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OS REQUISITOS APLICÁVEIS AOS EDIFÍCIOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS (DL 118/2013)

Sistemas técnicos no âmbito do Decreto-Lei n.º 118/2013

Requisitos aplicáveis a 

sistemas em edifícios novos

Requisitos aplicáveis a sistemas

instalados em edifícios existentes

AQUECIMENTO

AMBIENTE

ARREFECIMENTO

AMBIENTE
PRODUÇÃO ÁGUA

QUENTE SANITÁRIA
VENTILAÇÃO ILUMINAÇÃO ASCENSORESESCADAS E 

TAPETES ROLANTES

PRODUÇÃO ENERGIA 

REMOVÁVEL

SISTEMAS DE 

GESTÃO DE ENERGIA



APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTROLO, REGULAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E 

GESTÃO TÉCNICA

❑ Independentemente de requisitos específicos em função do uso dos sistemas técnicos, o Decreto-Lei 

especifica requisitos gerais em relação à adoção de sistemas de regulação, controlo e gestão 

técnica em função da potência térmica.

❑ Sistemas autónomos de regulação e controlo – Cumprem os requisitos especificados para cada sistema 

técnico em função da sua função.

Potência (kW) Tipo de sistema

Inferior a 100 Sistemas autónomos de regulação e controlo

Entre 100 e 250 Sistema de Gestão Técnica

Igual ou superior a 250 Sistema de Gestão Técnica Centralizada

❑ Sistema de Gestão Técnica (Centralizada) – Cumprem os requisitos específicos para esse efeito.



OS SISTEMAS DE CONTROLO, REGULAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E GESTÃO TÉCNICA NO SCE

✓ Informação sobre os sistemas é recolhida no âmbito do processo de certificação energética e 

arquivada na base de dados do SCE. Recolha desta informação iniciou-se a 1 de janeiro de 2017.



OS SISTEMAS DE CONTROLO, REGULAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E GESTÃO TÉCNICA NO SCE

✓ Desde 1/01/2017 - 627 sistemas registados no SCE

Classes dos SGTC

208

276

143

Tipo de sistema

Gestão técnica

Gestão técnica centralizada

Regulação e controlo

27%

22%

15%

14%

11%

6%

4%

1%

Climatização

Ventilação

AQS

Iluminação

Bombagem

Energia Renovável

Ascensores, escadas e
tapetes

Outros

Função controlada

A

B

C

D

28

47

128

73

Tipo de edifícios

560 GES

67 PESc

GES – Grande edifício de serviços; 

PESc – Pequeno edifício de serviços com sistemas de climatização.
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FAQ – Perguntas frequentes

do SCE

Edições:

1ª versão – maio 2015

2ª versão – maio 2017

3ª versão – outubro 2018

A. Âmbito de aplicação do SCE

B. Objeto/semelhança

C. Certificados sce (validade, tipo, etc..)

D. Portal SCE

E. Controlo prévio (procedimentos camarários)

F. Obrigações de proprietários

G. Obrigações dos agentes imobiliário

H. Obrigações de outras entidades

I. Classe energética em anúncios de edifícios

J. CE emitidos com base em legislação anterior

K. Comportamento térmico

L. Sistemas técnicos

M. Ventilação e qualidade do ar interior

N. Instalação, condução e manutenção de sistemas técnicos

O. Energias renováveis

P. Metodologias e ferramentas de cálculo

Q. Regras de simplificação

R. Técnicos do SCE

S. Valores de registo no SCE

Total de 203 FAQ na 3ª versão:

• 69 sem alterações

• 71 atualizações

• 3 anuladas

• 60 novas FAQ



L11. Que funções são asseguradas por um Sistema de Gestão Técnica?

Um Sistema de Gestão Técnica, para além das funções de regulação

e controlo autónomos dos aparelhos, assegura ainda o

funcionamento dos sistemas técnicos (iluminação, ventilação,

climatização, produção de AQS, entre outros) em função da

variação das temperaturas ambiente e exterior, no caso da

climatização, e da temperatura da AQS, podendo também ter em conta

outras variáveis, como os níveis de ocupação humana, a concentração

de determinados gases, a intensidade e a direção do vento, a

luminosidade, etc…, só para dar alguns exemplos.



Um sistema de controlo por interface consiste no comando local 

das funções e parâmetros da iluminação, recorrendo a dispositivos 

manuais do tipo botoneira ou painel com écran táctil, portáteis ou 

fixos, que permite aos ocupantes (ou equipa de manutenção) 

controlar a iluminação, para a adaptar às suas necessidades. 

A gestão operacional corresponde ao processo que permite, de 

forma central e através de uma unidade de interface gráfica via 

software, fazer a programação, comando, monitorização e 

diagnóstico, dos vários parâmetros e componentes do sistema de 

iluminação de toda a instalação, podendo ser concebida de forma 

autónoma ou em integração com outros sistemas técnicos (para 

além da iluminação), e ser parte constituinte da Gestão Técnica 

Centralizada.

Edifícios 

novos

Edifícios 

sujeitos a

grande 

intervenção

GES PES GES PES

Deteção de presença

Comutação por luz 

natural

Regulação por luz 

natural

Controlo horário

Controlo por 

interface

Gestão operacional

GES – Grande edifício de comércio e serviços

PES – Pequeno edifício de comércio e serviços

L17. Relativamente às exigências constantes na Subsecção 9.4.1/Tabela I.29 da 

Portaria nº 349-D/2013, o que se entende por “controlo por interface” e “gestão 

operacional”?



L20.v1 A Tabela I.30 do ponto 10.1 do Anexo I da Portaria n.º 349-D/2013 de 2 de dezembro

faz menção a 3 tipos distintos de Sistemas Autónomos de Regulação e Controlo e

Gestão Técnica. Quais as funções e principais características destes 3 sistemas?



L21.v1 Atendendo à publicação em janeiro de 2012 de uma revisão à norma EN 15232

que substitui a EN 15232:2007, como deve ser entendido o subponto 10.3.2 do Anexo

I da Portaria n.º 349-D/2013 de 2 de dezembro?

“10.3.2 - Os sistemas de gestão técnica

centralizada deverão cumprir com os requisitos

mínimos da classe C definidos na Tabela 1 da 

norma EN15232…”

Na aplicação do subponto 10.3.2 devem ser

consideradas as posteriores atualizações à

referida norma. Atualmente não deverá ser

considerada a Tabela 1 da norma

EN15232:2007 mas sim a Tabela 5 da EN

15232-1:2017.



L22.v1 Para o cálculo dos IEE podem ser utilizados os factores fBAC,th e fBAC,el que

constam, respetivamente, na Tabela A1 e A3 do Anexo A da norma EN 15232-1:2017?



L22.v1 Para o cálculo dos IEE podem ser utilizados os factores fBAC,th e fBAC,el que

constam, respetivamente, na Tabela A1 e A3 do Anexo A da norma EN 15232-1:2017?

Tal como referido na própria norma, os factores fBACS,th e fBACS,el podem ser utilizados para fazer

um cálculo aproximado dos IEE numa fase de estudo prévio ou estimativa de consumo.

No entanto, numa fase de projeto de licenciamento deverão ser calculados os IEE por

simulação dinâmica multizona (como referido na Tabela I.02 do ponto 3.1.9 da Portaria n.º 349-

D/2013) simulando os algoritmos de controlo que se pretendem implementar no edifício à luz

da Tabela 5 da norma EN15232-1:2017.

Nos casos em que os algoritmos de controlo considerados no projeto não sejam possíveis

de simular com as ferramentas de simulação dinâmica existente no mercado (e só nesses

casos), poderão ser aplicados os fatores fBAC,th e fBAC,el às parcelas correspondentes aos

consumos dos sistemas associados a esses mesmos algoritmos, para os cálculos dos IEE,

devendo nestes casos ser tido em conta o tipo de edifício para a seleção dos fatores

correspondentes.



Caso exista apenas um Sistema de Gestão Técnica, todas as contagens, nomeadamente as

definidas como obrigatórias pelo RECS, deverão ser integradas nesse sistema, sendo

possível a sua exportação para folha de cálculo de formato standard.

Nas situações em que coexistam no edifício mais de um sistema de gestão técnica, a

contagem de cada sistema técnico – AVAC, Iluminação e outros – poderá ser realizada pelo

respetivo SGT mas deverá ser possível agregar todas essas contagens através da

exportação para folha de cálculo de formato standard ou outra qualquer solução técnica que

garanta a centralização de todas as contagens (por exemplo num dos SGT do edifício).

L23.v1 Estando perante um Sistema de Gestão Técnica (SGT) 100<P<250 kW, é

necessário centralizar neste sistema as contagens previstas nos termos

regulamentares para as diferentes instalações existentes no edifício ou fracção

autónoma?



A verificação da conformidade do projeto de

um Sistema de Gestão Técnica Centralizada

face à Norma EN 15232-1:2017 é baseada na

Tabela 5 dessa mesma norma, para os sistemas

aplicáveis ao edifício em análise.

Para os novos edifícios com potência térmica

nominal igual ou superior a 250 kW a classe

mínima de cada um dos sistemas à luz da

referida Tabela 5 é a Classe C.

L24.v1 Como é efetuada a verificação da conformidade regulamentar de um projeto

com a norma EN15232?



L25.v1 Como pode ser avaliada a conformidade regulamentar de um Sistema de Gestão

Técnica Centralizada instalado num edifício, nomeadamente no que diz respeito ao

cumprimento da norma EN15232?

A conformidade regulamentar será avaliada pelo PQ, que poderá ser complementada com eventual declaração

da empresa responsável pela execução do Sistema de Gestão Técnica Centralizada (SGTC), atestando a

execução do sistema de acordo com o projeto em causa bem como da implementação dos algoritmos de

controlo obrigatórios para o cumprimento com a Classe C de acordo com Tabela 5 da Norma EN15232-

1:2017.

Nas situações em que o projeto faça referência a uma classe distinta do SGTC de acordo com a referida Tabela 5

– Classe A ou Classe B – de forma similar à avaliação da conformidade regulamentar, o PQ pode recorrer a

declaração da empresa responsável pela execução do SGTC, atestando quer a execução de acordo com o

projeto quer a implementação dos algoritmos de controlo adequados à classe em causa.

A empresa responsável pela execução do SGTC deverá ser portadora de Alvará emitido pelo IMPIC de 4ª

Categoria – Instalações Elétricas e Mecânicas, pelo menos com a 18ª Subcategoria – Gestão Técnica

Centralizada.



L26. Quais os procedimentos a ter em conta na fase de instalação, ensaio e receção

provisória das instalações que disponham de um Sistema de Regulação, Controlo e

Gestão Técnica?

Despacho n.º 15793-G/2013 consagra os elementos mínimos a incluir no procedimento

de ensaio e receção das instalações, focando os seguintes aspetos:

✓ Momento em que são efetuados os ensaios e a receção provisória das instalações;

✓ Metodologias e critérios de aceitação, formação, output e responsáveis

envolvidos no processo;

✓ Requisitos específicos para algumas componentes dos edifícios;

✓ Aleatoriedade e amostragem;

✓ Conteúdo do relatório de execução e procedimentos em função dos resultados;



Segundo a L26 e no caso específico dos Sistemas de Regulação, Controlo e Gestão Técnica (sem

prejuízo do disposto no Despacho nº 15793-G/2013), a instalação e colocação em serviço de tal sistema deverá

cumprir com o seguinte:

a) Quando aplicável, a instalação de gestão técnica deverá obedecer às boas práticas de execução

cumprindo as normas respeitantes às instalações de baixa tensão e de telecomunicações;

b) Os equipamentos de campo deverão ser instalados de acordo com as recomendações dos fabricantes

para que as leituras correspondam às grandezas que se estão a monitorizar;

c) Testes de campo coordenados com os restantes intervenientes na instalação, de todos os pontos do

sistema, e correspondente representação em sinópticos quando aplicável;

d) Implementação dos algoritmos de controlo de acordo com as especificações dos projetos

correspondentes;

e) Formação dos operadores e entrega de manuais e telas finais em língua portuguesa.



L27.v1 Os Sistemas de Gestão Técnica Centralizada devem ser assegurados por um

único sistema ou podem integrar diversos sistemas?

Nos edifícios em que regulamentarmente seja obrigatória a instalação de um Sistema de Gestão Técnica

Centralizada (P≥250 kW), podem ser projetados/instalados diversos sistemas de regulação e controlo e

mesmo sistemas de gestão técnica dedicados a cada sistema técnico – AVAC, Iluminação e outros – desde

que os mesmos tenham propriedades que permitam a sua integração com o sistema de gestão técnica

global do edifício.

De acordo com a alínea a) do subponto 10.3.2 do RECS, para garantir essa integração, deverão de adotados

protocolos de comunicação padrão vulgarmente usados nos sistemas de gestão técnica de edifícios,

definidos pelas normalizações ISO, ANSI e ASHRAE. Ainda de acordo com o RECS, os SGTC deverão permitir

o simples e intuitivo interface com o utilizador em pelo menos um ponto da instalação.

Nas situações em que se verificar a obrigatoriedade regulamentar de implementar um SGTC –

independentemente de existirem vários SARC ou vários SGT – de acordo com o subponto 10.3.1 do RECS

deverá existir um único projeto elaborado por projetista reconhecido para o efeito, de acordo com

especificações previstas para projeto de execução conforme disposto no Artigo 68.º da Portaria n.º 701-H/2008,

de 29 de julho.



L45 Em que situações se devem integrar nos Sistemas Autónomos de Regulação e

Controlo e nos Sistemas de Gestão Técnica, os pontos a monitorizar/medir descritos

na Tabela I.26 do subponto 7.4.6 do RECS?

Pontos a monitorizar

Acessório para integrar

equip. de monitorização

Equipamento de 

monitorização instalado de 

forma permanente

P ≤ 25 25 > P ≤ 100 P >100 P ≤ 25 25 > P ≤ 100 P >100

Consumo de unidades de climatização com 

potência elétrica superior a 12 kW

Consumo elétrico de motores com potência superior 

a 1 kW

Consumo de combustíveis líquidos e gasosos em 

caldeiras

Estado de colmatagem dos filtros de ar

Estado de aberto/fechado dos registos corta-fogo



L45 Em que situações se devem integrar nos Sistemas Autónomos de Regulação e

Controlo e nos Sistemas de Gestão Técnica, os pontos a monitorizar/medir descritos

na Tabela I.26 do subponto 7.4.6 do RECS?

Gases de combustão de caldeiras 

Temperatura média do ar interior, ou zona 

controlada a temperatura distinta

Temperatura da água em circuitos primários de 

ida/retorno 

Temperatura de insuflação e retorno das unidades 

de tratamento de ar;

Pontos a monitorizar

Acessório para integrar

equip. de monitorização

Equipamento de 

monitorização instalado de 

forma permanente

P ≤ 25 25 > P ≤ 100 P >100 P ≤ 25 25 > P ≤ 100 P >100



✓ O Despacho n.º 15793-G/2013 consagra igualmente os elementos mínimos a incluir no

Plano de Manutenção.

✓ Tendo em conta que o plano de manutenção deverá incluir todos os sistemas energéticos

do edifício, os SARC, os SGT e os SGTC são por natureza sistemas a incluir nesse plano,

uma vez que têm um forte impacto nos sistemas técnicos do edifício e nos correspondentes

consumos energéticos.

✓ O plano de manutenção na componente dos SGTC deve, entre outras exigências a definir

pelo TIM, assegurar a manutenção da classe da norma EN15232 considerada para a

classificação do edifício ou fração autónoma.

L46 Os Sistemas Autónomos de Regulação e Controlo e os Sistemas de Gestão

Técnica devem estar incluídos no Plano de Manutenção do Edifício?



Conclusões

✓ Portugal foi pioneiro na integração dos sistemas de gestão técnica na regulamentação

relativa ao desempenho energético dos edifícios;

✓ Assiste-se a uma preocupação crescente de integrar sistemas de gestão técnica nos

edifícios e de recolher os benefícios dos mesmos;

✓ Sem prejuízo do interesse crescente, a temática da gestão técnica não está ainda

amplamente interiorizada nos diferentes agentes do mercado, sendo necessário fomentar a

sua adesão e a capacitação dos técnicos para a projetar/especificar;

✓ A versão atualizada da diretiva EPBD reforça o papel da gestão técnica na melhoria da

operações/otimização dos edifícios, da geração de conhecimento, redução de consumos

e articulação com inspeções, sendo uma oportunidade para melhorar o quadro legar em

Portugal.




