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 Assinalar no quadrado a cinzento os elementos 
apresentados 
O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos 
serviços 
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 Requerimento e legitimidade do requerente 

 Formato Nome do 
Ficheiro 

 

 pdf REQ. Requerimento, com identificação do titular (n.º 1 do artigo 5.º) 

 pdf LEG.1 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos; 
ou, 
 Indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial;  
ou, quando omissos, 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial 
onde constem os correspondentes artigos matriciais. 

 pdf LEG.2 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 (por exemplo: certidão da conservatória do 
registo comercial ou código de acesso à certidão permanente, quando se trate de pessoa coletiva, ata do 
condomínio, etc.)  

 pdf LEG.3 Cópia do documento de que conste a autorização expressa dos 
proprietários dos terrenos para a instalação das infra-estruturas de 
suporte das estações de radiocomunicações e respectivos acessórios; ou, 
Cópia do documento de que conste a autorização expressa para a 
instalação dos proprietários da edificação ou dos condóminos nos termos 
da lei, conforme caso aplicável  
(alínea f) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º) 

 pdf LEG.4 Documento comprovativo do pedido de instalação do operador à 
respectiva sociedade, na situação referida no n.º 3 do artigo 5.º do D.L. n.º 
11/2003, quando aplicável 

 

 Projeto da Instalação 

 Formato Nome do 
Ficheiro 

 

 pdf Ant_0 Identificação do titulo emitido pelo ICP-ANACOM, quando existente, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho  
(alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 pdf Ant_1 Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela 
instalação a nível civil, quanto ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, acompanhado da declaração emitida por 
associação pública profissional comprovativa da respetiva qualificação e do 
comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do 
coordenador do projecto, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho  
(alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 pdf Ant_2 Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela 
instalação a nível das instalações elétricas, quanto ao cumprimento das 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, acompanhado da declaração 
emitida por associação pública profissional comprovativa da respetiva 
qualificação e do comprovativo da contratação de seguro de 
responsabilidade civil do projecto, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho  
(alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 pdf Ant_5 Memória descritiva da instalação, com indicação dos critérios adotados 
condicionantes, materiais empregues e métodos construtivos e de fixação 
(alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 pdf Ant_9 Extrato da planta de localização à escala 1/25000, com identificação precisa 
do local da pretensão 
(alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 pdf Ant_10 Extrato do levantamento aerofotogramétrico, à escala 1:5 000 ou, quando 
este não exista, extrato da ortofotocarta 

 dwg Ant_12 Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, 
identificando a instalação, georreferenciada no sistema de coordenadas ETRS 
89 ou Datum 73, em formato editável dwg ou dxf 
(alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 dwfx Ant_13 Projeto da instalação, incluindo plantas e alçados à escala de 1:100  
(alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º) 
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 pdf Ant_14 Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da 
instalação em causa com os níveis de referência de radiação aplicáveis, 
de acordo com os normativos nacionais e internacionais em vigor 
(alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 
 
(a) No caso de não existir processo de obras, deve apresentar o documento comprovativo em como foi construído antes da entrada em vigor do RGEU, ou 

seja, antes de 7 de Agosto de 1951 para a cidade de Pombal, sedes de freguesia e todas as povoações atravessadas ou marginadas por estrada nacional 
ou municipal e, antes de 1 Janeiro de 1963 para os restantes locais do concelho. 

 
 
 
 
 
NOTA: 
 
Todos os elementos da instalação deverão ser assinados digitalmente pelo técnico responsável 
O pedido deverá ser requerido e subscrito por titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da operação ou seu representante legal. 
Caso a requerente não tenha a possibilidade de assinar digitalmente, deverá assinar de forma manuscrita, devendo o ficheiro ser assinado digitalmente pelo 
técnico responsável. 

 

 Instalação de estacões em edificações (n.º 2 do artigo 5.º) 

 Formato Nome do 
Ficheiro 

 

 pdf CN_1 Cópia do alvará de licença, autorização de obras ou admissão de 
comunicação prévia existente ou indicar o número e ano dos mesmos, 
caso exista (a) 

Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de vista estrutural e da fixação das 
infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações ao edifício 

(alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º) 

 pdf Est_1 Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pelo 
estudo, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, acompanhado da declaração emitida por associação pública 
profissional comprovativa da respetiva qualificação e do comprovativo da 
contratação de seguro de responsabilidade civil do coordenador do 
projecto, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho  
(alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º) 

 pdf Est_4 Memória descritiva e justificativa, quando aplicável 
 

 dwfx Est_5 Peças desenhadas, quando aplicável 
 

 Outros documentos, além dos elementos referidos anteriormente 

 Formato Nome do 
Ficheiro 

 

 pdf DIV.1 Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja 
consulta seja obrigatória nos termos da lei, quando solicitados previamente pelo 
requerente  
(n.º 3 do artigo 6.º) 

 pdf ou  
dwf 

DIV.2 Outros documentos (estudos / projectos), quando necessários 
 


