
 

Loures,___________________________________ 

 
 

O Requerente,______________________________________________________________ 
 

Notas: 

1 Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar) 
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Armazenagem Produtos Petróleo 

Postos Abastecimento Combustíveis 

Classes A1, A2 e A3 

 

 
 

 

 

 

Local de Intervenção 

Nome/ 

Designação 

 

 
  

N.º CC / BI   N.º Contribuinte  

 

Morada/Sede  
   

Código postal  -    Tel.  
    

E-mail  Qualidade 

1  
Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail. 

Vem requerer a V.ª Ex.ª: licenciamento simplificado de instalação de: 

 

 
Classe A1  

□ Armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de inflamação inferior a 38ºC, com capacidade 

igual ou superior a 4,500 m3 e inferior a 22,200 m3; 

□ Armazenamento de combustíveis líquidos com capacidade igual ou superior a 50 m3 e inferior a 100 m3; 

□ Armazenamento de outros produtos de petróleo com capacidade igual ou superior a 50 m3 e inferior a 100 m3; 

□ Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio e cooperativo com capacidade igual ou superior 

a 10 m3; 

Classe A2  

□ Armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de inflamação inferior a 38ºC, com capacidade 

igual ou superior a 22,200 m3 e inferior a 50 m3; 

□ Armazenamento de combustíveis líquidos com capacidade igual ou superior a 100 m3 e inferior a 200 m3; 

□ Armazenamento de outros produtos de petróleo com capacidade igual ou superior a 100 m3 e inferior a 200 m3; 

Classe A3  

□ Parques e postos de garrafas de  gases de  petróleo  liquefeitos (GPL),  com  capacidade  igual ou superior a 

0,520 m3. 

Identificação da entidade exploradora das instalações:  

______________________________________________________________________________________________________ 

Prazo de exploração previsto: _________ anos 

Para o pedido, juntar: 

Documentos de acordo com a Portaria n.º 1515/2007 – Mod. URB. 7A/COMB/A1A2A3 

Morada 

 

 

Freguesia 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Identificação do requerente 

mailto:dpgu@cm-loures.pt

