energia, salvo verificando -se nova venda, dação em cumprimento, 
locação ou trespasse pelo titular do direito de propriedade;

x) «Sistema técnico», o equipamento técnico para a climatização de espaços, a ventilação, 
a água quente sanitária, a instalação fixa de iluminação, a automatização e o controlo do edifício, 
a produção de energia térmica ou elétrica no local e, quando aplicável, o seu armazenamento, as 
instalações de elevação, as infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, ou a combinação 
destes, incluindo os que utilizem energia proveniente de fontes renováveis, de um edifício.

CAPÍTULO II

Metodologia de cálculo do desempenho energético e requisitos dos edifícios

SECÇÃO I

Metodologia de cálculo

Artigo 4.º

Metodologia de cálculo do desempenho energético dos edifícios

1 — A avaliação do desempenho energético dos edifícios é uma análise efetuada com base 
no consumo de energia calculado que reflete o consumo energético típico para o aquecimento e o 
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arrefecimento de espaços, a ventilação de espaços, a produção de água quente e a iluminação fixa, 
bem como outros sistemas técnicos dos edifícios, nos casos aplicáveis, expressa por um indicador 
numérico de utilização energia primária em kWh/(m2.ano).

2 — A avaliação do desempenho energético dos edifícios é realizada, tendo em conta as ne-
cessidades de energia afetas a determinados usos, tais como o aquecimento e arrefecimento de 
espaços, a ventilação, a água quente sanitária, a iluminação, as quais são determinadas de modo 
a otimizar, direta ou indiretamente, os níveis de saúde, conforto térmico e qualidade do ar interior 
dos ocupantes dos edifícios.

3 — O desempenho energético do edifício é expresso através de um indicador numérico que 
representa a energia primária necessária para satisfazer as necessidades de energia referidas 
no número anterior e que tem em conta a energia proveniente de fontes renováveis fornecida ao 
edifício e a gerada e utilizada no mesmo.

4 — Para efeitos da avaliação do desempenho energético dos edifícios é estabelecida uma 
metodologia de cálculo, constante no Manual SCE, ao abrigo da qual será realizada a emissão de 
certificados energéticos, nos termos previstos no capítulo III.

5 — O Manual SCE é aprovado mediante despacho do diretor -geral da Direção -Geral de 
Energia e Geologia (DGEG), a publicar até à data estabelecida no n.º 2 do artigo 46.º, devendo 
ser revisto no intervalo máximo de dois anos, ou sempre que alterações de natureza técnica ou 
regulamentar o justifique, e contém o conjunto de regras e orientações para a instrução, condução 
e conclusão dos processos de avaliação do desempenho energético dos edifícios, tendo em conta 
as especificidades dos edifícios abrangidos, que descreve as opções nacionais e integra os anexos 
das normas gerais ISO/EN relevantes para a sua aplicação.

SECÇÃO II

Requisitos dos edifícios

Artigo 5.º

Controlo prévio

1 — Os órgãos competentes no âmbito dos procedimentos de controlo prévio de operações 
urbanísticas de edificação, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, devem assegurar 
a verificação do cumprimento dos requisitos previstos na presente secção.

2 — O disposto no número anterior é aplicável, com as devidas adaptações, às operações 
urbanísticas de edificação promovidas pela Administração Pública, ou por concessionárias de obras 
ou serviços públicos, isentas de controlo prévio.

3 — Nas situações relativas a obras em edifícios sujeitos a renovação isentas de controlo 
prévio, o cumprimento dos requisitos aplicáveis deve ser assegurado pelo empreiteiro ou, quando 
este não exista, pelo técnico qualificado contratado pelo dono de obra, com base em documentação 
técnica que caracterize as soluções aplicadas.

SUBSECÇÃO I

Requisitos para os edifícios novos

Artigo 6.º

Edifícios novos

1 — Os edifícios novos devem ser edifícios com necessidades quase nulas de energia.
2 — Os edifícios novos, incluindo os seus componentes, estão sujeitos ao cumprimento dos re-

quisitos previstos no n.º 4, por forma a alcançarem níveis de desempenho energético elevados e, por 
consequência, níveis ótimos de rentabilidade, sendo estes níveis revistos periodicamente em função 
dos resultados de análises de custo ótimo, a realizar com intervalos não superiores a cinco anos.










































