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PARECER SOBRE A ACEITABILIDADE DO ACORDO MULTILATERAL 308 

(documento submetido pelos representantes da APETRO, da DGEG e do ITG) 

 

 
 
Objetivo 

No decorrer da 61ª sessão da CNTMP, a APETRO, a DGEG e o ITG assumiram o compromisso de avaliar o acordo multi-

lateral M308, relativo à inspeção periódica das garrafas de aço de construção soldada para GPL, proposto pela Itália e 

assinado pela França, e apresentar na sessão seguinte o seu parecer sobre o documento. 

Este acordo vem substituir o M255 proposto pela Itália em 14/12/2012, tendo a CNTMP na 46ª sessão plenária realizada 

em 6/2/2013, concluído não haver interesse na sua assinatura. 

Conteúdo do acordo 

O acordo é aplicável a garrafas de aço de construção soldada, para conter GPL de alta qualidade, em conformidade com a 

norma EN 1439 ou com a EN 14794. Pretende-se isentar essas garrafas da inspeção do estado interior, com a argumenta-

ção de que se o GPL cumprir com os níveis de qualidade exigidos pelas referidas normas, o risco de corrosão no interior 

das garrafas é mínimo, conforme experiência demonstrada em inspeções efetuadas a milhões de garrafas pelas autorida-

des e empresas italianas. 

Comparação DL 152-C/2017 e ISO 9162:2013 

De modo a obter dados objetivos que permitam decidir sobre a assinatura deste Acordo por parte de Portugal, as 3 entida-

des acima referidas estabeleceram contactos com os principais intervenientes no processo de requalificação deste tipo de 

garrafas, tendo o ITG apresentado ainda resultados de inspeções, que se encontram explanados no ponto seguinte. 

Pela comparação realizada entre a especificação nacional do GPL e o disposto na norma ISO 9162:2013, destacam-se as 

seguintes diferenças: 

 

Característica DL 152-C/2017 ISO 9162:2013 

C4 (% molar) 10 máx. (propano) 7,5 máx. (propano) 

C5 (% molar) 

10 máx. (propano) 

3 máx. (butano) 

0,2 máx. propano 

2,5 máx. (butano) 
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Garrafas inspecionadas pelo ITG  

Período: de maio de 2013 a abril de 2018 (5 últimos anos) 

Tipos de garrafas: garrafas de aço com capacidades de 6, 13, 26, 84 e 110 litros  

Instalações onde decorreu a requalificação e inspeção:  

 PROZINCO (Estarreja, Portugal),  

 PROCEMSA (Sevilha, Espanha) e  

 METALÚRGICA AÇOREANA (Açores, Portugal) 

Proprietários das garrafas alvo de inspeção: 

 BP  

 GALP 

 GALP ESPAÑA 

 GALP MADEIRA 

 OZ ENERGIA 

 REPSOL 

 RUBIS 
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Por motivos de sigilo e por se tratar de dados comercialmente sensíveis, optou-se por agregar as garrafas inspecionadas 

em dois grupos, domésticas e industriais. 

O grupo doméstico é composto pelas garrafas com capacidades de 6, 13 e 26 litros e o grupo industriais pelas garrafas 

com capacidades de 84 e 110 litros. 

Adicionalmente foram agregados os números totais de garrafas inspecionadas de cada grupo no período indicado.    

A tabela seguinte apresenta as quantidades de garrafas inspecionadas ao longo deste período, por grupo: 

 

Grupo Quantidade Rejeitadas por corrosão interna 

Domésticas 4.904.601 0 

Industriais    443.827 0 

TOTAL 5.348.428 0 

 

Conclusões 

Após análise da ISO 9162 e da especificação nacional constante no DL 152-C/2017, e tendo em conta os dados acima 

apresentados pelo ITG, é parecer dos signatários o seguinte: 

 

1. O GPL utilizado em Portugal cumpre na generalidade o disposto na norma ISO 9162:2013, em especial no que 

respeita ao teor de contaminantes ou compostos que promovam a corrosão; 

2. As diferenças existentes entre a norma e o referido decreto-lei, prendem-se com os teores de C4 e C5, e são mí-

nimas, sendo importante valorar que estes compostos não afetam a integridade das garrafas; 

3. A ausência da verificação do estado interior, não reduz a eficácia da inspeção periódica às garrafas de aço de 

construção soldada, para conter GPL 

 

Pelo exposto, propõe-se que Portugal assine o acordo multilateral M308. 

 

 

APETRO DGEG ITG 

(a) José Alberto Oliveira (a) Bernardino Gomes (a) João Trigueiros Ferreira 

 

 
 


