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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, 

 

Tal como tínhamos informado pela n/ circular nº 134 de 7 de junho, 

continuámos a dialogar com as entidades competentes afim de clarificar se o 

Decreto-Lei nº 90/2021 de 5 de novembro, que atualiza as disposições 

regulamentares aplicáveis à produção e ao controlo do betão e à execução das 

estruturas, deve ou não ser aplicado pelas empresas de prefabricação de 

elementos estruturais em betão. 

 

Para o efeito, realizámos uma reunião virtual com o IAPMEI no dia 22 de junho 

para falar sobre a apresentação de Teresa Casaca no seminário organizado pelo 

LNEC em 25 de maio. Nesta reunião, o IAPMEI confirmou que o Decreto-Lei nº 

90/2021 não é obrigatório para as empresas de prefabricação de elementos 

estruturais abrangidos por normas europeias harmonizadas, uma vez que estão 

abrangidos por uma disposição europeia, nomeadamente o Regulamento (UE) 

nº 305/2011 de 9 de março. Contudo, na mesma reunião, o próprio IAPMEI 

sugeriu que a ANIPB obtivesse consenso perante as outras entidades 

competentes, nomeadamente o LNEC e a ASAE. 

 

Aceitando a sugestão, patrocinámos uma reunião conjunta com as três 

entidades. Esta reunião realizou-se a 14 de setembro de 2022 nas instalações da 

nossa Associação. O IAPMEI esteve representado por António Oliveira, Chefe do 

Departamento de Políticas de Empresas, e por Teresa Casaca, Técnica Superior. 

A ASAE esteve representada por Rita Carvalheiro, Inspetora Chefe, e por Marina 

Dias, Técnica Superior Especialista. O LNEC esteve representado por Arlindo 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Materiais, e por Bettencourt Ribeiro, 

Investigador Principal. 

 

Apresentamos de seguida os diferentes pontos de vista: 

• O LNEC informou que continua a entender que a aplicação do 

diploma é obrigatória à execução de todas as estruturas e, por 
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isso, é aplicável à fabricação dos elementos prefabricados 

estruturais, independentemente de estarem ou não abrangidos 

pela marcação CE, uma vez que o que está em causa é a 

segurança das pessoas. Contudo, reconheceu que o diploma 

carece de ser mais claro quanto a isso e de ser melhorado para 

evitar duplicação de atividades, como é o caso da certificação do 

controlo da produção do betão em simultâneo com a certificação 

do sistema de controlo da produção em fábrica.  

• O IAPMEI referiu que existem 17 normas europeias harmonizadas 

relativas a produtos prefabricados estruturais. Para estes produtos 

é exigida a marcação CE para poderem ser legalmente colocados 

ou disponibilizados no mercado. Por conseguinte, não é 

obrigatória a aplicação do DL 90/2021. Porém, tal pode não ser o 

caso de eventuais produtos que se afastem do âmbito das normas 

europeias harmonizadas ou para os quais não exista mesmo uma. 

• A ASAE informou que toda a sua ação inspetiva tem que estar a 

coberto de requisitos legais. Neste pressuposto, a ASAE tem a 

preocupação de distinguir previamente o que pertence ao 

domínio harmonizado do que fica abrangido por legislação 

nacional, ou seja, no domínio não harmonizado. Referiu também 

que uma área não harmonizada nunca se pode sobrepor a uma 

área harmonizada e, por esta razão, o DL 90/2021 não pode ser 

aplicado pelas empresas de prefabricação de elementos 

estruturais com marcação CE (domínio harmonizado). 

 

Já no final da reunião, Arlindo Gonçalves referiu que o LNEC terá dificuldade em 

promover por sua iniciativa a necessária alteração do diploma. Após debate do 

assunto, foi considerado pertinente que fosse a ANIPB a tomar dianteira e 

enviasse uma exposição aos secretários de estado competentes, nomeadamente 

o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estado Adjunto e da 

Economia. Esta matéria será apreciada pela Direção da Associação previamente 

a qualquer iniciativa. 

 

Apesar de as opiniões não terem sido unânimes, podemos com alguma 

segurança concluir da reunião que o Decreto-Lei nº 90/2021 não é de aplicação 

obrigatória à fabricação de produtos prefabricados com utilização estrutural 

abrangidos por normas europeias harmonizadas (ou seja, com marcação CE). 

Podemos também afirmar que a segurança das pessoas não está em causa com 

a utilização destes produtos, uma vez que a observação dos requisitos 

estabelecidos por aquelas normas o garante, necessariamente.  
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O mesmo já não podemos afirmar para os produtos prefabricados estruturais 

que se afastam do âmbito das normas europeias harmonizadas, como por 

exemplo, as box culverts não monolíticas. 

 

Vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos em torno do DL 90/2021 

para assegurar que quaisquer alterações aplicáveis às empresas associadas 

sejam consensuais e não potenciem qualquer distorção do mercado. Assim que 

houver 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 
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