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ASSEMBLEIAi~GISLATIVA DA 
REGIA.o AuTol\iol\iA. qos A~oREs 

Gabinete da Pr_esidencia 

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.o 9/2019 

.. APROV A 0 PROGRAMA DE.EFICIENCi_A ENERGETiCA NA ADMINISTRAc;A.o 

PUBLICA 
,~ 

A eficiencia energetica e essential a prossecu9ao dos objetivos e compromissos da Regiao 

Aut6noma · dos A9ores para a descarboniza9ao da econorilia, devendo o setor publico 

desempenhar ~m papel exemplar na sua implement~ao, incentivando a .economia de 

- mercado, em especial das empresas de servi9os energeticos, e otimizando a sua atua9ao, 

atrayes do c'Ombate ao desp~rdicio ·e ao uso ineficiente de recursos publicos. 

Considerando o quadro com urn de medidas de eficiencia energetica da Uniao Europeia, · 

nomeadamente o papel exemplar dos organismos publicos, estabelecido pela Diretiva 

2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, e 

transposto para a ordemjuridica hacional pelo Decreto-Lei n.0 68-A/201~, de 30 de abril; 

Considerando a importancia da transparencia na Administra9ao Publica e o escrutinio do 

seu desempenho energetico,:nomeadamente atraves da implementayao da Resolu9ao da 

Assembleia da Republica n.0 114/2010, de 29 de oqtubro, que recomenda ao Govemo a 

elabora9ao de legislayao -para a obrigatoriedade de divlilgayao da fatura energetica da 

administrayao publica direta e indireta; 

Considerando o Sistema de Certificayao Energetica de Edificios (SCE), .estabelecido pela 

Diretiva 2010/31/UE do· Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, 

transposta para a ordemjuridica nacional pelo Decreto-Lei n.0 11812013, de 20 de agosto, 

adaptado a Regiao Aut6noma dos A9ores pelo Decreto L~gislativo Regional n.0 

4/2016/A, de 2 de fevereiro, que estabelece os termos especificos de afix~ao do 

certificado SCE valido para as entidades publicas e o dever de par em pratica as suas 

recomenda9oes, bern como a necessidade dos novos edificios apresentarem necessidades 

quase nulas de energia; 
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Considerando que o Plano Naciotial de A«;ao para a Eficiencia Energetica, aprovado pela 

l ·Resolu«;ao do Conselho de Ministros n.~ 20/2013, de 10 de abril, estabelece a esttategia 

nacional para a eficiencia energetica; 

Considerando que o Programa de Eficiencia Energetica na Admiriistra«;ao Publica 
' . . . 

(ECO.AP) aprovado pela Resolu«;ao do Conselho de Ministros n.0 2/2011, de i2 de 

janeiro, e concretizado pela Resolu«;ao do Conselho de Ministros n.0 67/2012, de 9 de 
I 

agosto, visa alcan«;ar uni nivel de eficievcia energetica de 30% nos organismos e servi«;os 

da Administra«;ao Publica ate 2020,. atraves da melhoria da eficiencia energet~ca no~ 

ediffcio~ · e equipamentos publicos, sem aumento da despesa publica e fomentando a 

atividade das empresas de servi«;os energeticos; 

Considerando a importancia do gestor local de energia, devidamente habilitado, com 

acesso facilitado a informa«;ao e real conhecimento das condi«;oes existentes no local, 

como elemento fundamental a prossecu«;ao dos objetivos do presente diploma; 

Considerando a crescente lmpoit~ncia de modelos inovadores d~·\gestao energetica que 

permitem as entidades publicas contratar economias de energia a empresas especialistas 

do setor, atraves de uma remunera«;ao meritocratica que fomenta a economia de mercado; 

Considerando que as especificidades de cada entidade afetam o merito das medidas de 

eficiencia energetica a adotar e que estas devem ser analisadas de acordo com indicadores 

de desempenho energetico pr6prios; 

Considerando que a eficiencia energetica na ilumina«;ao das vias publicas, pela sua 

especifiCidade tecnica e atual modele de gestae, diverge da eficiencia energetica na 

Administra«;ao Publica, carecendo de legisla«;ao propria; 

Considerando, por isso, a atua.I descontextualiza9ao do Decreto Legislative Regional n.0 

23/2011/ A, de 13 de jtilho, um.a vez que pao se enquadra nas polfticas e boas pniticas hoje 

preconiiadas, procede-se a respetiva revoga«;ao; 

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores decreta, nos termos da 

alfnea a) do n.0 1 do artigo 227.0
, da Constitui«;ao da Republica Portuguesa e do n.0 1 do 

artigo 37.0 do. Estatuto .Politico-Administrative da Regiao Aut6noma dos A«;ores, o 

seguinte: 
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Artigo 1.0 

Objeto 

0 _presente diploma 1mplemerita mi. RegHlo Aut6noma dos A~ores. o Programa de 

Eficiencia Energetica na Adm_inistrayao Publica (ECQ.APAyores) com vista amelhoria 

progressiva da eficiencia energetica nos serviyOS e organlsinos da Admini~trayao Publica 

Regional. 

Artigo 2.0 

Ambito subjetivo 

Consideram-se abrangidos pelo presente diplonia todos os serviyos e organismos da 

· Administrayao Publica Regional, bern como as empresas publicas regionais, as fundayoes 

publicas · regionais e as associayoes publicas ou privadas-· regionais com capital 

m·aioritariamente publico. 

Aitigo 3.0 

Gestor local de· energia 

1. As entidades abrangidas pelo ECO.AP Ayores devem, no prazo de cento e vinte dias · 

ap6s a publicayao do presente diploma, designar e prom over a formayao de urn gestor 

local de energia, recurso humano cotp. vinculo de emprego publico, 

preferencialmente tecni~o superior, com · acesso facilitado a informayao e real 

conhecimento das condiyoes existentes no local. 

2. Compete ao gestor local de energia o seguinte: 

a) Fomentar a literacia, a adoyao de boas pnlticas e o acompanhamento da 

legislayao na area da energia; 

b) Verificar e atualizar a informayao dos consumos de energia e das caracteristicas 

da entidade numa plataforma eletr6nica especifica, de acordo com o defin.ido no 

artigo seguinte; 
., 

c) Propor a realizayao de auditorias energeticas, que devem indicar as medidas de 

eficiencia energetica a adotar e sua viabilidade econ6mica, evidenciando o seu 

merito tecnico e econ6mico; 
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. d) Propor medidas de ~fici6nCia energetica, de acordo com uma classificayaO que 

evidenc1e o seu merito tecnico e econ6mico; que permitam o ·cumprimento da · · 

politica ~nergetica da Regiao; 

e) Implementar e dinamizar a · adoi;ao · de medidas. de · efici6ncia energetica · e 

· . monitorizar ·o~ respetivos·resultados;: . 

f) Elaborar relat6rios energeticos anuais dos quais constem as despesas com 

consuinos de eletricidade, gas6ieo, gas,_ fuel6leo. ou outra fonte de energia, 

associadas ao funcionamento do edificio, especificando o consumo em 

Kilowatts-bora, litro, quilogramas, metros cubicos oli : outra medida 

comurrimente utilizada e respetiva conversao em toneladas equivalentes de 

petrol eo. 

Artigo 4.0 

Publica~ao do desempenho energetico 

As entidades abrangidas pelo ECO.AP A9ores devem, atraves do seu gestor local de 

energia: 

a) .Disponibilizar os consumos energeticos e relat6rios energeticos anuais em· 

plataforma eletr6nica especifica, a defmir por portaria do membro do Govemo 

Regional com compet6ncia em materia de energia, que permita a divulg~ao do 

seu desempenho ~nergetico; 

b) Partilhar com a dire9ao regional com compet6ncia em materia de energia a 

informayao, com os requisites a definir por portaria do membro do Govemo 

Region~! com compet6ncia em materia de energia; que contemple, 

nomeadamente, o seguinte·: 

i) Entidade e area de atua9ao; 

ii) Localiza9ao e caracteristicas tecnicas de equipamentos e cohstru9ao dos 

edificios; .. ' 

iii) Funcionamento, particularmente horarios de funcionamento e perfis de 

utiliZayao; 

iv) Consumos energeticos; 

v) Medidas de efici6ncia energetica implementadas e respetivos resultados; 
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vi) Medidas de eficiencia· energetica propostas e resultados esp.erados, bell). 

como, o. seu merito tecnico e econ6mico. 

Artigo 5.0 

.. M~didas de eficienCia energ.etica 

. As entidades abnmgidas pel~ ECO.AP-.AQo~es devem adotar as medidas de eficiencia 

energetica referidas no ponto vi) da alinea b) do artigo anterior, de acordo com uma 

ordenay§.o que evidencie o · seu merito tecnico e· econ6mico, conforme 'definido pela 

portaria referida na alinea b) do artigo anterior, e de forma a cumprir com a politica 

energetica, da-Regiao. 

Artigo 6.0 

Competencia organica 
\ 

1. Compete a dire9ao regional com competencia em materia de energia acompanhar e 

promover a implementa9ao do ECO.AP A9ores e elaborar e divulgar um relat6rio 

anual que evidencie os resultados, a avalia9ao e a evolu9ao do impacto global das 

medidas de e:ficiencia energetica adotadas na administta9ao publica . 

. 2. Para_efeitos do disposto no numero antet:!or, a dire9ao regional com competencia em 

mat6ria de energia e responsavel: 

aj Pela forma9ao dos gestores locais de_energia, pela divulgayao e sensibiliza9ao de 

possiveis medidas de eficiencia energetica a adotar; 

b) Pela defini9ao da plataforma eletr6nica referida na alinea a) do artigo 4.0 e dos 

requisites de informayao identificados na alinea b) do artigo 4.0
• 

Artigo 7.0 

Norma revogatoria 

E revogado o Decreto Legislative Regional n.0 23/2011/A, de 13 dejulho. 

Artigo 8.0 

Entrada em vigor 

0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicayao. 
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Aproyado pela Assembleia Legislativa da ~egiao Aut6noma dos A9ores, na Horta, ein 2 

de julho de 2019. 
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A Presidente da Assembleia Legislativa 

da Regiao Aut6nbma ~~s A9ores 
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