
0Número dos 

serviços 

DSE2005 

Designação dos 

serviços  

Pedido de Título de Registo de Estabelecimento de 

Combustíveis 

Entidade responsável Direcção dos Serviços de Economia - Divisão de 

Licenciamento e de Supervisão. (DLS) 

Local de 

atendimento 

Rua do Dr. Pedro José Lobo, n
o
s1-3，2 

o 
andar (DSE) ou 

Rua Nova da Areia Preta n
o
52, 1 

o 
andar (CSRAEM) , 

Macau 

Horário de 

funcionamento  

(DSE) 

2ª a 5ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:45 

6ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:30 

Horário de 

funcionamento  

(CSRAEM) 

2ª a 6ª Feira: 9:00 - 18:00  (sem interrupção) 

 

Formas de consulta Tel.n
o
 ：8597 2634 (DSE) ou 8296 9262 (CSRAEM) 

Fax n
o ：2871 1276 (DSE) ou 2845 3558 (CSRAEM) 

E-mail ：dls@economia.gov.mo 

Website ：http://www.economia.gov.mo 

 

Número das 

formalidades 

DSE2005A 

Serviços prestados Pedido 

Destinatários Nos termos dos artigos 2.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 

20/89/M, de 20 de Março e artigo 2.° do Regulamento 

Administrativo n.º 10/2018 que aprova o Regulamento de 

Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de 

Combustíveis, conjugado com o artigo 3.° do Decreto-Lei 

n.º 8/93/M, de 1 de Março, as pessoas que exercerem as 

seguintes actividades devem obter a autorização prévia da 

DSE:  

- Exercício da actividade de comércio por grosso de 

combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, bem como seus 

produtos derivados incluídos na posição 51410 da 

Classificação das Actividades Económicas de Macau 

(incluindo o respectivo armazenamento);  

- Exercício da actividade de comércio a retalho de 

combustíveis para veículos motorizados da posição 50500 

da Classificação das Actividades Económicas de Macau 

(incluindo o respectivo armazenamento); ou  

- Exercício da actividade de comércio a retalho de 

combustíveis para uso doméstico, da subclasse 52398 da 

mailto:dls@economia.gov.mo
http://www.economia.gov.mo/
http://bo.io.gov.mo/bo/i/89/12/declei20.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/89/12/declei20.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/2018/22/regadm10.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/2018/22/regadm10.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/93/09/declei08.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/93/09/declei08.asp


CAM-Rev. 1, incluindo o respectivo armazenamento. 

Formalidades O interessado não precisa de tratar das formalidades de 

pedido pessoalmente, devendo apresentar o pedido. 

Documentos 

necessários 

1. Pedido; 

2.Fotocópia do documento de identificação do proprietário; 

3. Nome do estabelecimento; 

4. Localização da sede ou do domicílio do proprietário;  

5 Número previsto de trabalhadores por turno;  

6. Descrição sumária dos principais equipamentos;  

7 Programa de implantação das instalações de 

combustíveis;  

8. Cópia do projecto das instalações, aprovado pela 

DSSOPT, caso exista, com descrição do planeamento 

previsto para a sua utilização, indicação da área útil e 

pormenorização e descrição das instalações de 

armazenagem de combustíveis;  

9. Investimento em instalações;  

10. Investimento em equipamento;  

11. Indicação do responsável técnico das instalações (de 

acordo com o artigo 35.º do Regulamento aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 19/89/M, de 20 de Março). 

Taxa Gratuito. 

Prazo 40 dias úteis a partir da entrega dos documentos 

necessários. 

Website das 

Legislações 

1. Decreto-Lei n.° 20/89/M, de 20 de Março - Determina 

que as instalações de produtos combustíveis sejam sujeitas 

a autorização e registo, publicado no [B.O. 12 (I)S，

20/03/1989]  

2. Regulamento Administrativo n.º 10/2018 que aprova o 

Regulamento de Construção e Exploração de Postos de 

Abastecimento de Combustíveis, publicado no [BORAEM 

22( I )S，28/05/2018] 

3. Decreto-Lei n.º 19/89/M, de 20 de Março - Aprova o 

Regulamento de Segurança das Instalações de Produtos 

Combustiveis, publicado no [B.O. 12 (I)，20/03/1989] 

4. Decreto-Lei n.º 8/93/M, de 1 de Março - Aprova o 

Regulamento das Garrafas de Gases de Petróleo 

[B.O.9(I)，01/03/1993] 

http://bo.io.gov.mo/bo/i/89/12/declei20.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/2018/22/regadm10.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/89/12/declei19.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/93/09/declei08.asp


 

 


