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ASSUNTO: Decreto-Lei n.º 90/2021. Atualização da regulamentação aplicável 

ao betão e à execução das estruturas de betão - ponto de situação - 

 

Caros Associados, 

 

O Decreto-Lei nº 90/2021 de 5 de novembro, adiante referido por DL 90/2021, 

vem atualizar as disposições aplicáveis, por um lado, à produção e ao controlo 

da produção do betão e, por outro, à execução das estruturas de betão. 

 

Uma vez que o DL 90/2021 constitui uma regra técnica nacional, foi objeto do 

procedimento de notificação à UE, pelo que algumas das suas disposições 

podem ser relevantes para as empresas de prefabricação. Por isso, fizemos uma 

análise detalha das suas disposições.  

 

Dessa análise, resultaram diversas questões relacionadas com a aplicação pelas 

empresas de prefabricação que cedo apresentámos ao LNEC (email enviado em 

24 de novembro de 2021). O LNEC respondeu a 2 de fevereiro de 2022, mas as 

respostas do LNEC foram desde logo consideradas não aceitáveis porque 

algumas disposições do DL 90/2021 constituem uma potencial fonte de 

distorção do mercado: Ao aumentar as obrigações das empresas nacionais, 

colocam-nas em desvantagem perante os concorrentes de outros estados-

membros. 

 

A seguir foram realizados vários contactos/reuniões para debater as questões 

apresentadas com o objetivo de clarificar quais as disposições do DL 90/2021 

são de facto para aplicar pelas empresas de prefabricação e quais não.  

 

No seminário promovido pelo LNEC para a apresentação do DL 90/2021 e para 

a qual fomos convidados a apresentar o ponto de vista do nosso setor, o Eng.  

Arlindo Gonçalves, Diretor do Departamento de Materiais de Construção do 

LNEC e autor do DL 90/2021, assumiu perante a plateia presente que a 

aplicação do diploma ao setor da prefabricação estrutural necessitava de ser 

clarificada e tal poderia passar por uma revisão do diploma ou, em alternativa, 

por uma revisão do anexo nacional da NP EN 13670.  
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Análise do DL 90/2021 do ponto de vista das empresas de prefabricação 

 

Da análise detalhada que fizemos das disposições do DL 90/2021 e das normas 

regulamentadas, NP EN 206 e NP EN 13670, consideramos que o diploma não 

se aplica à indústria da prefabricação, com exceção no que diz respeito à 

produção e ao controlo do betão de acordo com a NP EN 206. 

 

Os produtos prefabricados em betão com utilizações estruturais estão, na sua 

generalidade, abrangidos por normas europeias harmonizadas no âmbito do 

Regulamento (UE) nº 305/2011. O sistema de avaliação e verificação da 

regularidade do desempenho aplicável é o sistema 2+. Este sistema envolve a 

certificação do sistema de controlo da produção em fábrica por um organismo 

de certificação acreditado e notificado.  

 

Um dos requisitos do sistema de controlo da produção em fábrica dos produtos 

prefabricados é que o betão utilizado no fabrico dos elementos prefabricados 

estruturais esteja em conformidade com a EN 206. Tendo em conta a alínea a) 

do Artigo 3º do DL 90/2021, concordamos com que o betão produzido nas 

nossas fábricas deve ser produzido e controlado em conformidade com a última 

edição da NP EN 206. Só desta forma é possível assegurar a execução da 

estrutura de acordo com o projeto e garantir o mesmo nível de segurança que é 

exigido aos elementos estruturais betonados in situ. 

 

Contudo, entendemos como não aplicáveis 3 outros artigos do DL 90/2021: 

 

− Artigo 6º – A própria norma portuguesa NP EN 13670 refere claramente 

que não é aplicável à fabricação de elementos prefabricados de betão 

executados em conformidade com as correspondentes normas de 

produto [ver secção 1 (7) e secção 9.2]. 

− Artigo 5º – O disposto no número 1 deste artigo, relativamente à 

certificação do controlo da produção do betão, uma vez que as empresas 

de prefabricação de produtos estruturais já têm o seu sistema de 

controlo da produção em fábrica certificado em conformidade com 

normas europeias harmonizadas. Esta dupla certificação não traz 

qualquer mais valia, antes pelo contrário: Ao aumentar os custos, coloca 

as empresas nacionais em desvantagem face às concorrentes de outros 

estados-membros. 

− Artigo 8º – O disposto relativamente à verificação da resistência à 

compressão do betão através da inspeção e dos ensaios de receção, tal 

como a verificação das armaduras de aço porque as empresas de 

prefabricação não se enquadram na função “construtor” como definida 

no Artigo 3º. A realização destes ensaios, uma vez que envolve a 
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utilização de laboratórios acreditados, constitui também um aumento 

dos custos operacionais para as empresas nacionais. 

Caso se pretenda que o DL 90/2021 seja aplicável ao fabrico dos produtos 

prefabricados de betão, é imprescindível que tal fique bem claro na legislação. 

Neste caso, é necessário garantir que o diploma é igualmente aplicável aos 

produtos prefabricados provenientes de outros países. Caso contrário, o 

diploma vai com toda a certeza contribuir para a distorção do mercado nacional 

ao favorecer claramente as empresas estrangeiras. 

 

Vamos continuar as conversações com o LNEC com o objetivo de tornar claras 

as disposições do DL 90/2021 que devem ser observadas pelas empresas de 

prefabricação. Assim que tivermos mais notícias, voltaremos a informar. 

 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Teresa Lorena 
  

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão  
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 

(t) (+351) 217995370/71/74 

tlorena@anipb.pt 
anipb@anipb.pt 
www.anipb.pt 
 

 

 

 

Lisboa, 07 de junho de 2022 
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