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NOTA EXPLICATIVA 
 

A estrutura de pastas foi organizada de forma a facilitar o processo de receção do pedido e de 
upload dos ficheiros para a aplicação informática utilizada na Câmara Municipal de Ponte de Sor, 
no atendimento ao público (MyNet). 
Após a descompactação do ficheiro Processo.Zip surge numa pasta denominada de “Processo” 
conforme imagem apresentada: 
 
 
 
 
 Processo 
 
 
O processo é constituído pelo ficheiro Índice e pelas seguintes pastas e subpastas (após a 
colocação de todos os elementos necessários à instrução do pedido, as pastas que ficarem vazias 
deverão ser eliminadas antes da gravação em CD/DVD ou em PEN): 
 
 

PASTAS  
 

SUBPASTAS  

Requerente (1) 
 

------------ 

Imóvel (2) 
 

------------ 

Arquitetura (3) 
 

------------ 

Estimativas (4) 
 

------------ 

Ruído (5) 
 

------------ 

SCIE – Ficha Segurança contra Incêndios 
(6) 
 

------------ 

Condicionamento_Avaliação_Acústico 
(7) 

------------ 

Coordenador de projeto (8) 
 

------------ 

Outras peças desenhadas (9) 
 

----------- 

Outras peças escritas (10) 
 

----------- 
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Especialidades (11) Estabilidade Modelação de Terreno 
Contenção Periférica (11.1) 

 Estudo de Comportamento Térmico (11.2) 

 Projeto de águas pluviais (11.3) 
 

 Projeto de alimentação e distribuição de 
energia elétrica (11.4) 

 Projeto de arranjos exteriores (11.5) 

 Projeto de infraestruturas de 
telecomunicações (11.6) 

 Projeto de instalação de gás (11.7) 

 Projeto de instalações eletromecânicas (11.8) 

 Projeto de redes prediais de águas (11.9) 

 Projeto de redes prediais de esgotos (11.10) 

 Projeto de segurança contra incêndios em 
edifícios (11.11) 

 Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto 
de requisitos – RECS (11.12) 

Pareceres Externos (12) 
 

---------- 

Execução, direção e fiscalização da obra 
(13) 

---------- 

Demolição (14) 
 

---------- 

Trabalhos de Remodelação de Terrenos 
(15) 

---------- 

Loteamento (16) 
 

---------- 

Urbanização (17) Projeto de drenagem de águas pluviais (17.1) 

 Projeto de infraestruturas viárias (17.2) 

 Projeto de rede de esgotos (17.3) 

 Projeto de redes de abastecimento de águas 
(17.4) 

 Projeto de instalação de gás (17.5) 

 Projeto de alimentação e distribuição de 
energia elétrica (17.6) 

 Projeto de infraestruturas de 
telecomunicações (17.7) 
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 Projeto de arranjos exteriores (17.8) 

Telas Finais (18) 
 

----------- 

Utilização (19) 
 

----------- 

Instalações (20) 
 

----------- 

 

 
 
Nas pastas descritas no quadro em epígrafe, deverão ser colocados os elementos, necessários 
para cada processo, identificados de acordo com a nomenclatura descrita e respetivo formato, 
a seguir indicados: 
 
 

  1. Requerente  
 

 1048-Documentos comprovativos da legitimidade do Requerente 
(DOCCOMLEGREQ.PDF/a) 

 1019 -Comprovativo de qualidade de representante (COMQUAREP. PDF/a) 

 1032 -Declaração relativa à conformidade dos documentos (DERELCONDOC. PDF/a) 

 1052 -Documentos comprovativos da legitimidade – Ata da assembleia de condóminos 
(DOCCOMLEGATA. PDF/a) 

 1053 -Documento de identificação do requerente (DOCIDEREQ.PDF/a) 
 

 

  2. Imóvel  
 

 1013 -Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
Conservatória do Registo Predial (CERDESTODIN2. PDF/a) 

 1011 -Caderneta Predial Urbana onde constem os correspondentes artigos matriciais 
(CADPREONDCON. PDF/a) 
 

 

  3.Arquitetura  
 

 1010 -Plano de acessibilidades – Fundamentação da não entrega (PLAACEFUNNAO. 
PDF/a) 

 1111 -Plano de acessibilidades – Peças desenhadas (PLAACEPECDES. DWF/x; DWG, 
DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 
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 1212 -Plano de acessibilidades – Peças escritas (PLAACEPECESC. PDF/a) 

 1113 -Plano de acessibilidades – Técnico autor – Seguro de responsabilidade Civil 
(PLAACETECAUT. PDF/a) 

 1114 -Plano de acessibilidades – Técnico autor – Termo de responsabilidade 
(PLAACETECAU2. PDF/a) 

 1115 -Plano de Ocupação da Via Pública – Peças desenhadas (PLAOCUVIAPUB. DWF/x; 
DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1116 -Plano de Ocupação da Via Pública – Peças escritas (PLAOCUVIAPU2. PDF/a)  

 1144 -Projeto de arquitetura – fundamentação da não entrega (PROARQFUNNAO. 
PDF/a) 

 1145 -Projeto de arquitetura – peças desenhadas (PROARQPECDES. DWF/x; DWG, DFX, 
DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1146 -Projeto de arquitetura – Técnico autor – Declaração de que a operação respeita 
os limites constantes da informação prévia favorável (PROARQTECAUT. PDF/a) 

 1147- Projeto de arquitetura – Técnico autor - Seguro de responsabilidade civil 
(PROARQTECAU2. PDF/a) 

 1148 -Projeto de arquitetura – Técnico autor – Termo de responsabilidade 
(PROARQTECAU3. PDF/a) 
 

 

  4.Estimativas  
 

 1057 -Estimativa do custo dos trabalhos a executar (ESTCUSDOSTRA. PDF/a) 

 1058 -Estimativa do custo total da obra (ESTCUSTOTOBR. PDF/a) 

 1059 -Estimativa do custo total da obra e custo por especialidades (ESTCUSTOTOB2. 
PDF/a) 

 
 
 

  5.Ruido  
 

 1065 -Estudo do Regulamento Geral do Ruído - Estudo (ESTREGERRUI. PDF/a) 

 1066 -Estudo do Regulamento Geral do Ruído – Fundamentação da não entrega 
(ESTREGGERRU2. PDF/a) 

 1067 -Estudo do Regulamento Geral do Ruído – Técnico autor – Documento de 
identificação (ESTREGGERRU3. PDF/a) 

 1068 -Estudo do Regulamento Geral do Ruído – Técnico autor – Termo de 
responsabilidade (ESTREGGERRU4. PDF/a) 

 1101 -Nível de ruído produzido pelo equipamento (NIVRUIPROPEL. PDF/a) 

 1253 -Regulamento Geral do Ruído – Técnico autor – Seguro de responsabilidade civil 
(REGGERRUITEC. PDF/a) 
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 1254 -Regulamento Geral do Ruído – Técnico autor – Termo de responsabilidade civil 
(REGGERRUITE2. PDF/a) 
 

 
 

  6.SCIE  
 

 1078 -Ficha de Segurança contra Incêndios em Edifícios (FICSEGCONINC. PDF/a) 

 1079 -Ficha de Segurança contra Incêndios em Edifícios - Técnico autor – Documento 
de identificação (FICSEGCONIN2. PDF/a) 

 1080 -Ficha de Segurança contra Incêndios em Edifícios Técnico autor – seguro de 
responsabilidade civil (FICSEGCONIN3. PDF/a) 

 1081 -Ficha de Segurança contra Incêndios em Edifícios Técnico autor – termo de 
responsabilidade civil (FICSEGCONIN4. PDF/a) 

 
 
 
 

  7.Condicionamento_Avaliação_Acústico  
 

 1129 - Projeto Acústico - Técnico autor – seguro de responsabilidade civil 
(PROACUTECAUT. PDF/a) 

 1130 - Projeto Acústico -Técnico autor – Termo de responsabilidade (PROACUTECAU2. 
PDF/a) 

 1149 - Projeto de Condicionamento acústico - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROCONACUTEC. PDF/a) 

 1150 - Projeto de Condicionamento acústico - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROCONACUTE2. PDF/a) 

 1167 - Projeto de especialidades - Condicionamento Acústico - Fundamentação da não 
entrega (PROESPCONACU. PDF/a) 

 1168 - Projeto de especialidades - Condicionamento Acústico - Peças desenhadas 
(PROESPCONAC2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1169 - Projeto de especialidades - Condicionamento Acústico - Peças escritas 
(PROESPCONAC3. PDF/a) 

 1170 - Projeto de especialidades - Condicionamento Acústico - Técnico autor - Seguro 
de responsabilidade civil (PROESPCONAC4. PDF/a) 

 1171 - Projeto de especialidades - Condicionamento Acústico - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPCONAC5. PDF/a) 
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   8.Coordenador de projeto  
 

 1025 - Coordenador de Projeto – Documento de identificação (COOPRODOCIDE. PDF/a) 

 1026 - Coordenador de Projeto – Seguro de responsabilidade civil (COOPROSEGRES. 
PDF/a) 

 1027 - Coordenador de Projeto – Termo de responsabilidade (COOPROTERRES. PDF/a) 

 1103 - Obra de demolição - Coordenador de Projeto – Declaração de que a operação 
respeita os limites constantes da informação prévia (OBRDEMCOOPRO. PDF/a) 

 1104 - Obras de urbanização - Coordenador de Projeto – Declaração de que a operação 
respeita os limites constantes da informação prévia (OBRURBCOOPRO. PDF/a) 

 1135 - Projeto de Loteamento - Coordenador de Projeto – Declaração de que a operação 
respeita os limites constantes da informação prévia (PROLOTCOOPRO. PDF/a) 

 1137 - Projeto da Operação Urbanística - Coordenador de Projeto – Declaração de que 
a operação respeita os limites constantes da informação prévia (PROPEURBCOO. 
PDF/a) 

 1143 - Projeto de Arquitetura - Coordenador de Projeto – Declaração de que a operação 
respeita os limites constantes da informação prévia (PROARQCOOPRO. PDF/a) 

 1270 - Trabalhos de Remodelação de Terrenos - Coordenador de Projeto – Declaração 
de que a operação respeita os limites constantes da informação prévia 
(TRAREMTERCOO. PDF/a) 

 
 
 

   9.Outras Peças desenhadas  
 

 1095 - Levantamento Topográfico (LEVTOP.DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos 
abertos equivalentes) 

 1099 - Memória descritiva e justificativa – Peças desenhadas (MEMDESJUSPEC. DWF/x; 
DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1118 - Planta com a definição das áreas de cedência (PLACOMDEFDAS. DWF/x; DWG, 
DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1119 -Planta contendo os elementos técnicos definidores da operação urbanística 
(PLACONELETEC. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1120 - Planta da situação existente (PLASITEXI. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos 
abertos equivalentes) 

 1121 - Planta das alterações na via pública (PLADASALTVIA. DWF/x; DWG, DFX, DGN 
ou formatos abertos equivalentes) 

 1122 -Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais 
(PLADASINFLOC. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1123 - Planta de implantação (PLAIMP. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 

 1124 - Planta de localização (PLALOC. DWF/x) 
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 1125 -Planta de localização do equipamento com indicação da cércea e raio do 
equipamento (PLALOCEQUCOM. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 

 1126 - Planta de síntese da operação de loteamento (PLASINOPELO2. DWF/x; DWG, 
DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1127 - Planta topográfica (PLATOP. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 

 1250 - Propriedade Horizontal - Peças desenhadas (PROHORPECDES. DWF/x; DWG, 
DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1275 - Planta da rede ou ramal de distribuição (PLAREDRAMDIS. DWF/x; DWG, DFX, 
DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1283 - Projeto de emparcelamento simples (PROEMPSIM. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou 
formatos abertos equivalentes) 

 1284 - Planta com a individualização das diferentes frações autónomas e das partes 
comuns (PLACOMINDDAS. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1290 - Planta com a delimitação da área da pedreira e limites da área de exploração e 
da área de defesa (PLACOMDELARE. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 
 
 

   10.Outras Peças escritas  
 

 1020 - Comprovativo do pagamento da taxa de realização de inspeção periódica ou 
reinspecção (COMPAGTAXREA. PDF/a) 

 1028 - Notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de pedido de 
informação prévia (NOTCAMMUNCOM. PDF/a) 

 1029 - Notificação do pedido de licenciamento da operação de loteamento 
(NOTPEDLICOPE. PDF/a) 

 1030 - Título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras 
(TITOPEURBABR. PDF/a) 

 1054 - Documento de que conste a autorização expressa do proprietário 

(DOCQUECONAUT. PDF/a) 

 1055 - Documento de que conste a autorização expressa do proprietário ou dos 

condóminos (DOCQUECONAU2. PDF/a) 

 1074 - Extrato dos planos de ordenamento do território aplicáveis (EXTDOSPLAORD. 
PDF/a) 

 1075 - Extratos das cartas da Reserva Agrícola Nacional (EXTDASCARRES. PDF/a) 

 1076 - Extratos das cartas da Reserva Ecológica Nacional (EXTDASCARRE2. PDF/a) 

 1077 - Ficha de elementos estatísticos (FICELEEST. PDF/a) 

 1084 - Fotografias do imóvel (FOTIM2. PDF/a) 

 1085 - Levantamento fotográfico (LEVFOT. PDF/a) 

 1088 - Indicação da localização e dimensionamento das construções anexas 
(INDLOCDIMDAS. PDF/a) 
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 1097 - Memória descritiva e justificativa - Peças escritas (MEMDESJUSPE2. PDF/a) 

 1098 - Memória descritiva e justificativa - Fundamentação da não entrega 
(MEMDESJUSFUN. PDF/a) 

 1102 - Quadro Sinóptico (QUASIN. PDF/a) 

 1128 - Pré-certificado do SCE (PRESCE. PDF/a) 

 1138 - Projeto da Operação Urbanística - Técnico autor - Declaração de que a operação 
respeita os limites constantes da informação prévia favorável (PROOPEURBTEC. PDF/a) 

 1251 - Propriedade Horizontal - Peças escritas (PROHORPECESC. PDF/a) 

 1252 - Propriedade Horizontal - Técnico autor - Termo de Responsabilidade 
(PROHORTECAUT. PDF/a) 

 1262 - Técnico legalmente habilitado a ser autor de projeto - Seguro de responsabilidade 
civil (TECLEGHABSER. PDF/a) 

 1263 - Técnico legalmente habilitado a ser autor de projeto - Termo de responsabilidade 
(TECLEGHABSE2. PDF/a) 

 1276 - Extrato de consulta ao SIIA (EXTCONSII. PDF/a) 

 1277 -Comprovativo do anúncio prévio de realização das obras de construção 
(COMANUPREREA. PDF/a) 

 1278 - Comprovativo do deferimento do pedido de atribuição de direito de passagem 
ou do decurso do prazo (COMDEFPEDATR. PDF/a) 

 1280 - Ficha técnica da habitação (FICTECHAB. PDF/a) 

 1281 - Orçamento total da obra e dos trabalhos executados (ORCTOTOBRDOS. PDF/a) 

 1282 - Relatório sumário das obras executadas (RELSUMDASOBR. PDF/a) 

 1285 - Plano de pedreira - Técnico responsável - Termo de responsabilidade 
(PLAPEDTECRE3. PDF/a) 

 1286 - Título comprovativo da propriedade do prédio ou certidão do contrato quando o 
explorador não for o proprietário (TITCOMPROPRE. PDF/a) 

 1287 - Estudo de impacte ambiental (ESTIMPAMB. PDF/a) 

 1288 - Planta cadastral à escala existente (PLACADESCEXI. PDF/a) 

 1289 - Plano de pedreira (PLAPED. PDF/a) 

 1291 - Certidão do contrato de exploração (CERCONEXP. PDF/a) 

 1292 - Certidão do parecer favorável de localização (CERPARFAVLOC. PDF/a) 

 1293 - Plano de pedreira - Técnico responsável - Documento de identificação 
(PLAPEDTECRE2. PDF/a) 

 1294 - Plano de pedreira - Técnico responsável - Documento comprovativo das 
habilitações profissionais e legais (PLAPEDTECRES. PDF/a) 

 1295 - Licença de utilização turística (LICUTITUR. PDF/a) 
 
 
 

   11.Especialidades  
 

   11.1 Estabilidade Modelação de Terreno Contenção Periférica  
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 1192 - Projeto de especialidades - Estabilidade - Fundamentação da não entrega 
(PROESPESTFUN. PDF/a) 

 1193 - Projeto de especialidades - Estabilidade - Peças desenhadas (PROESPESTPEC. 
DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1194 - Projeto de especialidades - Estabilidade - Peças escritas (PROESPESTPE2. PDF/a) 

 1195 - Projeto de especialidades - Estabilidade - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPESTTEC. PDF/a) 

 1196 - Projeto de especialidades - Estabilidade - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPESTTE2. PDF/a) 

 1197 - Projeto de especialidades - Estabilidade/Modelação de Terreno - Fundamentação 
da não entrega (PROESPESTTER. PDF/a) 

 1198 - Projeto de especialidades - Estabilidade/Modelação de Terreno - Peças 
desenhadas (PROESPESTTE2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 

 1199 - Projeto de especialidades - Estabilidade/Modelação de Terreno - Peças escritas 
(PROESPESTTE3. PDF/a) 

 1200 - Projeto de especialidades - Estabilidade/Modelação de Terreno - Técnico autor - 
Seguro de responsabilidade civil (PROESPESTTE4. PDF/a) 

 1201 - Projeto de especialidades - Estabilidade/Modelação de Terreno - Técnico autor - 
Termo de responsabilidade (PROESPESTTE5. PDF/a) 

 1172 - Projeto de especialidades - Contenção de construções adjacentes - 
Fundamentação da não entrega (PROESPCONCON. PDF/a) 

 1173 - Projeto de especialidades - Contenção de construções adjacentes - Peças 
desenhadas (PROESPCONCO2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 

 1174 - Projeto de especialidades - Contenção de construções adjacentes - Peças escritas 
(PROESPCONCO3. PDF/a) 

 1175 - Projeto de especialidades - Contenção de construções adjacentes - Técnico autor 
- Seguro de responsabilidade civil (PROESPCONCO4. PDF/a) 

 1176 - Projeto de especialidades - Contenção de construções adjacentes - Técnico autor 
- Termo de responsabilidade (PROESPCONCO5. PDF/a) 

 1279 - Projeto de trabalhos de demolição, escavação e contenção periférica - Peças 
desenhadas (PROTRADEMESC. PDF/a) 

 
 

  11.2 Estudo de Comportamento Térmico  
 

 1162 - Projeto de especialidades - Comportamento térmico - Fundamentação da não 
entrega (PROESPCOMTER. PDF/a) 

 1163 - Projeto de especialidades - Comportamento térmico - Peças desenhadas 

(PROESPCOMTE2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1164 - Projeto de especialidades - Comportamento térmico - Peças escritas 
(PROESPCOMTE3. PDF/a) 

 1165 - Projeto de especialidades - Comportamento térmico - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPCOMTE4. PDF/a) 
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 1166 - Projeto de especialidades - Comportamento térmico - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPCOMTE5. PDF/a) 

 1017 – Projeto de especialidades - Comportamento térmico - Pré-Certificado SCE 

(PRECERSCE. PDF/a) 

 

  11.3 Projeto de águas pluviais  
 

 1152 - Projeto de especialidades - Águas Pluviais - Fundamentação da não entrega 
(PROESPAGUPLU. PDF/a) 

 1153 - Projeto de especialidades - Águas Pluviais - Peças desenhadas (PROESPAGUPL2. 
DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1154 - Projeto de especialidades - Águas Pluviais - Peças escritas (PROESPAGUPL3. 
PDF/a) 

 1155 - Projeto de especialidades - Águas Pluviais - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPAGUPL4. PDF/a) 

 1156 - Projeto de especialidades - Águas Pluviais - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPAGUPL5. PDF/a) 

 
 

   11.4 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica  
 

 1182 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Comprovativo de apresentação do 
projeto na CERTIEL (PROESPELECOM. PDF/a) 

 1183 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica (PROESPELEFIC. 
PDF/a) 

 1184 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica - Técnico autor - 
Seguro de Responsabilidade Civil (PROESPELEFI2. PDF/a) 

 1185 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica - Técnico autor - 
Termo de Responsabilidade (PROESPELEFI3. PDF/a) 

 1186 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica - Técnico autor - 
Termo de Responsabilidade (PROESPELEPRO. PDF/a) 
 
 

  11.5 Projeto de arranjos exteriores  
 

 1157 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Fundamentação da não entrega 
(PROESPARREXT. PDF/a) 

 1158 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Peças desenhadas 
(PROESPARREX2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1159 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Peças escritas (PROESPARREX3. 
PDF/a) 
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 1160 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPARREX4. PDF/a) 

 1161 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPARREX5. PDF/a) 
 
 
 

   11.6 Projeto de infraestruturas de telecomunicações  
 

 1237 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Fundamentação da não entrega 
(PROESPTELFUN. PDF/a) 

 1238 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Peças desenhadas 
(PROESPTELPEC. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1239 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Peças escritas (PROESPTELPE2. 
PDF/a) 

 1240 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPTELTEC. PDF/a) 

 1241 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPTELTE2. PDF/a) 

 
 

   11.7 Projeto de instalação de gás  
 

 1202 - Projeto de especialidades - Gás - Fundamentação da não entrega 
(PROESPGASFUN. PDF/a) 

 1203 - Projeto de especialidades - Gás - Peças desenhadas (PROESPGASPEC. DWF/x; 
DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1204 - Projeto de especialidades - Gás - Peças escritas (PROESPGASPE2. PDF/a) 

 1205 - Projeto de especialidades - Gás - Técnico autor - Seguro de responsabilidade civil 
(PROESPGASTEC. PDF/a) 

 1206 - Projeto de especialidades - Gás - Técnico autor - Termo de responsabilidade 
(PROESPGASTE2. PDF/a) 

 
 

   11.8 Projeto de instalações eletromecânicas  
 

 1212 - Projeto de especialidades - Instalações eletromecânicas - Fundamentação da não 
entrega (PROESPINSELE. PDF/a) 

 1213 - Projeto de especialidades - Instalações eletromecânicas - Peças desenhadas 
(PROESPINSEL2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1214 -Projeto de especialidades - Instalações eletromecânicas - Peças escritas 
(PROESPINSEL3. PDF/a) 
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 1215 - Projeto de especialidades - Instalações eletromecânicas - Técnico autor - Seguro 
de responsabilidade civil (PROESPINSEL4. PDF/a) 

 1216 - Projeto de especialidades - Instalações eletromecânicas - Técnico autor - Termo 
de responsabilidade (PROESPINSEL5. PDF/a) 
 
 

   11.9 Projeto de redes prediais de águas  
 

 1222 - Projeto de especialidades - Redes prediais de águas - Fundamentação da não 
entrega (PROESPREDPRE. PDF/a) 

 1223 - Projeto de especialidades - Redes prediais de águas - Peças desenhadas 
(PROESPREDPR2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1224 - Projeto de especialidades - Redes prediais de águas - Peças escritas 
(PROESPREDPR3. PDF/a) 

 1225 - Projeto de especialidades - Redes prediais de águas - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPREDPR4. PDF/a) 

 1226 - Projeto de especialidades - Redes prediais de águas - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPREDPR5. PDF/a) 

 
 

   11.10 Projeto de redes prediais de esgotos  
 

 1227 - Projeto de especialidades - Redes prediais de esgotos - Fundamentação da não 
entrega (PROESPREDPR6. PDF/a) 

 1228 - Projeto de especialidades - Redes prediais de esgotos - Peças desenhadas 
(PROESPREDPR7. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1229 - Projeto de especialidades - Redes prediais de esgotos - Peças escritas 
(PROESPREDPR8. PDF/a) 

 1230 - Projeto de especialidades - Redes prediais de esgotos - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPREDPR9. PDF/a) 

 1231 - Projeto de especialidades - Redes prediais de esgotos - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPREDP10. PDF/a) 

 
 

   11.11 Projeto de segurança contra incêndios em edifícios  
 

 1232 - Projeto de especialidades - Segurança contra incêndios em edifícios - 
Fundamentação da não entrega (PROESPSEGCON. PDF/a) 

 1233 - Projeto de especialidades - Segurança contra incêndios em edifícios - Peças 
desenhadas (PROESPSEGCO2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 

 1234 - Projeto de especialidades - Segurança contra incêndios em edifícios - Peças 
escritas (PROESPSEGCO3. PDF/a) 
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 1235 - Projeto de especialidades - Segurança contra incêndios em edifícios - Técnico 
autor - Seguro de responsabilidade civil (PROESPSEGCO4. PDF/a) 

 1236 - Projeto de especialidades - Segurança contra incêndios em edifícios - Técnico 
autor - Termo de responsabilidade (PROESPSEGCO5. PDF/a) 

 
 

  11.12 Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos - RECS  
 

 1257 - Sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos - RECS - Fundamentação da não entrega 
(SISTECOBJREQ. PDF/a) 

 1258 - Sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos - RECS - Peças desenhadas 
(SISTECOBJRE2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1259 - Sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos - RECS - Peças escritas (SISTECOBJRE3. 
PDF/a) 

 1260 - Sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos - RECS - Técnico(s) autor(es) - Seguro 
de responsabilidade civil (SISTECOBJRE4. PDF/a) 

 1261 - Sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos - RECS - Técnico(s) autor(es) - Termo de 
responsabilidade (SISTECOBJRE5. PDF/a) 

 1017 - Sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos - RECS - Pré-Certificado SCE 

(PRECERSCE. PDF/a) 

 
 
 
 

   12. Pareceres externos  
 

 1006 - Ausência de pronúncia de entidade consultada no prazo legal - Declaração do 
comunicante (AUSPROENTCON. PDF/a) 

 1007 - Ausência de pronúncia de entidade consultada no prazo legal - Prova da 
solicitação das consultas (AUSPROENTCO2. PDF/a) 

 1089 - Indicação do procedimento e os termos em que ocorreu a pronúncia das 
entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei (INDPROTERQUE. 
PDF/a) 

 1108 - Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta  
seja obrigatória nos termos da lei (PARAUTAPRDAS. PDF/a) 

 
 
 

   13. Execução, direção e fiscalização da obra 
 

 1001 - Apólice de seguro de acidentes de trabalho (APOSEGACITRA. PDF/a) 
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 1002 - Apólice de seguro de acidentes pessoal (APOSEGACIPES. PDF/a) 

 1003 - Apólice de seguro de construção (APOSEGCON. PDF/a) 

 1004 - Apólice de seguro de demolição (APOSEGDEM. PDF/a) 

 1005 - Apólice de seguro de responsabilidade civil (APOSEGRESCIV. PDF/a) 

 1008 - Auto de medição (AUTMED. PDF/a) 

 1012 - Calendarização da execução da obra (CALEXEOBR. PDF/a) 

 1018 - Comprovativo da receção provisória das infraestruturas elétricas 
(COMRECPRODAS. PDF/a) 

 1024 - Contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas (CONRELCUMDA4. 
PDF/a) 

 1036 - Diretor de Fiscalização da Obra - Documento de identificação (DIRFISOBRDOC. 
PDF/a) 

 1037 - Diretor de Fiscalização da Obra - Seguro de responsabilidade civil (DIRFISOBRSEG. 
PDF/a) 

 1038 - Diretor de Fiscalização da Obra - Termo de responsabilidade (DIRFISOBRTER. 
PDF/a) 

 1039 - Diretor de Fiscalização da Obra e Diretor de Obra - Termo de responsabilidade 
(DIRFISOBRDIR. PDF/a) 

 1040 - Diretor de Fiscalização da Obra ou Diretor de Obra - Documento de identificação 
(DIRFISOBRDI2. PDF/a) 

 1041 - Diretor de Fiscalização da Obra ou Diretor de Obra - Seguro de responsabilidade 
civil (DIRFISOBRDI3. PDF/a) 

 1042 - Diretor de Fiscalização da Obra ou Diretor de Obra - Termo de responsabilidade 
(DIRFISOBRDI4. PDF/a) 

 1043 - Diretor de Obra - Comprovativo de contratação (DIROBRCOMCON. PDF/a) 

 1044 - Diretor de Obra - Documento de identificação (DIROBRDOCIDE. PDF/a) 

 1045 - Diretor de Obra - Seguro de responsabilidade civil (DIROBRSEGRES. PDF/a) 

 1046 - Diretor de Obra - Termo de responsabilidade (DIROBRTERRES. PDF/a) 

 1049 - Documento comprovativo de inscrição no IMPIC, I.P. da entidade executora do 
projeto (DOCCOMINSIMP. PDF/a) 

 1056 - Documento do qual consta a identificação da empresa de construção que executa 
a obra (DOCQUACONIDE. PDF/a) 

 1069 - Execução das instalações - Técnico - Documento de Identificação (EXEDASINSTEC. 
PDF/a) 

 1070 - Execução das instalações - Técnico - Seguro de responsabilidade civil, garantia 
financeira ou instrumento equivalente (EXEDASINSTE2. PDF/a) 

 1071 - Execução das instalações - Técnico - Termo de responsabilidade (EXEDASINSTE3. 
PDF/a) 

 1072 - Execução das redes e ramais de distribuição - Entidade instaladora - Termo de 
responsabilidade (EXEDASREDRAM. PDF/a) 

 1086 - Fundamentação e descrição dos trabalhos que faltam realizar (FUNDESDOSTRA. 
PDF/a) 

 1096 - Livro de obra (LIVOBR. PDF/a) 

 1117 - Plano de segurança e saúde (PLASEGSA2. PDF/a) 
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  14. Demolição 

 1033 - Demolição - Técnico autor - Declaração de que a operação respeita os limites 

constantes da informação prévia favorável (DEMTECAUTDEC. PDF/a) 

 1109 - Peças desenhadas demonstrativas das técnicas de demolição e das estruturas de 

contenção indicadas na memória descritiva (PECDESDEMDAS.DWF/x; DWG, DFX, DGN 

ou formatos abertos equivalentes) 

 

 

  15. Trabalhos de Remodelação de Terrenos 

 1242 - Projeto de execução dos trabalhos (PROEXEDOSTR2. PDF/a) 

 1271 - Trabalhos de Remodelação de Terrenos - Técnico autor - Declaração de que a 

operação respeita os limites constantes da informação prévia favorável 

(TRAREMTERTEC. PDF/a) 

 1272 - Trabalhos de Remodelação de Terrenos - Técnico autor - Seguro de 

responsabilidade civil (TRAREMTERTE2. PDF/a) 

 1273 - Trabalhos de Remodelação de Terrenos - Técnico autor - Termo de 

responsabilidade (TRAREMTERTE3. PDF/a) 

 

 

  16. Loteamento 

 1136 - Projeto de Loteamento - Técnico autor - Declaração de que a operação respeita 

os limites constantes da informação prévia favorável (PROLOTTECAUT. PDF/a) 

 1243 - Projeto de Loteamento - Descrição pormenorizada dos lotes (PROLOTDESPOR. 

PDF/a) 

 1244 - Projeto de Loteamento - Indicação do valor e da forma de pagamento da 

compensação (PROLOTINDVAL. PDF/a) 

 1245 - Projeto de Loteamento - Peças desenhadas (PROLOTPECDES. DWF/x; DWG, DFX, 

DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1246 - Projeto de Loteamento - Peças escritas (PROLOTPECESC. PDF/a) 

 1247 - Projeto de Loteamento - Planta da situação existente (PROLOTPLASIT. DWF/x; 

DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 
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 1248 - Projeto de Loteamento - Técnico autor - Seguro de responsabilidade civil 

(PROLOTTECAU2. PDF/a) 

 1249 - Projeto de Loteamento - Técnico autor - Termo de responsabilidade 

(PROLOTTECAU3. PDF/a) 

 1256 - Simulação virtual tridimensional (SIMVIRTRI. PDF/a) 

 

 

  17.Urbanização 

 1100 - Minuta do contrato de urbanização aprovada (MINCONURBAP2. PDF/a) 

 1105 - Obras de Urbanização - Técnico autor - Declaração de que a operação respeita os 

limites constantes da informação prévia favorável (OBRURBTECAUT. PDF/a) 

 1106 - Obras de Urbanização - Técnico autor - Seguro de responsabilidade civil 

(OBRURBTECAU2. PDF/a) 

 1107 - Obras de Urbanização - Técnico autor - Termo de responsabilidade 

(OBRURBTECAU3. PDF/a) 

 1151 - Projeto de contrato de urbanização (PROCONURB. PDF/a) 

 

 

  17.1 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais 

 

 1177 - Projeto de especialidades - Drenagem de águas pluviais - Fundamentação da não 

entrega (PROESPDREAGU. PDF/a) 

 1178 - Projeto de especialidades - Drenagem de águas pluviais - Peças desenhadas 

(PROESPDREAG2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1179 - Projeto de especialidades - Drenagem de águas pluviais - Peças escritas 

(PROESPDREAG3. PDF/a) 

 1180 - Projeto de especialidades - Drenagem de águas pluviais - Técnico autor - Seguro 

de responsabilidade civil (PROESPDREAG4. PDF/a) 

 1181 - Projeto de especialidades - Drenagem de águas pluviais - Técnico autor - Termo 

de responsabilidade (PROESPDREAG5. PDF/a) 

 1187 - Projeto de especialidades - Esgotos - Fundamentação da não entrega 

(PROESPESGFUN. PDF/a) 

 1188 - Projeto de especialidades - Esgotos - Peças desenhadas (PROESPESGPEC. DWF/x; 

DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

              17.2 Projeto de Infraestruturas Viárias 

 1207 - Projeto de especialidades - Infraestruturas viárias - Fundamentação da não 

entrega (PROESPINFVIA. PDF/a) 

 1208 - Projeto de especialidades - Infraestruturas viárias - Peças desenhadas 

(PROESPINFVI2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1209 - Projeto de especialidades - Infraestruturas viárias - Peças escritas 

(PROESPINFVI3. PDF/a) 

 1210 - Projeto de especialidades - Infraestruturas viárias - Técnico autor - Seguro de 

responsabilidade civil (PROESPINFVI4. PDF/a) 

 1211 - Projeto de especialidades - Infraestruturas viárias - Técnico autor - Termo de 

responsabilidade (PROESPINFVI5. PDF/a) 

 

 

 17.3 Projeto de Rede de Esgotos 

 

 1189 - Projeto de especialidades - Esgotos - Peças escritas (PROESPESGPE2. PDF/a) 

 1190 - Projeto de especialidades - Esgotos - Técnico autor - Termo de responsabilidade 

(PROESPESGTEC. PDF/a) 

 1191 - Projeto de especialidades - Esgotos - Técnico autor - Termo de responsabilidade 

(PROESPESGTE2. PDF/a) 

 

                 17.4 Projeto de Rede de Abastecimento de Águas 

 1217 - Projeto de especialidades - Redes de abastecimento de águas - Fundamentação 

da não entrega (PROESPREDABA. PDF/a) 

 1218 - Projeto de especialidades - Redes de abastecimento de águas - Peças desenhadas 

(PROESPREDAB2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1219 - Projeto de especialidades - Redes de abastecimento de águas - Peças escritas 

(PROESPREDAB3. PDF/a) 

 1220 - Projeto de especialidades - Redes de abastecimento de águas - Técnico autor - 

Seguro de responsabilidade civil (PROESPREDAB4. PDF/a) 

 1221 - Projeto de especialidades - Redes de abastecimento de águas - Técnico autor - 

Termo de responsabilidade (PROESPREDAB5. PDF/a) 

 

   17.5 Projeto de instalação de gás  
 

 1202 - Projeto de especialidades - Gás - Fundamentação da não entrega 
(PROESPGASFUN. PDF/a) 
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 1203 - Projeto de especialidades - Gás - Peças desenhadas (PROESPGASPEC. DWF/x; 
DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes.) 

 1204 - Projeto de especialidades - Gás - Peças escritas (PROESPGASPE2. PDF/a) 

 1205 - Projeto de especialidades - Gás - Técnico autor - Seguro de responsabilidade civil 
(PROESPGASTEC. PDF/a) 

 1206 - Projeto de especialidades - Gás - Técnico autor - Termo de responsabilidade 
(PROESPGASTE2. PDF/a) 
 

 

                17.6 Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica  
 

 1182 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Comprovativo de apresentação do 
projeto na CERTIEL (PROESPELECOM. PDF/a) 

 1183 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica (PROESPELEFIC. 
PDF/a) 

 1184 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica - Técnico autor - 
Seguro de Responsabilidade Civil (PROESPELEFI2. PDF/a) 

 1185 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica - Técnico autor - 
Termo de Responsabilidade (PROESPELEFI3. PDF/a) 

 1186 - Projeto de especialidades - Eletricidade - Ficha eletrotécnica - Técnico autor - 
Termo de Responsabilidade (PROESPELEPRO. PDF/a) 
 
 

   17.7 Projeto de infraestruturas de telecomunicações  
 

 1237 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Fundamentação da não entrega 
(PROESPTELFUN. PDF/a) 

 1238 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Peças desenhadas 
(PROESPTELPEC. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1239 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Peças escritas (PROESPTELPE2. 
PDF/a) 

 1240 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPTELTEC. PDF/a) 

 1241 - Projeto de especialidades - Telecomunicações - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPTELTE2. PDF/a) 
 
 
 

  17.8 Projeto de arranjos exteriores  
 

 1157 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Fundamentação da não entrega 
(PROESPARREXT. PDF/a) 
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 1158 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Peças desenhadas 
(PROESPARREX2. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1159 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Peças escritas (PROESPARREX3. 
PDF/a) 

 1160 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (PROESPARREX4. PDF/a) 

 1161 - Projeto de especialidades - Arranjos Exteriores - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (PROESPARREX5. PDF/a) 
 
 

 

  18. Telas Finais 

 1264 - Telas finais - Projeto das instalações - Peças desenhadas (TELFINPRODAS. DWF/x; 

DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1265 - Telas finais - Projeto das instalações - Peças escritas (TELFINPRODA2. PDF/a) 

 1266 - Telas finais - Projeto das instalações - Técnico autor - Declaração de conformidade 

(TELFINPRODA3. PDF/a) 

 1267 - Telas finais - Projeto das instalações - Técnico autor - Seguro de responsabilidade 

civil, garantia financeira ou instrumento equivalente (TELFINPRODA4. PDF/a) 

 1268 - Telas finais - Projeto de Arquitetura - Peças desenhadas (TELFINPROARQ. DWF/x; 

DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1269 - Telas finais - Projeto de Arquitetura - Técnico autor - Termo de responsabilidade 

(TELFINPROAR2. PDF/a) 

 

 

  19. Utilização 

 1009 - Autorização de utilização - Coordenador de projeto - Declaração de que a 

operação respeita os limites constantes da informação prévia favorável 

(AUTUTICOOPRO. PDF/a) 

 1010 - Autorização de utilização - Técnico autor - Declaração de que a operação respeita 

os limites constantes da informação prévia favorável (AUTUTITECAUT. PDF/a) 

 1017 - Certificado SCE (CERSCE. PDF/a) 

 1021 - Conformidade e Idoneidade da utilização - Técnico autor - Documento de 

identificação (CONIDOUTITEC. PDF/a) 

 1022 - Conformidade e Idoneidade da utilização - Técnico autor - Seguro de 

responsabilidade civil (CONIDOUTITE2. PDF/a) 
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 1023 - Conformidade e idoneidade da utilização - Técnico autor - Termo de 

responsabilidade (CONIDOUTITE3. PDF/a) 

  

 

  20. Instalações 

 

 1014 - Certificado de aprovação (CERAPR. PDF/a) 

 1015 - Certificado de inspeção (CERINS. PDF/a) 

 1016 - Certificado de inspeção das instalações ou equipamentos (CERINSDASINS. 
PDF/a) 

 1031 -Declaração de conformidade da instalação com os níveis de referência de 
radiação (DECCONINSCOM. PDF/a) 

 1034 - Descrição sumária da instalação - Peças desenhadas (DESSUMINSPEC.DWF/x) 

 1035 - Descrição sumária da instalação - Peças escritas (DESSUMINSPE2. PDF/a) 

 1050 - Documento comprovativo do direito à utilização do terreno (DOCCOMDIRUTI. 
PDF/a) 

 1051 - Documento comprovativo do pedido de instalação do operador à respetiva 
sociedade (DOCCOMPEDINS. PDF/a) 

 1060 - Estudo de estabilidade das edificações - Peças desenhadas 

(ESTESTDASEDI.DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1061 - Estudo de estabilidade das edificações - Peças escritas (ESTESTDASED2. PDF/a) 

 1062 - Estudo de estabilidade das edificações - Técnico autor - Documento de 
identificação (ESTESTDASED3. PDF/a) 

 1063 - Estudo de estabilidade das edificações - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (ESTESTDASED4. PDF/a) 

 1064 - Estudo de estabilidade das edificações - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (ESTESTDASED5. PDF/a) 

 1073 - Exploração das redes e ramais de distribuição de gás - Entidade exploradora – 
Declaração (EXPDASREDRAM. PDF/a) 

 1082 - Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção (FICRESCAREDI. PDF/a) 

 1083 - Ficha técnica da instalação (FICTECINS. PDF/a) 

 1087 - Identificação do título emitido pelo ICP – ANACOM (IDETITEMIPEL. PDF/a) 

 1090 - Instalação a nível civil - Técnico autor - Seguro de responsabilidade civil 
(INSNIVCIVTEC. PDF/a) 

 1091 - Instalação a nível civil - Técnico autor - Termo de responsabilidade 
(INSNIVCIVTE2. PDF/a) 

 1092 - Instalação a nível das instalações elétricas - Técnico autor - Seguro de 
responsabilidade civil (INSNIVDASINS. PDF/a) 

 1093 - Instalação a nível das instalações elétricas - Técnico autor - Termo de 
responsabilidade (INSNIVDASIN2. PDF/a) 
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 1094 - Instalação de geradores eólicos - Apresentante - Termo de responsabilidade 
(INSGEREOLAPR. PDF/a) 

 1131 - Projeto da instalação ou das redes e ramais de distribuição de gás - Peças 

desenhadas (PROINSDASRED. DWF/x; DWG, DFX, DGN ou formatos abertos 
equivalentes) 

 1132 - Projeto da instalação ou das redes e ramais de distribuição de gás - Peças escritas 
(PROINSDASRE2. PDF/a) 

 1133 - Projeto da instalação ou das redes e ramais de distribuição de gás - Técnico autor 
- Seguro de responsabilidade civil, garantia financeira ou instrumento equivalente 
(PROINSDASRE3. PDF/a) 

 1134 - Projeto da instalação ou das redes e ramais de distribuição de gás - Técnico autor 
- Termo de responsabilidade (PROINSDASRE4. PDF/a) 

 1139 - Projeto das instalações - Peças desenhadas (PRODASINSPEC. DWF/x; DWG, 
DFX, DGN ou formatos abertos equivalentes) 

 1140 - Projeto das instalações - Peças escritas (PRODASINSPE2. PDF/a) 

 1141 - Projeto das instalações - Técnico autor - Declaração de conformidade 
(PRODASINSTEC. PDF/a) 

 1142 - Projeto das instalações - Técnico autor - Seguro de responsabilidade civil, garantia 
financeira ou instrumento equivalente (PRODASINSTE2. PDF/a) 

 1255 - Seguro de responsabilidade civil do titular da licença de exploração 
(SEGRESCIVTIT. PDF/a) 
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ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
 
1. Todos os ficheiros devem estar assinados com assinatura digital, devidamente Certificada 
 
2. Sempre que forem entregues documentos que sejam apenas uma digitalização (por Exª Ata 
de condomínio), deverá ter a declaração relativa à conformidade de documentos 
 
3. Os termos de responsabilidades deverão ter no mesmo ficheiro a declaração da associação 
profissional e o seguro 
 
4. A descrição (nomenclatura) dos nomes dos elementos entregues deverá ser de acordo como 
explicado nesta nota explicativa 
 
5. De forma a reduzir o tempo de atendimento presencial, sempre que for entregue 
requerimento da entrega das especialidades, o processo (CD/DVD/PEN) deverá ser feito de 
acordo com a mesma ordem demonstrada nesta nota explicativa 
 
6. Outros Documentos: 
 

 Declaração relativa à conformidade de documentos (quando necessário) 
 

 Índice, com a seguinte estrutura: 
 
INDICE 
 
REQUERENTE: ____Nome__________________________________________ 
LOCAL: __________Nome _________________________________________ 
 
PASTAS: 
REQUERENTE 

 Documento comprovativo da qualidade de titular 

 Comprovativo de qualidade de representante 
 
IMOVEL 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial 

 Caderneta predial Urbana 
 …. Mais elementos se for o caso de acordo com o descrito na pasta respetiva …. 

 

ARQUITETURA 

 …. Elementos descritos na pasta respetiva… 

 ….. 
 

ACESSIBILIDADES 

 ….. Elementos descritos na pasta respetiva… 

 ….. 
 Etc…. 


