




Tipo.Doc Título.Doc Descrição.Doc Extensão.Doc

400 Certidão da conservatória do registo predial Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos pdf

401 Delimitação da prédio em planta de localização Delimitação da área objeto da operação de enquadramento em planta de localização fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 
1:1.000 pdf

402 Planta de implantação sobre levantamento topográfico Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à escala de 1:200 ou superior, incluindo o arruamento de acesso, com indicação das 
dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas dxf

403 Levantamento topográfico Levantamento topográfico, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim 
como o espaço público envolvente dxf

404 Memória descritiva Memória descritiva com caracterização de operação urbanistica, enqudramento IGT, justificação de opções, condicionantes, programa com áreas e quadro 
sinótico pdf

405 Extratos do PDM com a delimitação da pretensão Extratos das cartas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional com a delimitação da área objeto da pretensão pdf

406 Projeto de loteamento Projeto de loteamento dwfx,dwg,dxf

407 Planta da situação existente Planta da situação existente, à escala 1:1000 ou superior, correspondente ao estado e uso actual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão 
adequada à avaliação da integração da operação na área em que se insere dwfx,dwg,dxf

408 Planta de síntese Planta de síntese, à escala de 1:1000 ou superior, indicando a modelação proposta para o terreno, a estrutura viária, as redes de abastecimento de água, 
de saneamento, de energia eléctrica, de gás e de condutas destinadas à instalação de infra-estruturas dwfx,dwg,dxf

409 Planta das infra-estruturas Planta das infra-estruturas locais e ligação às infraestruturas gerais dwfx,dwg,dxf

410 Planta com áreas de cedência para o domínio público Planta com áreas de cedência para o domínio público municipal dwfx,dwg,dxf

411 Termo de responsabilidade Acústico Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução das obras de urbanização se conforma com 
o disposto no Regulamento Geral do Ruído pdf

412 Plano de acessibilidades Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor que 
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto -Lei n.º 163/2006 dwfx,dwg,dxf

413 Edificação abrangida por operação de loteamento Quando a edificação esteja abrangida por operação de loteamento, indicação do respetivo procedimento administrativo pdf

414 Projeto de arquitetura Projeto de arquitetura, incluindo plantas à escala de 1:500 ou superior, definindo a volumetria, alinhamento, altura da fachada e implantação da 
edificação, dos muros de vedação e das construções anexas dwfx,dwg,dxf

415 Fotografia do imóvel Fotografia jpg,dwfx,dwg,dxf

416 Localização e dimensionamento das construções anexas Indicação da localização e dimensionamento das construções anexas, incluindo alçados a uma escala de 1:500 ou superior, para os efeitos previstos na 
alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º do RJUE dwfx,dwg,dxf

417 Documentos confira legitimidade para realização da operação Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação pdf

418 Cópia da aprovação de pedido de informação prévia Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta exista e estiver em vigor pdf

419 Termo de responsabilidade projecto arquitetura Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projectos quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis pdf

420 Seguro de responsabilidade civil do autor do proj arquitetura  Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho pdf

421 Planta com identificação dos percursos acessíveis Planta com identificação dos percursos acessíveis, detalhes métricos, técnicos e construtivos e uma peça escrita descrevendo e justificando as soluções 
adotadas dwfx,dwg,dxf

422 Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica relativa à situação atual e à decorrente da 
execução da operação de loteamento e termo de responsabilidade do respetivo técnico pdf

423 Simulação virtual tridimensional Simulação virtual tridimensional, nos casos em que seja exigida discussão pública pdf

424 Ficha de elementos estatísticos Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho pdf

425 Projectos das especialidades de obra de urbanização Projectos das diferentes especialidades que integram a obra, designadamente das infra-estruturas viárias, redes de abastecimento de águas, esgotos e 
drenagem, de gás, de electricidade, de telecomunicações, arranjos exteriores dwfx,dwg,dxf

426 Calendarização da execução dos trabalhos Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos pdf

427 Estimativa do custo total Estimativa do custo total da obra e custo por especialidades, devendo ser adotadas as normas europeias e portuguesas em vigor ou as especificações do 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil. pdf

428 Indicação do respetivo procedimento administrativo, caso loteamento Caso a operação seja abrangida por operação de loteamento e o procedimento adotado for o do licenciamento nos termos do n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, 
indicação do respetivo procedimento administrativo pdf

429 Projecto de estabilidade Projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica dwfx,dwg,dxf

430 Projecto de energia eléctrica e projecto de instalação de gás Projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica e projecto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei dwfx,dwg,dxf

431 Projecto de redes prediais de água e esgotos Projecto de redes prediais de água e esgotos dwfx,dwg,dxf

432 Projecto de águas pluviais Projecto de águas pluviais dwfx,dwg,dxf

433 Projecto de arranjos exteriores Projecto de arranjos exteriores dwfx,dwg,dxf

434 Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações dwfx,dwg,dxf

435 Estudo de comportamento térmico Estudo de comportamento térmico dwfx,dwg,dxf

436 Projecto de instalações electromecânicas Projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias dwfx,dwg,dxf

437 Projecto de segurança contra incêndios Projecto de segurança contra incêndios dwfx,dwg,dxf,pdf

438 Projecto acústico Projecto acústico dwfx,dwg,dxf

439 Descrição sumária da utilização futura do terreno Descrição sumária da utilização futura do terreno pdf

440 Indicação do local de depósito dos entulhos Indicação do local de depósito dos entulhos pdf

441 Termos de responsabilidade de fiscalização de obra e diretor de obra Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra pdf

442 Número do alvará, ou equivalente Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da 
obra pdf

443 Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram 
favoravelmente no âmbito de procedimento de informação prévia ou de aprovação de plano de pormenor pdf

444 Documento comprovativo da prestação de caução Documento comprovativo da prestação de caução pdf

445 Plano de segurança e saúde Plano de segurança e saúde pdf

446 Apólice de seguro de responsabilidade de acidentes de trabalho Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.o 100/97, 
de 13 de Setembro pdf

447 Livro de obra, com menção do termo de abertura Livro de obra, com menção do termo de abertura pdf

448 Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de 
edifícios de habitação

Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de edifícios de habitação, os elementos previstos 
no ponto 1.1 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2/12, de desempenho energético de edifícios: pdf

449 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de comportamento térmico Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de comportamento térmico pdf

450 Projeto de comportamento térmico elaborado por técnico responsável Projeto de comportamento térmico elaborado por técnico responsável, onde devem constar evidências das soluções adotadas e os cálculos efetuados e 
cumprimento do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação dwfx,dwg,dxf

451 Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada pdf

452 Pré-certificado do SCE Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. pdf

453 Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de 
edifícios de comércio e serviços

Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de edifícios de comércio e serviços, os elementos 
previstos no ponto 2.1 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2/12,de desempenho energético de edifícios pdf

454 Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo autor(es) do(s) projeto(s) do(s) sistema(s) técnicos(s) objeto 
de requisitos

Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo autor(es) do(s) projeto(s) do(s) sistema(s) técnicos(s) objeto de requisitos, no âmbito do RECS, quanto ao 
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis pdf

455 Declaração ou outra prova de reconhecimento de capacidade profissional dos técnicos responsáveis Declaração ou outra prova de reconhecimento de capacidade profissional dos técnicos responsáveis pelo(s) projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de 
requisitos no âmbito do (RECS), emitida pela respetiva ordem profissional pdf

456 Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do RECS, elaborado(s) pelo(s) técnico(s) responsável(is) pelo(s) mesmo(s), onde 
devem constar evidências das soluções adotadas e os cálculos efetuados dwfx,dwg,dxf

457 Termo de responsabilidade conforme o disposto no n.º2 do artigo 63 do RJUE Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra, quando aplicável, e termo de responsabilidade subscrito 
conforme o disposto no n.o 2 do artigo 63.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro pdf

458 Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade profissional Declaração de reconhecimento da capacidade profissional dos técnicos responsáveis mencionados nas alíneas anteriores, emitida pela respetiva ordem 
profissional, nos termos na alínea c) do n.º 1.2 e 2.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013 de 2/12 pdf

Exemplo de criação de um ficheiro segundo a nomenclatura abaixo definida: 400_Certidão da conservatória do registo predial; 404_Memória descritiva; 414_Projeto de arquitetura

ePaper - Nomenclatura a que devem obedecer os ficheiros submetidos



459 Ficha resumo caracterizadora do edifício Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com o modelo ficha 2, constante do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 
de dezembro, caso se trate de edifício de habitação pdf

460 Termo de responsabilidade subscrito  pela fiscalização e pela direção da obra, caso o requerente queira fazer 
uso da faculdade concedida pelo n.º 3 do artigo 64.º do RJUE

Termo de responsabilidade de autor de projeto, nos termos de RJ que define a qualificação profissional, pela fiscalização e pela direção da obra, caso o 
requerente queira fazer uso da faculdade concedida pelo n.º 3 do artigo 64.º do RJUE pdf

461 Termo de responsabilidade relativo à conformidade da obra com o projeto acústico Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, nos termos de RJo que define a qualificação profissional, 
relativo à conformidade da obra com o projeto acústico pdf

462 Cópia do título da operação urbanística Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras pdf

463 Telas finais, quando aplicável Telas finais, quando aplicável dwfx,dwg,dxf

464 Termo de responsabilidade de autor de projeto Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, relativo à conformidade da utilização prevista com as 
normas legais e regulamentares, bem como à idoneidade para o fim pretendido pdf

465 Dispensa de projeto de estabilidade, sendo substituído por termo de responsabilidade Dispensa de projeto de estabilidade, sendo substituído por termo de responsabilidade passado por técnico legalmente habilitado para o efeito, em que 
este se responsabilize pelos aspetos estruturais da obra realizada pdf

466 Dispensa de projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica ou ficha eletrotécnica Dispensa de projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica ou ficha eletrotécnica, caso o edifício já se encontre alimentado diretamente pela 
rede de distribuição e disso seja apresentada a respetiva prova pdf

467 Dispensa de projeto de instalação de gás Dispensa de projeto de instalação de gás, sendo substituído por certificado de inspeção de instalação de gás que ateste que o edifício é servido pela rede 
de gás pdf

468 Dispensa de projeto de ITED Dispensa de projeto de ITED, caso o edifício já se encontre alimentado diretamente pela rede de distribuição e disso seja apresentada a respetiva prova pdf

469 Dispensa de projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais Dispensa de projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, caso o edifício já se encontre com contrato de fornecimento de água pdf

470 Dipensa de estudo de comportamento térmico Dispensa de estudo de comportamento térmico, caso o requerente apresente certificado emitido no âmbito do Sistema Nacional de Certificação 
Energética e da Qualidade do Ar no Interior dos Edifícios pdf

471 Dispensa de projeto de acondicionamento acústico Dispensa de projeto de acondicionamento acústico, caso o requerente apresente certificado comprovativo da verificação, por ensaios, do cumprimento do 
RGR ou Termo de Responsabilidade, em que este se responsabilize pelo cumprimento do RGR pdf

472 Restantes projeto de especialidade a dispensar Poderá dispensar-se a apresentação de alguns dos elementos referidos nas alíneas do n.º 1 do presente artigo, desde que à data da construção não haja 
previsão legal da sua exigência pdf

473 Plano prevenção e gestão de residuos de construção demolição Plano prevenção e gestão de residuos de construção demolição pdf

474 Comprovativo de contratação de director de obra Comprovativo de contratação, por vinculo laboral ou prestação de serviços, de director de obra pdf

475 Requerimento geral Requerimento geral pdf

476 Documento associação profissional proj. acústico Documento associação profissional proj. acústico pdf

477 Documento associação profissional do autor de acessibilidades Documento associação profissional do autor de acessibilidades pdf

478 Documento associação profissional projeto de arquitetura Documento associação profissional projeto de arquitetura pdf

479 Documento associação profissional projecto de estabilidade Documento associação profissional projecto de estabilidade pdf

480 Documento associação profissional projecto de energia eléctrica e projecto de instalação de gás Documento associação profissional projecto de energia eléctrica e projecto de instalação de gás pdf

481 Documento associação profissional projecto de redes prediais de água e esgotos Documento associação profissional projecto de redes prediais de água e esgotos pdf

482 Documento associação profissional projecto de águas pluviais Documento associação profissional projecto de águas pluviais pdf

483 Documento associação profissional projecto de arranjos exteriores Documento associação profissional projecto de arranjos exteriores pdf

484 Documento associação profissional projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações Documento associação profissional projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações pdf

485 Documento associação profissional estudo de comportamento térmico Documento associação profissional estudo de comportamento térmico pdf

486 Documento associação profissional projecto de instalações electromecânicas Documento associação profissional projecto de instalações electromecânicas pdf

487 Documento associação profissional projecto de segurança contra incêndios Documento associação profissional projecto de segurança contra incêndios pdf

488 Termo de reponsabilidade do autor de acessibilidades Termo de reponsabilidade do autor de acessibilidades pdf

489 Termo de reponsabilidade projecto de estabilidade Termo de reponsabilidade projecto de estabilidade pdf

490 Termo de reponsabilidade projecto de energia eléctrica e projecto de instalação de gás Termo de reponsabilidade projecto de energia eléctrica e projecto de instalação de gás pdf

491 Termo de reponsabilidade projecto de redes prediais de água e esgotos Termo de reponsabilidade projecto de redes prediais de água e esgotos pdf

492 Termo de reponsabilidade projecto de águas pluviais Termo de reponsabilidade projecto de águas pluviais pdf

493 Termo de reponsabilidade projecto de arranjos exteriores Termo de reponsabilidade projecto de arranjos exteriores pdf

494 Termo de reponsabilidade projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações Termo de reponsabilidade projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações pdf

495 Termo de reponsabilidade estudo de comportamento térmico Termo de reponsabilidade estudo de comportamento térmico pdf

496 Termo de reponsabilidade projecto de instalações electromecânicas Termo de reponsabilidade projecto de instalações electromecânicas pdf

497 Termo de reponsabilidade projecto de segurança contra incêndios Termo de reponsabilidade projecto de segurança contra incêndios pdf

498 Termo de reponsabilidade de coordenador de projetos Termo de reponsabilidade de coordenador de projetos pdf

499 Seguro de reponsabilidade civil do autor de acessibilidades Seguro de reponsabilidade civil do autor de acessibilidades pdf

500 Seguro de reponsabilidade civil projecto de estabilidade Seguro de reponsabilidade civil projecto de estabilidade pdf

501 Seguro de reponsabilidade civil projecto de energia eléctrica e projecto de instalação de gás Seguro de reponsabilidade civil projecto de energia eléctrica e projecto de instalação de gás pdf

502 Seguro de reponsabilidade civil projecto de redes prediais de água e esgotos Seguro de reponsabilidade civil projecto de redes prediais de água e esgotos pdf

503 Seguro de reponsabilidade civil projecto de águas pluviais Seguro de reponsabilidade civil projecto de águas pluviais pdf

504 Seguro de reponsabilidade civil projecto de arranjos exteriores Seguro de reponsabilidade civil projecto de arranjos exteriores pdf

505 Seguro de reponsabilidade civil projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações Seguro de reponsabilidade civil projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações pdf

506 Seguro de reponsabilidade civil estudo de comportamento térmico Seguro de reponsabilidade civil estudo de comportamento térmico pdf

507 Seguro de reponsabilidade civil de instalações electromecânicas Seguro de reponsabilidade civil de instalações electromecânicas pdf

508 Seguro de reponsabilidade civil de segurança contra incêndios Seguro de reponsabilidade civil de segurança contra incêndios pdf

509 Documento associação profissional termo acústico Documento associação profissional termo acústico pdf

510 Seguro de reponsabilidade civil do termo acústico Termo de reponsabilidade acustico al. j) pdf


