
 

SEDE Lisboa: Rua do Alecrim, n.º 53 - 2º andar - 1200-014 LISBOA | Tel.: +351 213 224 260 | Fax: +351 213 474 576 
Del. Porto: RuaBrito Capelo, 1414 - 4450-071 MATOSINHOS | Tel.: +351 222 088 837 | Fax: +351 222 084 879 

Del. Guimarães: Rua do Colégio Militar, 253 - 4835-039 GUIMARÃES | Tel.: 351 253 554 288 | Fax: 351 253 554 135 

 

Circular nº 36/2014 
 

06 de Outubro  de  2014 

 
 
 
 
 

Assunto:  Quadro Técnico das empresas de construção: enquadramento dos 

Técnicos de Manuseamento de gases fluorados com efeito de estufa face 

à Portaria n.º 16/2004, de 10 de Janeiro. 
 
 

 

 

Caros Associados, 

 

 

Por deliberação do Conselho Directivo do “InCI – Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.” – 

Deliberação n.º 01/CD-INCI/2014 de 12-09-2014 – foi determinado que: 

 

i. Os Técnicos de manuseamento de gases fluorados com efeito de estufa da categoria I, 

devidamente certificados pelo CENTERM – Centro Tecnológico para a Indústria Térmica, 

Energia e Ambiente, sejam aceites para os efeitos previstos na Portaria n.º 16/2004, de 

10 de Janeiro, em simultâneo com os TIM II e em igualdade de circunstâncias, no que se 

refere à 10.ª subcategoria da 4.ª categoria, até à classe 1; 

 

ii. O exercício de funções de direcção de obra e de direcção de fiscalização até à classe 2, 

continue a ser da competência dos TIM III, e até á classe 1 dos TIM II, além, 

naturalmente, dos adequados técnicos de nível superior, não sendo reconhecidas aos 

técnicos de gases fluorados, outras competências no domínio da construção, que não 

sejam integrar o quadro técnico mínimo das empresas, nos termos do disposto na 

Portaria n.º 16/2004. 
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Recorde-se que a instalação, manutenção, assistência técnica e detecção de fugas a equipamentos 

fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, que contenham gases fluorados com efeito 

de estufa, pode ser exercida por empresas (CAE 43222), desde que devidamente certificadas, 

segundo o Regulamento (CE) n.º 842/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, e 

o Regulamento (CE) n.º 303/2008, da Comissão, de 2 de Abril, cuja execução na ordem jurídica 

nacional foi assegurada pelo Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril, desde que essas actividades 

sejam executadas por técnicos devidamente certificados pelo CENTERM, ao abrigo da mesma 

regulamentação. 

 

Finalmente, a propósito da necessidade das empresas que se dedicam às actividades de 

“manutenção e assistência técnicas” e “detecção de fugas” em equipamentos fixos de refrigeração, 

ar condicionado e bombas de calor contendo gases fluorados com efeito de estufa, serem 

obrigatoriamente detentoras de título habilitante emitido pelo InCI, na referida Deliberação, o 

Conselho Directivo deste Instituto emitiu ainda o seguinte esclarecimento que, pela sua relevância, 

tomamos a liberdade de transcrever: 

 

“(...) o Conselho Directivo do InCI esclarece que, das actividades reguladas pelo Regulamento (CE) n.º 

303/2008, da Comissão, de 2 de Abril, e pelo Decreto-Lei nº. 56/2011, de 21 de Abril, apenas a 

actividade de “instalação”, carece do necessário Título habilitante do InCI-alvará, contendo a 10ª 

subcategoria da 4ª categoria – “Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração”, em classe 

adequada ao valor dos trabalhos a realizar – por ser a única actividade passível de ser enquadrada no 

conceito de obra constante do regime jurídico de acesso e permanência aplicável à actividade da 

construção, designadamente, na alínea a) do artigo 3º do Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 69/2011, de 15 de Junho. 

 

Assim sendo, às empresas que pretendam desenvolver actividades de “manutenção e assistência 

técnica”, “detecção de fugas”, bem como outras actividades reguladas pelo referido Regulamento da 

Comissão Europeia, em que a actividade de instalação não esteja incluída, é bastante a certificação 

da CERTIF, não dependendo as empresas da posse de qualquer título habilitante emitido por este 

Instituto. 
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Não obstante, e como situação de excepção, no âmbito da actividade de manutenção, regra geral de 

carácter preventivo, poderão existir situações de manutenção correctiva, que, mediante a natureza e 

complexidade dos trabalhos aí compreendidos e a realizar, já passíveis de ser enquadrados no 

conceito de obra constante do Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, implicam a detenção do 

respectivo título habilitante emitido pelo InCI. 

 

Estas situações particulares serão sempre objecto de avaliação, caso a caso, pelo dono da obra, nos 

termos do Código dos Contratos Públicos, ou da respectiva entidade licenciadora, devendo os 

trabalhos de que se trate serem executados por empresas de construção/instalação devidamente 

habilitadas pelo InCI, I.P., para os trabalhos da 10ª subcategoria da 4ª categoria.” 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

A DIRECÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  Anexo – Deliberação do Conselho Directivo do InCI Nº 01/CD-INCI/2014 de 12-09-2014 
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