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Os elementos fornecidos serão processados automaticamente pelos serviços da Câmara Municipal da Amadora e inseridos no sistema informático municipal, destinando-se, exclusivamente, a serem utilizados para os devidos fins constantes neste formulário.
Os interessados poderão consultar os dados sujeitos a tratamento, bem como solicitar a retificação de inexatidões de que aqueles padeçam, nos termos da legislação aplicável à protecção de dados pessoais.
ATENÇÃO!   Para submeter o documento, deverá efectuar através do Botão "Concluir". 
Exmo. Sr.(a) Presidente da Câmara Municipal da Amadora
Por favor escolha o tipo de Pessoa
01  TITULAR DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
01  TITULAR DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
02 PROCURADOR
03 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
04 CRITÉRIOS
Declaro que:
O edifício onde está instalado o estabelecimento tem autorização de utilização, para fins habitacionais ou não habitacionais, válida.
O título de autorização de utilização do edifício ou fração onde está instalado o estabelecimento prova que a obra foi executada de acordo com o projeto aprovado e com as condições da licença ou da comunicação prévia, bem como a conformidade do uso previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis a essa atividade económica. 
O estabelecimento de alojamento local:
Está instalado em edifício bem conservado no exterior e no interior;
Está ligado à rede pública de abastecimento de água ou dotado de um sistema privativo de abastecimento de água com origem devidamente controlada;
Está ligado à rede pública de esgotos ou dotados de fossas séticas dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento;
Reúne condições de higiene e limpeza;
Está dotado de água corrente quente e fria;
Dispõe de uma instalação sanitária, no mínimo, por cada três quartos, dotada de lavatório, retrete e banheira ou chuveiro,                                                                           com um sistema de segurança que garanta privacidade;
Dispõe de extintores e mantas de incêndios acessíveis e em quantidade adequada ao número de unidades de alojamento;
Dispõe de equipamento de primeiros socorros;
Dispõe de manual de instruções de todos os eletrodomésticos existentes nas unidades de alojamento ou, na falta dos mesmos, informação sobre o respetivo funcionamento e manuseamento;
Apresenta indicação do número nacional de emergência (112);
Dispõe de sistema de segurança contra riscos de incêndio, de acordo com o projeto apresentado - aplicável apenas se o estabelecimento de alojamento local tiver capacidade para 50 ou mais pessoas;    
Dispõe de telefone móvel ou fixo com ligação à rede exterior - aplicável apenas se o estabelecimento de alojamento local tiver capacidade para 50 ou mais pessoas;
Cada uma das unidades de alojamento do estabelecimento dispõe de:
Uma janela ou sacada com comunicação direta para o exterior que assegura as condições adequadas de ventilação e arejamento;
Mobiliário, equipamento e utensílios adequados;
Sistema que permite vedar a entrada de luz exterior;
Portas equipadas com um sistema de segurança que asseguram a privacidade dos utentes;
Serviços de arrumação e limpeza, bem como de mudança de toalhas e de roupa de cama, no mínimo, uma vez por semana e sempre que exista alteração de utente.
05 CARATERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Tipologia
Capacidade (nº de pessoas)
06 OBRIGAÇÕES DO TITULAR DE EXPLORAÇÃO
07 DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Se o estabelecimento tiver capacidade para 50 ou mais pessoas: 
Se for procurador: 
Se for pessoa coletiva de natureza associativa:
08 MEIOS DE APRESENTAÇÃO
Este formulário pode ser apresentado:
Através do endereço de correio eletrónico geral@cm-amadora.pt
Neste caso, o formulário tem que ser assinado com o certificado digital do Cartão de Cidadão ou outro certificado válido
No balcão de atendimento da Câmara Municipal, 
09 MEIOS DE COMUNICAÇÃO
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