
 

 

Projetos de Especialidade

 

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

previstos no Regulamento ePaper,

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 

recorrendo à utilização de caracteres numéricos.

Imp-11-179_A01 

 
 

 

 00122_Requerimento tipo referindo a operação urbanística.

 00214_Índice, com a indicação dos documentos a apresentar.

 00107_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente

 00054_Certidão do Registo Comercial, quando se aplicar.

 00116_Procuração, quando se aplicar.

 

 00486_ Termo de Responsabilidade acompanhado de Ficha 

artigo 31º, do Decreto lei 96/2017 de 10 de agosto) formato pdf/a.

 Projeto de Estabilidade, composto: 

 00142_peças escritas (pdf/a),

 00138_peças desenhadas (dwfx).

 

de Especialidades (em função do tipo de 
obra a executar)

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda.

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 

recorrendo à utilização de caracteres numéricos. 

Tipo de Documento: Público 

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 

e-mail presidente@cm-agueda.pt–  
NIF 501090436 

_Requerimento tipo referindo a operação urbanística. 

_Índice, com a indicação dos documentos a apresentar. 

_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente

_Certidão do Registo Comercial, quando se aplicar. 

_Procuração, quando se aplicar. 

Termo de Responsabilidade acompanhado de Ficha Eletrotécnica

artigo 31º, do Decreto lei 96/2017 de 10 de agosto) formato pdf/a. 

, composto:  

_peças escritas (pdf/a), 

_peças desenhadas (dwfx). 

s (em função do tipo de 
obra a executar)  

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda. A 

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 
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_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente. 

Eletrotécnica (no âmbito do 
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 Projeto de Rede Águas, composto: 

 00301_peças escritas (pdf/a),

 00299_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Rede de Esgotos

 00398_peças escritas (pdf/a)

 00395_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Energia Elétrica

 00433_peças escritas (pdf/a)

 00425_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de infraestruturas

 00219_peças escritas (pdf/a)

 00220_peças desenhadas 

 Projeto de Isolamento Térmico

 00354_peças escritas (pdf/a)

 00353_peças desenhadas (dwfx).

 00024_Pré-Certificado Energético no âmbito do SCE

 Projeto de Isolamento Acústico

 00305_peças escritas (pdf/a)

 00304_peças desenhadas 

 

de Especialidades (em função do tipo de 
obra a executar)

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda.

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 

recorrendo à utilização de caracteres numéricos. 

Tipo de Documento: Público 

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 

e-mail presidente@cm-agueda.pt–  
NIF 501090436 

, composto:  

_peças escritas (pdf/a), 

_peças desenhadas (dwfx). 

Projeto de Rede de Esgotos, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

Elétrica, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

infraestruturas de Telecomunicações (ITED ou ITUR), composto: 

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

solamento Térmico, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

Certificado Energético no âmbito do SCE. 

olamento Acústico, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

s (em função do tipo de 
obra a executar)  

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda. A 

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 
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 Projeto de Arranjos Exteriores

 00309_peças escritas (pdf/a)

 00307_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Instalação de Gás

 00338_peças escritas (pdf/a)

 00337_peças desenhadas (dwfx).

 00095_projeto de gás 

 Projeto de Segurança Contra Incêndios

 00321_peças escritas (pdf/a)

 00320_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Rede de Águas Pluviais

 00011_peças escritas (pdf/a)

 00010_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Instalações Eletromecânicas

 00327_peças escritas (pdf/a)

 00326_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Exaustão de Gases

 00130_peças escritas (pdf/a)

 00129_peças desenhadas (dwfx).

 

de Especialidades (em função do tipo de 
obra a executar)

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda.

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 

recorrendo à utilização de caracteres numéricos. 

Tipo de Documento: Público 

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 

e-mail presidente@cm-agueda.pt–  
NIF 501090436 

rranjos Exteriores, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

nstalação de Gás, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

projeto de gás certificado (caso seja em formato digital).

egurança Contra Incêndios, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

ede de Águas Pluviais, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

Eletromecânicas, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

xaustão de Gases, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

s (em função do tipo de 
obra a executar)  

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda. A 

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 
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seja em formato digital). 
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 00159_ Ficha Eletrotécnica

 Projeto de Energias Renováveis

 00134_peças escritas (pdf/a)

 00133_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Estrutura Metálica

 00257_peças escritas (pdf/a)

 00396_peças desenhadas (dwfx).

 Projeto de Recetáculos Postais

 00333_peças escritas

 00141_peças desenhadas (dwfx)

 

 00392_Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial (possível apenas quando solicitado).

 00017_Chave de acesso a certidão permanente

 

 

de Especialidades (em função do tipo de 
obra a executar)

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda.

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 

recorrendo à utilização de caracteres numéricos. 

Tipo de Documento: Público 

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
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e-mail presidente@cm-agueda.pt–  
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Eletrotécnica (pdf/a). 

nergias Renováveis, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

strutura Metálica, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

Postais, composto:  

_peças escritas (pdf/a) 

_peças desenhadas (dwfx). 

_Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

rvatória do registo predial (possível apenas quando solicitado).

_Chave de acesso a certidão permanente (possível apenas quando solicitado)

s (em função do tipo de 
obra a executar)  

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais 

Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda. A 

denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória, 

Pág. 4 / 4 

500 ÁGUEDA PORTUGAL 

Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197 

www.cm-agueda.pt 
 

_Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

rvatória do registo predial (possível apenas quando solicitado). 

(possível apenas quando solicitado). 

 

Data: 201/07/03. 


