Decreto-Lei n.º 96/2017

A CERTIEL foi reconhecida pelo Estado como ANIIE – Associação Nacional Inspetora de
Instalações Elétricas estando em atividade desde 1 de fevereiro de 1999.

Suportada nesse reconhecimento e com o apoio de todos os seus associados e esforço dos seus
colaboradores a CERTIEL colocou todo o seu saber, empenhamento e energia no exercício das
competências que lhe foram então, atribuídas.

É esse o nosso genuíno sentimento que gostaríamos de deixar refletido de forma muito clara,
no momento em que o Governo, através do Decreto-Lei nº 96/2017, de 10 de agosto, decidiu
pôr fim em 31 de dezembro do corrente ano a esse reconhecimento e assim à nossa
intervenção no setor.

Passaram quase duas décadas, desde o início da nossa atividade, ao longo dos quais fomos
construindo uma realidade bem diferente da que então encontrámos neste setor.

Foram anos de enormes desafios, pelas dificuldades que fomos encontrando e que procurámos
ultrapassar com criatividade e inovação não deixando nunca, de estar focados no objetivo
superior de melhorar a segurança dos utilizadores das instalações elétricas.

Procurámos apoiar os profissionais com quem trabalhámos independentemente da sua
qualificação, criando as condições para que sempre que sentissem essa necessidade, tivessem
à sua disposição a informação e formação que julgámos ser essencial para desenvolverem a
sua atividade.

Acolhemos os desafios que o Governo, ao longo destes anos, nos lançou, com enorme
entusiamo, sentido de responsabilidade, de dever e lealdade. Nestes desafios incluímos
necessariamente a capacidade de implementar, de forma ágil e diligente, soluções
desmaterializadas e de custo reduzido para os técnicos e promotores, devidamente suportadas
na legislação técnica em vigor. Destacamos neste sentido, o arranque, em 2008, do sistema
de certificação de Instalações Fotovoltaicas e, em 2011, a certificação dos Postos de
Carregamento dos Veículos Elétricos, quando a informação técnica sobre estas realidades
eram praticamente inexistentes.

Procurámos desde sempre ser íntegros, transparentes e competentes na nossa forma de estar
e atuar. Julgamos ter sido bem sucedidos nas nossas tarefas e esperamos ser reconhecidos por
esse esforço e pelos resultados obtidos.

Desde sempre nos guiámos por um enorme sentido do dever, nunca esquecendo que a
atividade que desenvolvemos era uma atividade de interesse público, para os nossos
concidadãos, conforme aliás, foi reconhecido pelo Governo no ano de 2000.

Findo o nosso reconhecimento como ANIIE, desejamos aos profissionais e entidades com quem
trabalhámos, os maiores sucessos e que o setor continue a crescer de forma sustentada.
Terminamos, assim, a nossa a atividade enquanto entidade certificadora, no próximo dia 31
de dezembro, na certeza do dever cumprido e de que as instalações elétricas, são hoje, mais
seguras do que o eram há duas décadas.

A Direção da CERTIEL

