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     Tabela de Preço 2021  
            Preços c/IVA Incluído 
 

Inspeções de Instalações de Gás  

Segmento Doméstico Novo 

 - Moradia ............................................................................................................................................................ 60 € 

 - Edifício de Habitação Coletiva .............................................................................................. 50 € + 17 € p/ fogo 

Segmento Doméstico Existente 

- Moradia / Apartamento  ................................................................................................................................. 60 € 

- Coluna Montante  ............................................................................................................................................ 75 € 

Segmento Terciário  

       Potência Instalada: Comércio/Serviços 

  < 70 kW………….…………..………………….…………….…………………………………………..  .................. 75 € 

  ≥ 70 kW <500 kW ……………………………………………………………………………………………  … .....110 € 

 ≥ 500 kW <5000 kW  .....................................................................................................195 € 

 ≥ 5000 kW  .....................................................................................................................300 € 

 

Análise de Projetos 

Segmento Doméstico 

 - Moradia < 70 kW  ........................................................................................................................................... 39 € 

           - Moradia > 70 kW  ............................................................................................................................................ 75 € 

 - Edifício de habitação coletiva (até 50 fogos)  ........................................................................ 36 € + 3 € p/fogo 

         Segmento Terciário / Industrial 

 - Potência Instalada: < 70 kW  ................................................................................................................... 45 € 

 ≥ 70 kW < 500 kW  .................................................................................................. 95 € 

 ≥ 500 kW < 5000 kW  ............................................................................................195 € 

 ≥ 5000 kW  ............................................................................................................ 300 €   

 

Inspeções de Redes de Distribuição de Gás 

- Inspeções de Redes e Ramais de Distribuição de Gás  .................................................................. Por consulta 

Condições Gerais de Prestação do Serviço  
Os preços máximos a aplicar, nas inspeções de instalações de gás, nas inspeções de redes e ramais de distribuição de gás e na análise de projetos de 
instalações de gás estão definidos na Portaria n.º 625/2000 de 22 de Agosto, retificada pelo Despacho (extrato) n.º 7022, de Março de 2009.  

O pedido de inspeção pode ser efetuado pessoalmente, por telefone ou por correio eletrónico. De acordo com o previsto na portaria n.º 362/2000 a entidade 
inspetora tem 15 dias úteis para enviar o relatório e o certificado de inspeção ao requerente, após a boa cobrança das mesmas. 

No caso das inspeções de instalações de gás iniciais deverão estar presentes, aquando da realização da mesma, o requerente da inspeção bem como o técnico 
de gás responsável pela execução. Deverá ainda ser fornecido para consulta uma cópia do projeto da instalação bem como o termo de responsabilidade da 
execução da mesma.  

No caso das inspeções de redes e ramais de distribuição de gás é obrigatório: apresentação dos certificados dos materiais, das credenciais da entidade 
instaladora, das credenciais dos técnicos presentes na execução da obra, dos certificados dos equipamentos utilizados na execução da obra.  

A IRG reserva-se o direito de apenas entregar os certificados/relatórios de inspeção aos requerentes após a boa cobrança das faturas. Os preços 
apresentados já têm o IVA incluído.  

As reclamações aos serviços prestados pela nossa empresa poderão ser efetuadas no livro de reclamações existentes nas instalações da empresa ou por 
correio eletrónico.  

A IRG garante a confidencialidade de todo a informação obtida durante o desempenho da atividade de inspeção.  
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