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Requerimento e legitimidade do requerente
Formato
pdf

Nome do
Ficheiro
REQ

Requerimento referente ao pedido de acesso a infraestruturas existentes aptas
ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas (com cópia do bilhete de
identidade e número de identificação fiscal ou cartão de cidadão do requerente, ou do seu representante
legal)

pdf

LEG.1

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que
lhe confira a faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes
necessários para agir em sua representação (nomeadamente a certidão permanente do
registo comercial que identifique a forma de obrigar)

Projeto de instalação de redes de comunicações eletrónicas em
infraestruturas existentes
Formato

Nome do
Ficheiro
RCE.4

pdf
dwfx
e
dwg ou dxf

pdf

RCE.5

pdf

RCE.7

Projeto da especialidade que integra a obra, designadamente das
infraestruturas de telecomunicações, devendo o projeto conter:
- Memória descritiva e justificativa, bem como os cálculos;
- Peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada, nomeadamente
planta de implantação das infraestruturas de telecomunicações, em formato
digital editável georreferenciada
Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de
conclusão dos trabalhos
Extrato da planta de localização à escala 1/25000, com identificação precisa
do local da pretensão

Outros documentos
Formato
pdf
pdf ou
dwf

Nome do
Ficheiro
DIV.1
DIV.2

Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja
consulta seja obrigatória nos termos da lei
Outros documentos (estudos / projetos), quando necessários

Assinalar no quadrado a cinzento os elementos
apresentados
O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos
serviços

Na 2.ª coluna está indicado o formato digital do ficheiro do
elemento a apresentar (pdf ou dwfx) – consultar Normas para
Formatação de Ficheiros (NFF) – disponível no portal do
Município de Pombal

Nota: Caso o projeto apresentado seja alvo de alteração em obra, entregar, em formato digital, as telas finais.
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