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PROPOSTASDEALTERA~AO 

Ao abrigo das disposi~oes regimentais aplicaveis, os Deputados do Grupo 

Parlamentar do PSD/A~ores abaixo assinados, apresentam as seguintes propostas 

de altera~ao a Proposta de Decreto Legislative Regional n.Q 24/XI - "Estabelece o 

regime jurfdico de licenciamento a que estao sujeitas as instala~oes eletricas de 

servi~o particular na Regiao Aut6noma dos A~ores": 

[ ... ]: 

Artigo 2.Q 

[ ... ] 

a) [ ... ]; 

b) [ ... ]; 

c) [ ... ]; 

d) [ ... ]; 

e) [ ... ]; 

f) [ ... ]; 

g) [ .. . ]; 

h) «Ficha Eletrotecnica», a ficha que identifica e descreve as principais 

caraterfsticas da instala~ao eletrica para efeitos de liga~ao a Rede Eletrica 

de Servi~o Publico dos A~ores (RESPA); 

i) [ ... ]; 

j) [ ... ]; 

~~~ k) [ ... ]; 

I) [ ... ]; 

m) [Eliminada]; 

n) [ ... ]; f \ ~ .Ajo; 
o) [ ... ]; ~-
p) «lnstala~oes de Servic;o Particular>>, todas as instalac;oes eh~tricas nao 

inclufdas nas instalac;oes de servi~o publico que integram a RESPA; 
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q) «lnstalac;oes de Servir;o Publico», instalar;oes eletricas qu 

RESPA; 

r) [ ... ]; 

s) [ ... ] ; 

t) [ ... ]; \)Q\n[v 
u) «Declarac;ao de Inspec;ao», declarac;ao de responsabilidade da EIIEL, a \ 

qual atesta que a instalac;ao eletrica esta aprovada, aprovada com 

deficiencias para serem superadas ou reprovada. 

Artigo 4.Q 't&\\)~ 
[ ... ] 

1- [ ... ]: 

a) [ ... ]; 

b) [ ... ]: 

i) [ ... ]; 

ii) Instalar;oes eletricas do tipo C, quando de carater temporario, ou em 

locais residenciais, neste caso desde que a potencia da instalar;ao 

seja igual ou inferior a 6,9 kV A. 

c) Declarac;ao de inspec;ao, emitida por uma EIIEL, no caso de instalac;oes 

eletricas de tipo A e do tipo C nao abrangidas pelas alineas anteriores. 

d) [Eliminada]. 

2 - 0 operador da RESPA que se liga a instalar;ao, pode, sempre que se justifique, 

proceder a verificar;ao da conformidade das proter;oes de ligar;ao a rede e dos 

respetivos equipamentos de contagem da eletricidade, exceto quando estes sao 

da propriedade do distribuidor publico, como condir;ao para o inicio do 

fornecimento de eletricidade. 

3 - [ ... ]. 

4- [ .. .]. 

5- No termo de responsabilidade, referido na alinea b) do n.Q 1, deve constar 

que as instalac;oes eletricas estao de acordo com o respetivo projeto, quando 
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exigivel, elaborado por urn Engenheiro Eletrotecnico ou por urn Engenheiro 

Tecnico de Energia e Sistemas de Potencia. 

6- [Anterior n.Q 5]. 

Artigo S.Q 

[ ... ] 

1 - E obrigat6ria a existencia de projeto elaborado por projetista, o qual deve ser 1 / /J 

disponibilizado no SRIESPA em formato pdf e assinado digitalmente, para efeitos ~ g.L~ 
de execuc;:ao das seguintes instalac;:6es eletricas: -{)Q ~ 

a) Instalac;:6es eletricas do tipo A, de seguranc;:a ou socorro, com potencias 

superiores a 3,5 kVA, ou que alimentem instala~oes temponirias, com 

potencias superiores a 41,4 kVA; 

b) [ ... ]; 

c) [ ... ]; 

d) [ ... ]; 

e) [ ... ]; 

f) Instalac;:6es eletricas do tipo C, estabelecidas em im6veis, coletivos ou nao, 

cujo somat6rio das potencias a alimentar pela rede seja superior a 10,35 

kVA. 

2- [ .. .]. 

3 - Para efeitos do calculo da potencia total instalada referida na alfnea f) do 

nao se consideram: 

a) Os fatores de simultaneidade definidos nas RTIE 

bJ [ ... J. to. I Q..~j_c. 
4- [Eiiminado]. ~ 
5- [ .. .]. 

6- [ ... ]. 

Artigo 6.Q 

[ ... ] 
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A dire~ao regional competente em materia de energia pode dispensar a ~ 
apresenta~ao de projeto de instala~6es eletricas previstas no artigo anterior M, 
quando estiverem em causa objetivos de defesa e seguran,a nacional, devendo, ~ 

::::e: ::~::a::: ::::::;.:o:a:~n:~::;:::.sd:: p:::::~::~:::::o b:::encia' ~ 

Artigo 10.' \l \r 
[ ... ] Jf 

1 - Conclufda a execu~ao, as instala~6es eletricas dos tipos A e C, referidas na 

alfnea c) do n.Q 1 do artigo 4.Q, sao sujeitas a inspe~ao para entrada em explora~ao. 

2- [ ... ]: 

a) [ ... ]; 

b) [ .. .]. 

3- [ .. .]. 

4- [ ... ]. 

1- [ ... ] . 

Artigo 2l.Q 

[ ... ] 

2- [ ... ]: ' ll~j_Q 
a) lnstala,oes do tipo A, cuja potencia instalada seja superior a 20 kVA;~ \ 
b) Instala~6es estabelecidas em locais sujeitos a riscos de explosao, cuj a (\" 'i l~cb 

potencia a alimentar pela rede seja superior a 20 kVA; \~ 

c) Instala~6es eletricas dos seguintes estabelecimentos que recebem 

publico: 

i) Instala~6es eletricas do tipo C, situadas em recintos publicos 

ou privados destinados a espetaculos ou outras divers6es, 

cuja potencia a alimentar pela rede seja superior a 20 kVA; 

ii) Estabelecimentos hospitalares e semelhantes da 1.1! a 5.!! 

categoria, conforme definidas nas RTIEBT; 
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3- [ ... ]. 

4- [ .. .]. 
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iii) Estabelecimentos de ensino, cultura, culto e semelhantes, da 

iv) 

V ' a 5.1! categoria, con forme definidas nas RTIEBT, J)~ia ·~ 

potencia a alimentar pela rede seja superior a 20 kVA; Wl/a£ 
Estabelecimentos comerciais e semelhantes definidos nas 

RTIEBT cuja potencia a alirl(entf ~ pela rede seja superior a 

41,4-kVA. ~~~ 
d) Instalac;:6es de estabelecimentos industriais do tipo C, cuj aj?otencia a 

alimentar pela rede seja superior a 41,4 kVA; '(\.9- \ ~ 
e) Instalac;:6es de estabelecimentos agricolas e pecuarios que 

pertenc;:am ao tipo C cuja \\otencia 'l alimentar pela rede seja 

superior a 41,4 kV A; 'lf-\ u\z oU-
t) Instalac;:6es de balnearios que pertenc;:am ao tipo C e 1=uja potencia a 

alimentar pel a rede seja superior a 2 0 kV A. ~\ ~c(p 

5 - Sao fixadas por despacho do diretor regional competente em materia de 

energia, a aprovar no prazo de 3 meses contados da data de entrada em vigor 

do presente diploma, as metodologias e os procedimentos de realizac;:ao de 

inspec;:6es peri6dicas, bern como as regras tecnicas a que as mesmas devem 

obedecer e as melhorias em termos de seguranc;:a a que sao obrigadas as 

instalac;:6es estabelecidas com base em regulamentos de seguranc;:a anteriores as 

RTIEBT, tendo em considera,ao a sua antiguidade e risco para pessoas, animais ou ~ 

:e:s~nquanto niio forem fixados as metodologias, os procedimentos e as ~~ 
regras tt\cnicas previstas no niimero anterior, utilizam-se os fixados pelt\ 

DGEG. 

Artigo 33.Q 

[ ... ] 

[ ... ]: 

a) [ ... ]: 
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i) [ ... ]; 

ii) [ .. .]. 

b) [ ... ]: 

i) A declarac;ao de inspec;ao ou o certificado de explorac;ao, 

acompanhados de projeto ou ficha eletrotecnica, emitidos nos 

termos dos artigos 13.Q e 15.Q, respetivamente; 

ii) [ ... ]; 

iii) [ .. .]. 

Horta, 15 de outubro de 2019 

Os Deputados, 

ASSEM ? LEI A LEGI SLATfVA 

~ .. , 1 
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