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UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE  
PARA ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEIS 

 

(pedido de interpretação submetido pelo representante da DGEG) 

 

A Direção-Geral de Energia e Geologia tem sido confrontada com pedidos de esclarecimento ligados ao armazenamen-

to de combustíveis, que de alguma forma se encontram relacionados com material de transporte de mercadorias 

perigosas, e sobre as quais pretende auscultar a interpretação da CNTMP. 

 

a) Relativamente ao abastecimento de veículos automóveis a partir de outros veículos que se deslocam ao lo-

cal de estacionamento das viaturas a abastecer (postos de abastecimento móveis) 

Nesse negócio inovador em Portugal, pretende-se equipar um veículo furgão com uma cisterna de 1000 L cujo objetivo 

é abastecer veículos, maioritariamente ligeiros de passageiros ou de mercadorias na via pública ou em locais de esta-

cionamento, incluindo os subterrâneos. Trata-se, na prática, de um posto de abastecimento de combustíveis, móvel. 

Relativamente aos postos de abastecimento de combustíveis tradicionais, cujo licenciamento é repartido pelas câmaras 

municipais e pela DGEG, com base no DL nº 267/2002, alterado e republicado pelo DL nº 217/2012, de 9 de outubro, tal 

configuração (posto de abastecimento de combustíveis móvel), não é enquadrável, pelo que não dispõe a DGEG, à 

partida, de instrumentos legais que permitam esse eventual licenciamento. 

Relativamente ao transporte de combustíveis, que são mercadorias perigosas, poder-se-á encontrar algum paralelismo 

na distribuição do gasóleo de aquecimento, que é efetuado por este tipo de veículos-cisterna, e que se destina a abas-

tecer pequenas armazenagens desse combustível existentes em empresas e habitações. Neste último caso, a trasfega 

do combustível para os depósitos ligados ao consumo, é efetuado por vezes com o veículo-cisterna imobilizado na via 

pública, durante o tempo dessa operação. 
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Numa rápida pesquisa na internet, é possível constatar que este modelo de negócio para combustíveis líquidos já existe 

em alguns países, incluindo os Estados Unidos da América.  

No entanto, chegou ao n/ conhecimento que está em preparação uma iniciativa também de posto de abastecimento 

móvel para gás natural, conforme mostra a figura seguinte. 

 

As questões que se colocam são as seguintes: 

i. Qual é a legislação aplicável a estes casos para além do ADR? 

ii. Que exigências ou condições serão exigíveis para efetuar o abastecimento de veículos na via pública, ou 

noutro local de estacionamento? 

iii. Que condições de ventilação/arejamento do local de garagem onde é estacionado o veículo abastecedor, 

quando não está ao serviço? 

iv. Qual será a autoridade competente para licenciar esta atividade? 

 

b) Utilização de cisternas móveis UN como reservatórios de armazenagem de combustível: 

Existem empresas que pretendem importar GPL em cisternas móveis (cisterna multimodal utilizada para o transporte 

mercadorias perigosas. É constituído por um reservatório munido do equipamento de serviço e do equipamento de es-

trutura, podendo ser cheia e esvaziada sem retirar e seu equipamento de estrutura), nomeadamente do tipo T50 para o 

transporte de GPL.  

Para este tipo de cisternas não existe a figura de aprovação individual da cisterna, apenas a aprovação tipo (modelo) 

que poderá conter variantes. Também não é emitido o certificado de aprovação de veículo que transporta certas merca-

dorias perigosas (certificado ADR), por não se tratar de um veículo. Para controlo legal destes equipamentos, resta a 

marcação, e os relatórios de inspeção a que estão regulamentarmente sujeitos. 

 

 

 

 

As questões que se colocam, neste caso, são as seguintes: 



i. É permitido abastecer depósitos dos consumidores a partir dessas cisternas móveis? 

ii. Que exigências ou condições serão exigíveis aos parques de armazenagem dessas cisternas? Está 

definido um tempo limite para que as cisternas fiquem parqueadas? 

iii. Pode-se abastecer estações de enchimento de taras ou efetuar trasfega para outras cisternas a partir 

destas cisternas? 


