
Número dos serviços  DSE2003 

Designação dos 

serviços  

Pedido para Registo da Caldeira e Reservatório sob 

Pressão 

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 

DSE2003A 

Serviços prestados Pedido 

Destinatários É  obrigatório fazer o registo na DSE caso tenha sido 

instalada caldeira ou reservatório sob pressão no 

estabelecimento industrial. 

Formalidades O interessado não precisa de tratar das formalidades de 

pedido pessoalmente, devendo apresentar o requerimento. 

Documentos 

necessários 

1. O impresso indicado no Diploma Legislativo n.° 1844 de 

1971, devidamente preenchido, que pode ser obtido 

gratuitamente na DSE ou descarregado na página 

electrónica da DSE: http://www.economia.gov.mo; 

2. Um certificado do construtor;  

3. Um certificado de construtor, emitido por uma Sociedade 

de Classificação ou pela autoridade competente do país ou 

território onde a caldeira ou o reservatório sob pressão foi 

construído;  

4. Um desenho de construção da caldeira ou reservatório 

sob pressão;  
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http://www.economia.gov.mo/


5. Se for caldeira de óleo diesel ou reservatório sob pressão 

de óleo diesel, deve apresentar um projecto da casa das 

caldeiras com as respectivas partes e desenhadas.  

 

Nota:  

De acordo com o Diploma Legislativo n.° 1844 de 27 de 

Fevereiro de 1971 e com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.° 24/96/M de 27 de Maio, a vistoria e o 

registo das caldeiras e reservatórios sob pressão são da 

responsabilidade da Comissão de Vistoria, constituída pelos 

representantes da DSE, DSSOPT e DSAMA. 

Taxa Conforme a pressão de cada caldeira e reservatório sob 

pressão, a taxa a cobrar divide-se em três níveis:  

1. Pressão por 1 cm
2

inferior a 6 kg - MOP45;  

2. Pressão por 1 cm
2

compreendida entre 6 e 12 kg - 

MOP60;  

3. Pressão por 1 cm 
2 

superior a 12 kg - MOP90. 

Prazo 15 dias úteis a partir da entrega dos documentos 

necessários. 

Website das 

Legislações 

Decreto-Lei n.° 24/96/M, de 27 de Maio, publicado no B.O. 

22 (I) - Altera a constituição da comissão de vistoria 

prevista no Regulamento das Caldeiras e Reservatórios sob 

Pressão (Alteração do artigo 44.º do Diploma Legislativo 

n.º 1844, de 27 de Fevereiro de 1971) 
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