
 

 

Licenciamento de Obras de 

 

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

previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do

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.

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

conservatória do registo predial, ou 

 00017_Chave de acesso a certidão permanente.

 00107_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente.

 00377_Planta de localização à es

 00376_Planta de localização à escala 1:2000.

 00054_Certidão do Registo Comercial, quando se aplicar.

 00116_Procuração, quando se aplicar.

 00155_Cópia de pedido de informação prévia aprovada, caso exista e esteja em vigor.
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_Requerimento tipo referindo a operação urbanística. 

_Índice, com a indicação dos documentos a apresentar. 

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

conservatória do registo predial, ou  

_Chave de acesso a certidão permanente. 

_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente.

_Planta de localização à escala 1:10000. 

_Planta de localização à escala 1:2000. 

_Certidão do Registo Comercial, quando se aplicar. 

_Procuração, quando se aplicar. 

Cópia de pedido de informação prévia aprovada, caso exista e esteja em vigor.
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_Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente. 

Cópia de pedido de informação prévia aprovada, caso exista e esteja em vigor. 
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 00475_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Autor do projeto.

 00449_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Coordenador do projeto.

 00453_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor de Fiscalização de Obra.

 00472_ Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor

 00135_Estimativa do custo total da obra.

 00018_Calendarização da execução da obra.

 00245_Memória descritiva e justificativa.

 00232_Quadro sinóptico 

 00242_Descrição da utilização futura do terreno

 00200_Fotografias esclarecedoras do prédio abrangido pelo pedido. 

 

 Declarações das Ordens: 

 00065_ Declaração da Ordem dos

 00064_Declaração da associação nacional dos Engenhe

 00072_Declaração da ordem do

 

 Documentos de identificação dos Técnicos

 00099_Atribuído a Arquitetos,

 00106_ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos.
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Responsabilidade subscrito pelo Autor do projeto. 

_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Coordenador do projeto.

_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor de Fiscalização de Obra.

_ Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor de Obra. 

Estimativa do custo total da obra. 

Calendarização da execução da obra. 

_Memória descritiva e justificativa. 

– Mapa de elementos/Ficha de áreas. 

Descrição da utilização futura do terreno.  

_Fotografias esclarecedoras do prédio abrangido pelo pedido. 

 

Declaração da Ordem dos Arquitetos. 

_Declaração da associação nacional dos Engenheiros Técnicos

Declaração da ordem dos Engenheiros. 

identificação dos Técnicos: 

Atribuído a Arquitetos, 

_ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos.
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_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Coordenador do projeto. 

_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor de Fiscalização de Obra. 

 

_Fotografias esclarecedoras do prédio abrangido pelo pedido.  

iros Técnicos. 

_ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos. 
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 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos

 00082_Atribuído a Arquitetos,

 00205_ Atribuído a Engenheiros ou

 00324_ Projeto de Arquitetura (t

ficheiro, formato dwfx). 

 00162_ Ficha do Instituto Nacional de Estatística.

 00075_Indicação do local de depósito dos entulhos.

 00096_Número de alvará

pelo IMPIC. 

 00229_Levantamento topográfico Georreferenciado (dwg).

 00342_Planta de Implantação com a proposta, sobre Levantamento Topográfico 

georreferenciado (dwg). 

 00471_Termo de Responsabilidade emanado por Topógrafo ou Técnico legalmente 

habilitado, acompanhado por Carteira profissional.

Projetos de especialidade

 Projeto de Estabilidade, ou Projeto de contenção de construções adjacentes

 00142_peças escritas (pdf/a),

 00138_peças desenhadas (dwfx).
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Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos

Atribuído a Arquitetos, 

_ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos. 

uitetura (todas estas peças desenhadas farão parte de um único 

Ficha do Instituto Nacional de Estatística. 

Indicação do local de depósito dos entulhos. 

Número de alvará ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido 

_Levantamento topográfico Georreferenciado (dwg). 

_Planta de Implantação com a proposta, sobre Levantamento Topográfico 

Responsabilidade emanado por Topógrafo ou Técnico legalmente 

habilitado, acompanhado por Carteira profissional. 

Projetos de especialidade que possam ser necessários: 

Projeto de Estabilidade, ou Projeto de contenção de construções adjacentes

_peças escritas (pdf/a), 

_peças desenhadas (dwfx). 
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Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos: 

 

odas estas peças desenhadas farão parte de um único 

ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido 

_Planta de Implantação com a proposta, sobre Levantamento Topográfico 

Responsabilidade emanado por Topógrafo ou Técnico legalmente 

Projeto de Estabilidade, ou Projeto de contenção de construções adjacentes, composto:  

Data: 201/07/03. 


