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Requerimento – U22 N22.1 – LICENÇA/INSTALAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Licenciamento de instalações de combustíveis 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 1º Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Art.º 2º Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Art.º 2º Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Art.º 2º Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 
1Art.º 3º Declaração de conformidade do projeto com a 

regulamentação de segurança aplicável, 
designadamente a do sector dos combustíveis. 

Termo de 
responsabilidade de 
instalação de 
combustíveis 

pdf TIC_combustivel Obrigatório  

2Art.º 18º - n.º 1 Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Art.º 3º Comprovativo da inscrição na Direcção-Geral da 

Energia. 
1Art.º 2º 
RMUEC 

Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do 
projetista. 

       
1Art.º 5º Memória descritiva e justificativa, indicando quando 

aplicáveis os seguintes dados: 
- Finalidade da instalação; 
- Produtos a armazenar; 
- Capacidade de cada reservatório e sua 
caracterização (ou, sendo um armazém de taras de 
GPL, número e capacidades das garrafas); 
- Normas e códigos construtivos e de segurança a 
que obedece a instalação, os materiais e os 
acessórios; 
- Equipamentos e disposições de segurança, 
higiene, salubridade e proteção ambiental; 
- Para as instalações a que respeita o anexo I do 
Decreto-Lei n.º 267/2002, ou quando solicitado pela 

Memória descritiva de 
instalação de 
combustíveis 

pdf MDIC_combustivel Obrigatório  
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entidade licenciadora: 
Demonstração dos cálculos de resistência, de 
estabilidade e de fundações, assinada pelo 
respetivo responsável; 
Princípios de funcionamento da instalação; 
Identificação dos interesses relevantes 
potencialmente afetados pela instalação 
(nomeadamente servidões ou valores 
arquitetónicos). 

 
1Art.º 6º [al. a)] 
NORMA 

Planta de localização atualizada à escala mínima de 
1:2.000 com a delimitação da área objeto da 
operação. 

Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1Art.º 6º [al. b)] 
NORMA 

Planta de implantação à escala mínima de 1:500, 
desenhada sobre o levantamento topográfico, 
indicando o prédio e a respetiva área, assim como o 
espaço público envolvente, georreferenciada ao 
sistema de coordenadas da autarquia. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Obrigatório  

1Art.º 6º [al. c)] Plantas, alçados e cortes, em escala não inferior a 
1:100, que definam completamente a instalação e 
identifiquem todos os seus elementos relevantes 
(nomeadamente reservatórios, tubagens, válvulas, 
unidades de abastecimento, respiros e sistema de 
recuperação de gases, drenagens e sistemas de 
tratamento de águas residuais, conforme aplicável). 

Projeto de instalação de 
combustíveis 

dwf PIC_combustivel Obrigatório  

       
2Art.º 9º - n.º 4 

Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 
de entidades externas 

pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 
requerente 

NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Condicional Acompanha 
levantamentos 

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
Nota: Qualquer obra necessária à instalação está sujeita a procedimento nos termos do RJUE. 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro. 
2 – Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação. 
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Requerimento – U22 N22 – LICENÇA/INSTALAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Licenciamento simplificado para instalações da classe A1 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 18º - n.º 1 [al. a)] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Art.º 18º - n.º 1 [al. b)] Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Art.º 18º - n.º 1 [al. b)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Art.º 18º - n.º 1 [al. b)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 
1Art.º 18º - n.º 1 [al. d)] Descrição sumária da instalação. Memória descritiva de 

instalação de 
combustíveis 

pdf MDIC_combustivel Obrigatório  

 
1Art.º 18º - n.º 1 [al. c)] 
NORMA 

Planta de localização atualizada à escala mínima de 
1:2.000 com a delimitação da área objeto da 
operação. 

Planta de localização PDF PL_localizacao Obrigatório  

1Art.º 18º - n.º 1 [al. d)] 
NORMA 

Planta de implantação à escala mínima de 1:500, 
do(s) reservatório(s) e do traçado da rede de 
distribuição (se aplicável), indicando o prédio e a 
respetiva área, assim como o espaço público 
envolvente, georreferenciada ao sistema de 
coordenadas da autarquia. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Obrigatório  

 
1Art.º 18º - n.º 1 [al. e)] Documento comprovativo de inscrição no 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 
da Construção (InCI, IP) da entidade executora do 
projeto. 

Alvará ou registo emitido 
pelo InCI, I.P. 

pdf INCI_alvara Obrigatório  

NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Condicional Acompanha 
levantamentos 

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
Nota: Qualquer obra necessária à instalação está sujeita a procedimento nos termos do RJUE. 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
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NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro. 
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Licenciamento simplificado para instalações da classe A2 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 19º - n.º 1 [al. a)] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Art.º 19º - n.º 1 [al. b)] Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Art.º 19º - n.º 1 [al. b)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Art.º 19º - n.º 1 [al. b)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 
1Art.º 19º - n.º 1 [al. e)] Declaração de conformidade pelo projeto. Termo de 

responsabilidade de 
instalação de 
combustíveis 

pdf TIC_combustivel Obrigatório  
2Art.º 18º - n.º 1 Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Art.º 19º - n.º 1 [al. e)] Comprovativo da inscrição na Direcção-Geral da 

Energia. 
1Art.º 2º Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do 

projetista. 
 
1Art.º 19º - n.º 1 [al. d)] Memória descritiva. Memória descritiva de 

instalação de 
combustíveis 

pdf MDIC_combustivel Obrigatório  

 
1Art.º 19º - n.º 1 [al. c)] 
NORMA 

Planta de localização atualizada à escala mínima de 
1:2.000 com a delimitação da área objeto da 
operação. 

Planta de localização dwf PL_localizacao Obrigatório  

1Art.º 19º - n.º 1 [al. d)] 
NORMA 

Planta de implantação à escala mínima de 1:500, 
do(s) reservatório(s) e do traçado da rede de 
distribuição (se aplicável), indicando o prédio e a 
respetiva área, assim como o espaço público 
envolvente, georreferenciada ao sistema de 
coordenadas da autarquia. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Obrigatório  

1Art.º 19º - n.º 1 [al. d)] Projeto da instalação. Projeto de instalação de 
combustíveis 

dwf PIC_combustivel Obrigatório  

 
1Art.º 19º - n.º 1 [al. f)] Documento comprovativo de inscrição no 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 
da Construção (InCI, IP) da entidade executora do 
projeto. 

Alvará ou registo emitido 
pelo InCI, I.P. 

pdf INCI_alvara Obrigatório  

NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Condicional Acompanha 
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levantamentos 
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
Nota: Qualquer obra necessária à instalação está sujeita a procedimento nos termos do RJUE. 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro. 
2 – Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação. 
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Licenciamento simplificado para instalações da classe A3 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 20º - n.º 1 [al. a)] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Art.º 20º - n.º 1 [al. b)] Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Art.º 20º - n.º 1 [al. b)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Art.º 20º - n.º 1 [al. b)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 
1Art.º 20º - n.º 1 [al. c)] 
NORMA 

Planta de localização atualizada à escala mínima de 
1:2.000 com a delimitação da área objeto da 
operação. 

Planta de localização dwf PL_localizacao Obrigatório  

 
1Art.º 20º - n.º 1 [al. d)] Ficha técnica da instalação com indicação da 

capacidade prevista, das regras de segurança. 
Ficha técnica de 
instalação de 
combustíveis 

pdf FTC_combustivel Obrigatório  

 Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Condicional  
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
Nota: Qualquer obra necessária à instalação está sujeita a procedimento nos termos do RJUE. 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro. 
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Requerimento – U22 N22 – LICENÇA/INSTALAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Comunicação da instalação referente à classe B1 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 21º - n.º 2 Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Art.º 20º - n.º 1 [al. b)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 

representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 Documentos diversos Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
Nota: Qualquer obra necessária à instalação está sujeita a procedimento nos termos do RJUE. 
1 - Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro. 
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Comunicação da instalação referente à classe B2 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 21º - n.º 2 Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Art.º 21º - n.º 2 [al. a)] Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Art.º 21º - n.º 2 [al. a)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Art.º 21º - n.º 2 [al. a)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

1Art.º 21º - n.º 2 [al. b)] Caracterização da instalação. Caracterização da 
instalação 

pdf MDIC_ combustivel Obrigatório  

1Art.º 21º - n.º 2 [al. a)] 
NORMA 

Planta de localização à escala mínima de 1:2.000 
com a delimitação da área objeto da operação. 

Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1Art.º 21º - n.º 2 [al. c)] Certificado de inspeção das instalações emitido por 
uma EI (entidade inspetora) reconhecida pela 
Direção -Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
respeitante ao cumprimento das regras de 
segurança. 

Pareceres ou certificados 
de entidades externas 

pdf PEE_pareceres Obrigatório  

1Art.º 21º - n.º 2 [al. e)] Para o equipamento sob pressão, certificado de 
aprovação da instalação, nos termos do Decreto –
Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio. 

Condicional  

1Art.º 21º - n.º 2 [al. d)] Indicação da entidade exploradora das instalações 
reconhecida pela DGEG, quando tal for exigível pelo 
Decreto -Lei n.º 125/97, de 23 de Maio. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  

Nota: Qualquer obra necessária à instalação está sujeita a procedimento nos termos do RJUE. 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro. 
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Requerimento – U22 N22.4 – LICENÇA/INSTALAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Renovação da licença de exploração 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 15º - n.º 4 Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA Atribuição dos poderes necessários para agir em 

representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

RMUEC Comprovativo do seguro de responsabilidade civil. Documentos diversos pdf DIV_diversos Obrigatório  
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 – Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação. 
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