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PEDIDO DE REGISTO DE EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO 
(Minuta de requerimento em papel timbrado da empresa) 

Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho 

 

Exmo. Sr. Presidente  
do Conselho Diretivo do IPQ 

 

(a)................................................................................, contribuinte n.º.................................................., 

com sede em (b) ……………………….…………..................., freguesia  de 

........................................................., concelho de …………………………………………………..., distrito 

de ........................................................., 

proprietária do equipamento sob pressão designado por (c) ……………………..…, com as 

características: 

Construtor: País: 

Marca: Modelo: 

Número de fabrico: Ano de fabrico: 

Potência Térmica Útil Máxima (kW) *: Combustível/Fonte energética * 

Vaporização Nominal (kg/h) *:  

* se aplicável 
 

 

 

O ESP possui ainda as seguintes características: 

 Câmara 1 Câmara 2 (se existir) 

Pressão máxima admissível (PS) em bar   

Capacidade total (V) em litros   

Temperaturas máxima e mínima admissíveis em ºC   

Fluído a conter   

 

Vem requerer a V. Exa., o registo do referido equipamento a ser instalado em (d) ………………………, 

freguesia de..........................., concelho de …………….….....… e distrito de...............................................,  

Coordenadas GPS: ........................................... 
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Para o efeito, anexa-se: 

Para ESP novo (artigo 3º do Regulamento 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 90/2010) 

Para ESP usado (artigo 4º do Regulamento 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 90/2010) 

 Declaração de conformidade.  Documento de aprovação da construção com 
indicação da norma ou código de construção; 

  Relatório de um Organismo de Inspeção (OI) 
sobre os órgãos de segurança e de controlo; 

  Relatório de um OI sobre o estado de 
conservação do ESP e a sua aptidão para o 
serviço tendo em conta o nível de segurança 
definido no Decreto-Lei n.º 211/99, de 14 de 
junho, acompanhado de recalculo, quando o 
estado de conservação e a idade do 
equipamento o exijam; 

  Fotografias da placa de características e do 
ESP; 

  Comprovativo de posse do ESP. 

  

 

Designamos ainda as seguintes pessoas para contacto: 

Nome Cargo Tel. email 

    

Pede deferimento. 

(e) 

(a) Designação social 

(b) Morada completa, incluindo o código postal, o número de telefone e o endereço de e-mail 

(c) Permutador de calor, gerador de vapor, recipiente de ar comprimido, recipiente criogénico, reservatório de GPL, 
economizador, acumulador de calor, tubagens, etc. 

(d) Morada completa, incluindo o código postal, o número de telefone e pessoa de contacto, localização GPS, atividade da 
empresa 

(e) Data e assinatura 

 

 




