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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 

 
Portaria n.º 192/2021 

 
de 23 de abril 

 
Estabelece as condições de segurança a que deve obedecer o 

armazenamento de garrafas de GPL nos postos de 
abastecimento de combustíveis. 

 
A Portaria n.º 451/2001, de 5 de maio, estabelece o 

regulamento de segurança relativo à construção, exploração 
e manutenção das instalações dos parques de garrafas de 
gases de petróleo liquefeitos (GPL), e define no artigo 18.º 
as condições de segurança e capacidade total de garrafas de 
GPL em postos de abastecimento de combustíveis.  

A Região Autónoma da Madeira possui um relevo 
muito irregular e uma orografia bastante acidentada, 
limitando consideravelmente a área de construção dos 
postos de abastecimento de combustíveis e dos parques de 
garrafas de GPL. 

Nesta perspetiva importa adotar procedimentos 
associados às condições de segurança e capacidade total de 
garrafas de GPL em postos de abastecimento de 
combustíveis, de forma a garantir a segurança no 
armazenamento de garrafas de GPL e não penalizando o 
regular abastecimento das famílias que adquirem garrafas 
de GPL nos postos de abastecimento de combustíveis.   

Assim, manda o Governo Regional da Madeira, pelo 
Secretário Regional de Economia, ao abrigo da alínea i) do 
n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 9/2019/M, de 31 de dezembro, o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto  
 
A presente portaria estabelece as condições de 

segurança a que deve obedecer o armazenamento de 
garrafas de GPL nos postos de abastecimento de 
combustíveis. 

 
Artigo 2.º 
Definições 

 
Para efeitos do presente diploma, entende-se por: 
a)  Caves - dependências de um edifício cujo 

pavimento esteja a um nível inferior ao da soleira 
da porta de saída para o exterior do edifício e ainda 
as que, embora situadas a um nível superior ao da 
referida soleira, contenham zonas com pavimentos 
rebaixados ou desnivelados, não permitindo uma 
continuidade livre e natural do escoamento de 
eventuais fugas de gás para o exterior, não se 
considerando como exteriores os pátios interiores e 
os saguões; 

b)  Edifício habitado - local destinado a servir de 
alojamento ou residência de pessoas a título 
permanente;  

c)  Edifício integrado - local situado no posto de 
abastecimento destinado a atividades comple-
mentares, fins administrativos, armazenagem de 
produtos e serviços técnicos;  

d)  Edifício ocupado - local destinado ao exercício de 
atividades profissionais, comerciais ou industriais, 
nomeadamente escritórios, armazéns, lojas, 
restaurantes e cafés com área inferior a 100 m2;  

e)  Edifício que recebe público - local onde se exerça 
qualquer atividade essencialmente destinada ao 
público em geral ou a determinados grupos de 
pessoas, nomeadamente hospitais, escolas, museus, 

teatros, cinemas, hotéis, centros comerciais, 
supermercados e terminais de passageiros de 
transportes públicos e, de um modo geral, locais onde 
ocorram habitualmente aglomerações de pessoas;  

f)  Fogo nu - objeto ou aparelho que possa ser sede de 
chamas, faíscas ou fagulhas, pontos quentes ou 
outras fontes suscetíveis de provocar a inflamação 
de misturas de ar com vapores provenientes de 
combustíveis;  

g)  Garrafa - recipiente, com a capacidade mínima de 
0,500 dm3 e máxima de 150 dm3, adequado para 
fins de armazenagem, transporte ou consumo de 
gases da 3.a família;  

h)  Gases de petróleo liquefeitos - butano e propano 
comerciais (abreviadamente designados por GPL), 
classificados como misturas A, AO e C, de acordo 
com o disposto no Regulamento Nacional do 
Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada;  

i)  Grade ou contentor de garrafas - caixa ou estrutura 
rígida protetora, usada no transporte ou 
armazenagem de garrafas;  

j)  Grupo de garrafas - conjunto de garrafas contidas 
num ou mais contentores que se encontrem 
armazenados juntos sem se verificar qualquer 
distância entre si; 

k)  Parque de armazenagem de garrafas de GPL (adiante 
abreviadamente designado «parque») - área destinada 
a armazenar garrafas com a finalidade de constituir 
reservas para fins comerciais;  

l)  Posto de abastecimento - instalação destinada ao 
abastecimento, para consumo próprio, público ou 
cooperativo, de gasolinas, gasóleo e GPL para 
veículos rodoviários, correspondendo-lhe a área do 
local onde se inserem todas as unidades de 
abastecimento, os respetivos reservatórios, as 
zonas de segurança e de proteção, os edifícios 
integrados e as vias necessárias à circulação dos 
veículos rodoviários a abastecer;  

m)  Unidade de abastecimento - o conjunto de um ou 
mais equipamentos de abastecimento localizado 
numa zona devidamente protegida, denominada 
«ilha»; 

n)  Via pública - vias de circulação rodoviária e outras 
vias, urbanas ou rurais, cursos de água e vias 
férreas, com exceção das existentes no interior de 
propriedades. 

 
Artigo 3.º 

Garrafas de GPL em postos de abastecimento de 
combustíveis 

 
1 -  Não é permitida a existência de garrafas de GPL 

nas áreas de acesso às unidades de abastecimento 
dos postos de abastecimento de combustíveis.  

 
2 -  É permitida a existência de garrafas de GPL em 

postos de abastecimento de combustíveis junto aos 
edifícios integrados desde que, cumulativamente, 
satisfaçam as seguintes condições:  
a) A capacidade de armazenagem deve ser 

efetuada em grupos de garrafas de GPL 
contidas em grades ou contentores nas 
seguintes condições: 
i) Um grupo de garrafas de GPL, cuja 

capacidade seja igual ou inferior a 1,040 
m3; 

ii) Dois ou três grupos de garrafas de GPL, 
separados por uma distância igual ou 
superior a 7,5m e cuja capacidade de cada 
grupo seja igual ou inferior a 0,520 m3. 
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b) A capacidade total das garrafas de GPL em 

postos de abastecimento de combustíveis não 
ultrapasse 1,560 m3;  

c) Exista no local um extintor de 6 kg de pó 
químico, tipo ABC, a uma distância máxima 
de 5m de cada grupo de garrafas de GPL; 

d) Por cada grupo de garrafas de GPL deverá 
existir uma placa de sinalização com o sinal 
de «Proibido fumar ou foguear»; 

e) Cada grupo de garrafas de GPL, deve 
satisfazer as distâncias de segurança 
constantes no quadro seguinte: 

 

 
Distâncias 

(em metros) 

1 - Edifícios habitados, integrados, ou ocupados e vias públicas 0 

2- Fogos nus, poços, aberturas para caves e quaisquer depressões localizadas 
suscetíveis de originar bolsas de gás 

1 

3 - Linhas de divisórias de propriedades 1,5 

4 - Edifícios que recebem público 10 

5 - Respiradores dos reservatórios 1,5 

6 - Unidades de abastecimento 5 

7 - Linhas elétricas nuas de baixa tensão 4 

8 - Linhas elétricas nuas de tensão igual ou inferior a 30 kV 6 

9 - Linhas elétricas nuas de tensão superior a 30 kV 8 

10 - Recipientes de produtos inflamáveis 6 

11 - Recipientes de substâncias tóxicas 15 

12 - Recipientes de oxigénio de capacidade até 125 m3 7,5 

13 - Recipientes de oxigénio de capacidade superior a 125 m3 15 

 
Quadro I - Distâncias de segurança a manter a grades ou contentores de garrafas de GPL 

 
 
a) Nos postos de abastecimento de combustíveis 

cuja capacidade total das garrafas de GPL seja 
igual ou inferior a 0,520 m3, não se aplicam 
as distâncias de segurança referidas no n.º 2 e 
3 do quadro da alínea anterior e a distância 
referida no n.º 6 pode ser reduzida para 2 
metros. 

 
3 -  Não é permitida a paragem ou o estacionamento de 

viaturas de transporte de garrafas nas áreas afetas 
aos postos de abastecimento de combustíveis, com 
exceção das destinadas às operações de reposição 
de garrafas.  

 
4 -  Quando a capacidade total das garrafas de GPL em 

postos de abastecimento de combustíveis exceder 
1,560 m3 ou não cumpra com a alínea a) do n.º 2, 
será considerado um parque, o que pressupõe o 

cumprimento de todas as disposições do 
regulamento de segurança relativo à construção, 
exploração e manutenção das instalações dos 
parques de garrafas de gases de petróleo liquefeitos 
(GPL), nos termos da Portaria n.º 451/2001, de 5 
de maio. 

 
Artigo 4.º 

Entrada em vigor 
 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte à data 

da sua publicação. 
 
Secretaria Regional de Economia, aos 20 dias do mês de 

abril de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da 

Silva Barreto 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas .................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................ € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ....... € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série.............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 
 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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