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Objeto de Inspeção Tipo de Inspeção Método de Inspeção Enquadramento 
Legal 

[ Equipamentos sob pressão (ESP) ] 

Equipamentos sob 
pressão (ESP): 
Recipientes sob 
pressão de ar 
comprimido. 

- Inspeção Inicial (S/PIE). 
- Inspeção periódica (S/PIE). 
- Inspeção extraordinária 
(S/PIE). 
- Reavaliação da 
conformidade. 

- Despacho nº 2957/2022, de 9 
de março 
- DL nº 131/2019, de 30 de agosto 
- PIR03_01 
- PIR03_Anexo02_01 
- PIR04_01 

DL nº 131/2019, de 
30 de agosto 

Equipamentos sob 
pressão (ESP): 
Reservatórios de 
gases de petróleo 
liquefeitos (≤ 200 
000L). 

- Inspeção Inicial (S/PIE). 
- Inspeção periódica (S/PIE). 
- Inspeção intercalar. 
- Inspeção extraordinária 
(S/PIE). 
- Reavaliação da 
conformidade. 

- Despacho nº 22333/2001, de 30 
de outubro 
- Portaria nº 460/2001 de 08 de 
maio 
- DL nº 131/2019, de 30 de agosto 
- PIR02_00 
- PIR02_Anexo02_00 
- PIR04_01 

DL nº 131/2019, de 
30 de agosto 

Projeto de Instalação 
de (ESP): Recipientes 
Sob Pressão de ar 
comprimido. 

- Análise da Conformidade. - Despacho nº 2957/2022, de 9 
de março 
DL nº 131/2019, de 30 de agosto 
- PIR03_01 
- PIR03_Anexo03_02 

DL nº 131/2019, de 
30 de agosto 

Projeto de Instalação 
de (ESP): 
Reservatórios de 
gases de petróleo 
liquefeitos (≤ 200 
000L). 

- Análise da Conformidade. - Despacho nº 22333/2001, de 30 
de outubro 
- Portaria nº 460/2001 de 08 de 
maio. 
- DL nº 131/2019, de 2019-08-30 
- PIR02_00 
- PIR02_Anexo03_00 

DL nº 131/2019, de 
30 de agosto 

[ Recipientes sob pressão simples (RSPS) ] 
Recipientes sob 
pressão simples 
(RSPS): Recipientes 
sob pressão de ar 
comprimido. 

- Inspeção Inicial (S/PIE). 
- Inspeção periódica (S/PIE). 
- Inspeção extraordinária 
(S/PIE). 
- Reavaliação da 
conformidade. 

- Despacho nº 2957/2022, de 9 
de março 
- DL nº 131/2019, de 30 de agosto 
- PIR03_01 
- PIR03_Anexo02_01 
- PIR04_01 

DL nº 131/2019, de 
30 de agosto 

[ Instalações de armazenagem e postos de abastecimento de combustíveis derivados de petróleo ] 
Instalações de 
armazenamento de 
combustíveis líquidos  

- Inspeções iniciais 
- Inspeções periódicas 
- Inspeções finais 
- Apreciação e emissão de 
pareceres técnicos sobre 
projetos das instalações 

- Decreto nº 36:270/1947, de 9 de maio 
- Decreto nº 267/2002, de 26 novembro 
na redação que lhe foi conferida e 
republicada pelo DL nº 217/2012, de 9 
de outubro 
- Portaria nº 1188/2003, de 10 de 
dezembro, alterada pela Portaria nº 
1515/2007, de 30 de novembro 
- PDP04_00  

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 

Instalações de 
armazenamento de 
gases de petróleo 
liquefeitos (GPL)  

- Inspeções iniciais 
- Inspeções periódicas 
- Inspeções finais 
- Apreciação e emissão de 
pareceres técnicos sobre 
projetos das instalações 

- Portaria nº 460/2001, de 08 de maio 
- Decreto nº 267/2002, de 26 novembro 
na redação que lhe foi conferida e 
republicada pelo DL nº 217/2012, de 9 
de outubro 
- Portaria nº 1188/2003, de 10 de 
dezembro, alterada pela Portaria 
1515/2007, de 30 de novembro 
- PDP02_00  

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 
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Objeto de Inspeção Tipo de Inspeção Método de Inspeção Enquadramento 
Legal 

Instalações de 
armazenamento de 
outros produtos 
derivados do petróleo  

- Inspeções iniciais 
- Inspeções periódicas 
- Inspeções finais 
- Apreciação e emissão de 
pareceres técnicos sobre 
projetos das instalações 

- Decreto nº 36:270/1947, de 9 de maio 
- Decreto nº 267/2002, de 26 novembro 
na redação que lhe foi conferida e 
republicada pelo DL nº 217/2012 de 9 de 
outubro 
- Portaria nº 1188/2003, de 10 de 
dezembro, alterada pela Portaria nº 
1515/2007, de 30 de novembro 
- PDP04_00 

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 

Instalações de postos 
de abastecimento de 
combustíveis líquidos 
e GPL  

- Inspeções iniciais 
- Inspeções periódicas 
- Inspeções finais 
- Apreciação e emissão de 
pareceres técnicos sobre 
projetos das instalações 

- DL nº 302/2001, de 23 de novembro 
- Portaria nº 131/2002, de 9 de fevereiro, 
alterado pela Portaria nº 362/2005, de 4 
de abril 
- Decreto nº 267/2002, de 26 novembro 
na redação que lhe foi conferida e 
republicada pelo DL nº 217/2012, de 9 
de outubro 
- Portaria nº 1188/2003, de 10 de 
dezembro, alterada pela Portaria nº 
1515/2007, de 30 de novembro 
- PDP05_00 

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 

Parques de 
armazenagem de 
garrafas de GPL  

- Inspeções iniciais 
- Inspeções periódicas 
- Inspeções finais 
- Apreciação e emissão de 
pareceres técnicos sobre 
projetos das instalações 

- Portaria nº 451/2001, de 5 de maio 
- Decreto nº 267/2002, de 26 novembro 
na redação que lhe foi conferida e 
republicada pelo DL nº 217/2012, de 9 
de outubro 
- Portaria nº 1188/2003, de 10 de 
dezembro, alterada pela Portaria 
1515/2007, de 30 de novembro 
- PDP03_00  

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 

[ Redes, ramais e instalações de gás ] 

Instalações de gás  - Apreciação de projetos  - Secção II do Capítulo II do DL nº 
97/2017 de 10 de agosto 
- PPG02_00 
- PPG03_00 
- PPG04_00 

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 

Instalações de gás - Inspeções iniciais 
- Inspeções periódicas 
- Inspeções extraordinárias 
- Outras inspeções 

- Portaria nº 362/2000, de 20 de junho 
- DL nº 97/2017 de 10 de Agosto 
- PIG02_00 
- PIG03_00 
- PIG04_00 
- PIG06_00 

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 

Redes e ramais de 
distribuição  

- Inspeções iniciais 
- Inspeções periódicas 

 

- Portaria nº 386/1994, de 16 de junho 
- Portaria nº 362/2000, de 20 de junho 
- DL nº 97/2017 de 10 de Agosto 
- PIG05_00 
- PIG06_00 

Lei nº 15/2015, de 
16 de fevereiro 

[ Recintos de espetáculos ] 

Equipamentos de 
diversão: 
- instalados em 
recintos de diversão ou 
em recintos destinados 
a espetáculos de 
natureza não artística 
- instalados em 
recintos de diversão 
provisória  
 

Conformidade com as normas 
técnicas e de segurança 
 

NP EN 13782:2009 
NP EN 13782:2015 
NP EN 13814:2009 
NP EN 13814-1:2019 
NP EN 13814-3:2019 
PED01_01 

DL 309/2002, de 16 
de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo DL 
268/2009, de 29 de 
setembro e 
alterado pelo DL 
204/2012, de 29 de 
agosto  
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Objeto de Inspeção Tipo de Inspeção Método de Inspeção Enquadramento 
Legal 

Equipamentos de 
diversão: 
- instalados em 
recintos itinerantes 
- instalados em 
recintos improvisados 

Inspeção inicial  
Inspeção periódica  
Inspeção extraordinária  

NP EN 13782:2009 
NP EN 13782:2015 
NP EN 13814:2009 
NP EN 13814-1:2019 
NP EN 13814-3:2019 
PED01_01 

DL 268/2009, de 29 
de setembro  
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