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Regulamentação de Redes, Ramais e Instalações de Gás 

Decreto-Lei n.º 650/75, de 18 de Novembro 

Despacho DGE n.º 8566/2002 (2.ª série), de 27 de Abril 

Aparelhos de combustão em instalações sanitárias. 

 

Decreto-Lei n.º 232/90 de 16 de Julho 

Decreto-Lei n.º 183/94 de 1 de Julho Decreto-Lei n.º 7/2000 de 3 de Fevereiro 

Projecto, construção, exploração e manutenção do sistema de abastecimento dos gases combustíveis 

canalizados. 

 

Portaria n.º 376/94, de 14 de Junho 

Declaração de rectificações n.º 170/94 (I Série), de 30 de Setembro 

Projecto, construção, exploração e manutenção de postos de redução da pressão. 

 

Portaria n.º 386/94, de 16 de Junho 

Aprova o Regulamento Técnico Relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção de 

Redes de Distribuição de Gases Combustíveis. Revoga a Portaria n.º 788/90 de 4 de Setembro.  

 

Portaria n.º 390/94, de 17 de Junho 

Aprova o Regulamento Técnico Relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção de 

Gasodutos de Transporte de Gases Combustíveis. Revoga a Portaria n.º 695/90 de 20 de Agosto.  

 

Portaria n.º 361/98, de 26 de Junho 

Portaria n.º 690/2001, de 10 de Julho 

Regulamento do projecto, construção, exploração e manutenção de instalações de gás. 

 

Portaria n.º 1025/98, de 12 de Dezembro 

Regulamento da armazenagem subterrânea de gás natural em formações salinas naturais. 

 

Portaria n.º 568/2000, de 7 de Agosto 

Regulamento de Segurança das instalações de armazenagem de Gás Natural Liquefeito (GNL) em 

reservatórios criogénicos sob pressão 
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Portaria n.º 1270/2001, de 8 de Novembro 

Regulamento de Segurança relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de postos 

de enchimento de Gás Natural 

 

Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de Dezembro 

Projecto, execução, abastecimento e manutenção das instalações de gás combustível em edifícios. 

 

Portaria n.º 867/89, de 7 de Outubro 

Parâmetros caracterizadores dos gases combustíveis. 

 

Portaria n.º 163-A/90, de 28 de Fevereiro 

Elementos constituintes das instalações de gás em edifícios. 

 

Portaria n.º 362/2000, de 20 de Junho 

Portaria n.º 690/2001 de 10 de Julho 

Portaria n.º 1358/2003 de 13 de Dezembro 

Estatuto das entidades inspectoras e procedimentos de inspecção. 

 

Portaria n.º 625/2000, de 22 de Agosto 

Despacho DGE n.º 2233/2003 (2.ª série) de 4 de Fevereiro 

Taxas a cobrar pelas entidades inspectoras 

 

Portaria n.º 589/2005, de 12 de Julho 

Seguro de responsabilidade civil para empresas inspectoras 

 

Despacho DGE n.º 6934/2001 (2.ª série), de 4 de Abril 

Termo de responsabilidade da entidade instaladora: instalações de gás 

 

Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro 

Minuta de Termo de Responsabilidade de Autor de Projecto de Instalações de Gás 
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Regulamentação de Armazenagem, Exploração e Distribuição 

 

Decreto-Lei n.º 124/97 de 23 de Maio  

 

Portaria n.º 451/2001, de 6 de Maio 

Regulamento de segurança relativo à construção, exploração e manutenção dos parques 

de garrafas de gases de petróleo liquefeitos. 

 

Portaria n.º 460/2001, de 8 de Maio 

Regulamento das instalações de armazenagem de gases de petróleo liquefeitos (GPL) com 

capacidade não superior a 200 m3 por recipiente.  

Regulamento relativo à instalação de aparelhos a gás com potências elevadas (a publicar) 

 

Decreto-Lei n.º 125/97 de 23 de Maio:  

Estabelece as disposições relativas ao projecto, à construção e à exploração das redes e ramais de 

distribuições alimentadas com gases combustíveis da 3.ª família. 

 

Portaria n.º 82/2001 de 8 de Fevereiro: Aprova o Estatuto das Entidades Exploradoras das 

Armazenagens e das Redes e Ramais de Distribuição de Gás. 

 

Despacho DGE n.º 6935/2001 (2.ª série), de 4 de Abril 

Termo de responsabilidade da entidade exploradora: redes e ramais 

 

Despacho DGE n.º 6936/2001 (2.ª série), de 4 de Abril 

Termo de responsabilidade: responsável técnico da entidade exploradora 

 

Portaria n.º 590/2005, de 12 de Julho 

Valor mínimo de seguro de responsabilidade civil: entidade exploradora 

 


