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PORTARIA N.° 97/2014 DE 6 DE MAIO

(OF) e pela realização de auditorias, ao

organismos notiﬁcados ou as EIIE rece-

O n.° 1 do artigo 33.º da Lei n.° 65/2013, de

abrigo do disposto n.° 2 do artigo 33.° da

bem € 250, acrescidos de IVA, pela par-

27 de agosto, estabelece que são devidas

Lei n.° 65/2013, de 27 de agosto.

ticipação de cada um dos seus técnicos,
provenientes da taxa cobrada pela DGEG.

taxas à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) pelo reconhecimento das em-

Artigo 2.°

presas de manutenção de instalações de

Valor das taxas

10. As taxas previstas nos números anteriores podem ser atualizadas anualmente

A taxa devida pelo reconhecimento como

até 31 de março, mediante a aplicação

de instalações de elevação (EIIE), pelo re-

EMIE, de entidades que possuam certi-

do índice de preços no cons midor, no

conhecimento de qualiﬁcação proﬁssio-

ﬁcação de acordo com a ISO 9001 para

continente, sem habitação, correspon-

nais adquiridas fora do território nacional,

as atividades de manutenção de instala-

dente aos últimos doze meses, publica-

e pela certiﬁcação de organismos de for-

ções, concedida por entidade acreditada

do pelo Instituto Nacional de Estatística,

mação (OF) e pela realização de auditorias.

pelo IP AC, I. P., ou por entidade homólo-

elevação (EMIE) e das entidades inspetoras

1.

ga signatária do acordo multilateral da
EA, é ﬁxada em €200.

I. P. (INE, I. P.).
11. Para efeitos do disposto no número anterior, a DGEG publicita os valores atua-

2. A taxa devida pelo reconhecimento

lizados das taxas e a data da respetiva

como EMIE, de entidades que não possu-

entrada em vigor através de aviso do

am certiﬁcação a que se refere o núme-

diretor-geral da DGEG publicitado no sí-

ro anterior, é ﬁxada em € 900.

tio da Internet da DGEG e no balcão único
eletrónico dos serviços.

O n.° 2 do mesmo artigo dispõe que o valor,

3. A taxa devida pelo reconhecimento de-

a distribuição do produto e o modo de co-

ﬁnitivo como EIIE e pela convolação em

brança das taxas são ﬁxados por portaria

reconhecimento deﬁnitivo das EIIE com

Artigo 3.°

do membro do Governo responsável pela

reconhecimento provisório é ﬁxada em

Pagamento

área da energia.

€ 200.

anterior deve ser efetuado no prazo de oito

visório como EIIE é ﬁxada em € 100.

dias contados da notiﬁcação para esse efei-

5. A taxa devida pela certiﬁcação como OF

to, constituindo condição prévia para a práti-

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 33.°
da Lei n.° 65/2013, de 27 de agosto, manda
o Governo, pelo Secretário de Estado da

é ﬁxada em € 500.

Artigo 1.°
7.

qualiﬁcações proﬁssionais adquiridas

Artigo 4.°

fora do território nacional é ﬁxada em

Revogação

€ 200.

É revogada a Portaria n° 912/2003, de 30 de

A taxa devida pelas auditorias determi-

agosto.

A presente portaria ﬁxa o valor das taxas

nadas pela DGEG, no âmbito do acom-

devidas pelo reconhecimento das empre-

panhamento da EMIE e das EIIE, é ﬁxada

sas de manutenção de instalações de ele-

ca dos atos previstos no artigo 1.°

6. A taxa devida pelo reconhecimento de

Energia, o seguinte:

Objeto

O pagamento das taxas referidas no artigo

4. A taxa devida pelo reconhecimento pro-

Artigo 5.°
Entrada em vigor

em € 700.

vação (EMIE) e das entidades inspet ras de

8. As taxas previstas nos números anterio-

A presente portaria entra em vigor no pri-

instalações de elevação (EIIE), pelo reco-

res são devidas à DGEG pelos respetivos

meiro dia útil seguinte ao da sua publicação.

nhecimento de qualiﬁcação proﬁssionais

requerentes.

O Secretário de Estado da Energia, Artur Ál-

adquiridas fora do território nacional, pela

9. Pela prestação de serviço na realização

certiﬁcação de organismos de formação

de auditorias previstas nos n.os 2 e 7, os

12

elevare

varo Laurea no Homem da Trindade, em 15 de
abril de 2014.

