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MODELO DE INSTRUÇÃO U06 – COMBUSTÍVEIS
 

 
MODELO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS DE LICENCIAMENTO  

 

A não apresentação de qualquer documento instrutório em função da natureza da operação urbanística deve ser 
devidamente fundamentada sob pena de ser considerado em falta. 
 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 
 

 Os elementos instrutórios que devam ser apresentados em formato digital, devem assumir o formato 
“.pdf”, ou, caso contenham peças desenhadas, o formato “.dwf” e o formato “.dwg” ou formatos abertos 
equivalentes, adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho no que respeita à implantação da 
instalação. 

 As peças escritas devem respeitar o formato A4. 

 Os elementos instrutórios devem incluir um índice que indique os documentos apresentados e estes 
devem ser paginados. 

 As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à identificação 
da peça: o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a escala, a especificação da peça 
desenhada e o nome do autor do projeto. 

 Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos devem ser datadas e assinadas pelo autor ou 
autores do projeto. 

 Sempre que a instalação a apreciar compreenda alterações ou demolições parciais e/ ou afetar a via 
pública, devem ser utilizadas para a sua representação as seguintes cores convencionais: 

a) A vermelha para os elementos a construir; 
b) A amarela para os elementos a demolir; 
c) A preta para os elementos a manter; 
d) A azul para elementos a legalizar. 

 As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as cores 
convencionais, quer nos desenhos com a proposta final. 

 
NO CASO DE INSTALAÇÃO NÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO - CLASSE B2 

 

 Identificação do proprietário, localização da instalação e direito à utilização do terreno. 

 Fotografia a cores do local onde se pretende implantar a instalação, evidenciando o terreno, as 
construções existentes e as envolventes. 

 Caraterização da instalação. 

 Plantas de localização. 

 Certificado de inspeção das instalações emitido por Entidade Inspetora (EI) reconhecida pela Direção 
Geral de Energia e Geologia (DGEG), respeitante ao cumprimento das regras de segurança. 

 Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela DGEG, quando exigível pelo Dec.-
Lei n.º 125/97, de 23 de maio. 

 Para o equipamento sob pressão, certificado de aprovação da instalação, nos termos do Dec.-Lei n.º 
97/2000, de 25 de maio. 

  
NO CASO DE INSTALAÇÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO - CLASSE A1  

  

 Documentos comprovativos de qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de 
realização do pedido, caso não seja o proprietário. 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo do Predial 
referente ao prédio ou prédios abrangido. 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso algum dos intervenientes seja uma 
firma/sociedade. 

 Fotografias esclarecedoras do enquadramento do(s) prédio(s) abrangido(s) pelo pedido. 

 Planta à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação. 

 Planta à escala 1:1 000 ou 1:2 000 com a delimitação precisa do local da instalação. 

 Descrição sumária da instalação, incluindo desenhos da implantação do(s) reservatório(s) e do traçado 
da rede (se aplicável). 

 Documento comprovativo de inscrição no Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI) da entidade 
executora do projeto. 
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NO CASO DE INSTALAÇÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO - CLASSE A2 
  

 Documentos comprovativos de qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de 
realização do pedido, caso não seja o proprietário. 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo do Predial 
referente ao prédio ou prédios abrangido. 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso algum dos intervenientes seja uma 
firma/sociedade. 

 Fotografias esclarecedoras do enquadramento do(s) prédio(s) abrangido(s) pelo pedido. 

 Planta à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação. 

 Planta à escala 1:1 000 ou 1:2 000 com a delimitação precisa do local da instalação. 

 Projeto da instalação, com memória descritiva e desenho da implantação do(s) reservatório(s) e do 
traçado da rede (se aplicável). 

 Declaração de conformidade do projeto emitido por técnico projetista inscrito na DGEG. 

 Documento comprovativo de inscrição no INCI, da entidade executora do projeto. 
 

 
NO CASO DE INSTALAÇÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO - CLASSE A3 

  

 Documentos comprovativos de qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de 
realização do pedido, caso não seja o proprietário. 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo do Predial 
referente ao prédio ou prédios abrangido. 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso algum dos intervenientes seja uma 
firma/sociedade. 

 Fotografias esclarecedoras do enquadramento do(s) prédio(s) abrangido(s) pelo pedido. 

 Planta à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação. 

 Planta à escala 1:1 000 ou 1:2 000 com a delimitação precisa do local da instalação. 

 Ficha técnica da instalação com indicação da capacidade prevista, das regras de segurança previstas 
nas Portarias n.º 451/2001, de 5 de maio e, 460/2001 de 8 de maio. 

NO CASO DE INSTALAÇÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO  
  

 Documentos comprovativos de qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de 
realização do pedido, caso não seja o proprietário. 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo do Predial 
referente ao prédio ou prédios abrangido. 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso algum dos intervenientes seja uma 
firma/sociedade. 

 Fotografias esclarecedoras do enquadramento do(s) prédio(s) abrangido(s) pelo pedido. 

 Planta topográfica, à escala 1:10 000 ou outra adequada, mostrando a localização da instalação. 

 Planta geral da instalação, em escala não inferior a 1:1 000, definido com rigor os seus limites e as suas 
confrontações numa faixa de 100 m onde se identifiquem, pelo menos, as ruas e, numa faixa de 50 m 
adjacente à instalação, os edifícios habitados, ocupados ou que recebem público. 

 Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação e das respetivas condicionantes do 
Plano Municipal de Ordenamento do Território e do Plano Especial de Ordenamento do Território, se 
aplicável. 

 Planta de síntese da operação de loteamento, caso exista, com a indicação precisa do local onde se 
pretende executar a pretensão. 

 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 
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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 
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). 

 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); 

 Comprovativo do Seguro de Responsabilidade Civil do Projetista (artigo 2.º da Portaria n.º 1188/03, de 10 
de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro). 

 Declaração de Conformidade nos termos do Anexo n.º 2 da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, 
alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro, em como cumpre a regulamentação de 
Segurança (DL n.º 302/01, de 23 de novembro e Portaria n.º 131/02, de 9 de fevereiro). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


