
Lista de Designação de Elementos Instrutórios 

• O requerimento referente ao formulário de operação urbanística / formulário será 

preenchido no momento da submissão do pedido na plataforma ePaper.  

• Na submissão do pedido, caso a operação urbanística seja sujeita a comunicação 

prévia, mas o requerente opte pelo procedimento de licenciamento, nos termos do n.º 6 do 

art.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, deve o requerente 

fazer referência a essa opção no espaço da minuta destinado à descrição do pedido. 

• Todos os elementos de um pedido deverão ser entregues em formato digital e com os 

códigos indicados na listagem dos elementos instrutórios de cada pedido. 

• A entrega do requerimento (código REQ) é de caracter obrigatório em todos o pedidos, 

podendo o requerente optar pelo requerimento disponibilizado pela Câmara Municipal da 

Amadora ou pela entrega de uma declaração desde que a mesma tenha a identificação do 

requerente (nome, contato telefónico, contato eletrónico, morada/sede, número de 

identificação fiscal ou número de cartão de pessoa coletiva), morada do local a que diz 

respeito o pedido, indicação do tipo de pedido pretendido e número de processo (caso já 

exista). O requerimento/declaração deve ser sempre assinado, podendo optar pela assinatura 

manual ou digital. Caso o requerente opte por assinar o formulário manualmente, a entrega 

do pedido de operação urbanística deve ser feita pelo próprio, de modo que possa ser feita a 

conferência de identidade. 

• A entrega dos Elementos relativos à legitimidade (código LEG), da Listagem dos 

técnicos responsáveis por todos os projetos (código LPE) e do Comprovativo do pagamento 

das taxas devidas pela operação urbanística (código CTX), são de caracter obrigatório sempre 

que os mesmos sejam solicitados na listagem de elementos instrutórios. 

• No que concerne às peças escritas, as mesmas devem ser entregues no formato PDF/A 

e devem estar assinadas digitalmente, à exceção do requerimento. 

• No que concerne às peças desenhadas entregues no formato DWFx, as mesmas devem 

ser entregues assinadas digitalmente e com as unidades em metros. Além das regras de 

instrução referidas neste ponto, segue abaixo regras especificas que devem ser aplicadas aos 

seguintes códigos: 

Código Designação Regra 

ARQ.8 Peças desenhadas do projeto de 
arquitetura 

Deve ser entregue Lista de Layers, 
Índice e as Layers devem ser 
controláveis. 

ARQ.9 Levantamento topográfico da parcela/lote 
em DWF. 

Deve ser entregue Lista de Layers e 
as Layers devem ser controláveis. 



ARQ.11 Peças desenhadas do pedido de 
informação prévia de obras de edificação. 

Deve ser entregue Lista de Layers, 
Índice e as Layers devem ser 
controláveis. 

ARQ.12 Telas finais. Deve ser entregue Lista de Layers, 
Índice e as Layers devem ser 
controláveis. 

PLA.3 Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico. 

Deve ser entregue Lista de Layers e 
as Layers devem ser controláveis. 

ACE.4 Peças desenhadas que apresentem a rede 
de espaços e equipamentos acessíveis. 

Deve ser entregue Lista de Layers, 
Índice e as Layers devem ser 
controláveis. 

LOT.4 Peças desenhadas do projeto de 
loteamento. 

Deve ser entregue Lista de Layers e 
as Layers devem ser controláveis. 

LOT.5 Levantamento topográfico da área de 
intervenção do loteamento. 

Deve ser entregue Lista de Layers e 
as Layers devem ser controláveis. 

DEM.7 Peças desenhadas do plano de demolição. Deve ser entregue Lista de Layers e 
as Layers devem ser controláveis. 

 

• No que concerne às peças desenhadas entregues no formato DWG, as mesmas devem 

ser entregues com as unidades em metros. Além da regra de instrução referida neste ponto, 

segue abaixo regras especificas que devem ser aplicadas aos seguintes códigos: 

Código Designação Regra 

 ARQ.10 Levantamento topográfico da parcela/lote. Deve ser entregue Lista de Layers e as 
Layers devem ser controláveis. 

PLA.4 Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico. 

Deve ser entregue Lista de Layers e as 
Layers devem ser controláveis. 

PLA.5 Planta de localização com indicação das 
coordenadas geográficas, no sistema de 
coordenadas geográficas ETRS 89, utilizado 
pelo município. 

Deve ser entregue Lista de Layers e as 
Layers devem ser controláveis. 

LOT.6 Levantamento topográfico da área de 
intervenção do loteamento. 

Deve ser entregue Lista de Layers e as 
Layers devem ser controláveis. 

 

• Na entrega de documentos, apenas é permitida a instrução de um documento por 

código, devendo por isso o respetivo código agregar toda a informação solicitada no mesmo, 

excetuando-se os seguintes códigos: 

  

Código Designação 

REQ Formulário da Operação Urbanística. 

PEE Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas. 

EOD.1 Termos de responsabilidade dos projetos de especialidades necessários à execução 
dos trabalhos. 

EOD.2 Declaração da ordem profissional e seguro de responsabilidade civil dos técnicos 
autores dos projetos de especialidades necessários à execução dos trabalhos. 

EOD.3 Peças escritas dos projetos de especialidades necessários à execução dos trabalhos. 

EOD.4 Peças desenhadas dos projetos de especialidades necessários à execução dos 
trabalhos. 



ORT.1 Termo de responsabilidade dos técnicos autores dos outros projetos inerentes aos 
trabalhos de remodelação de terrenos.      

ORT.2 Declaração da ordem profissional e seguro de responsabilidade civil dos técnicos 
autores de outros projetos inerentes aos trabalhos de remodelação de terrenos.      

ORT.3 Peças escritas dos outros projetos inerentes aos trabalhos de remodelação de 
terrenos. 

ORT.4 Peças desenhadas dos outros projetos inerentes aos trabalhos de remodelação de 
terrenos. 

EAU.1 Certificações emitidas por entidades externas referentes às especialidades da 
autorização de alteração de utilização. 

EAU.2 Termos de responsabilidade dos projetos de especialidades referentes à autorização 
de alteração de utilização. 

EAU.3 Declarações da ordem profissional e seguros de responsabilidade civil dos técnicos 
autores dos projetos de especialidades referentes à autorização de alteração de 
utilização. 

OEE Outros Elementos Escritos. 

OED Outros Elementos Desenhados. 

 

Nos códigos acima indicados, é possível entregar diversos documentos associados ao 

mesmo código, devendo fazer distinção na designação do mesmo (p. ex. PEE – Direção-geral 

do Património Cultural). 

• A cópia do livro de obra (código OBR.8) deverá ser assinada exclusivamente pelo 

Diretor Técnico de Obra. 

• Todas as peças desenhadas devem ser assinadas e entregues no formato DWFx, à 

exceção da planta de implantação (PLA.3) e Levantamento Topográfico (ARQ.9) onde devem 

ser entregues 2 peças desenhadas, uma no formato DWFx e outra no formato DWG.  

• Todas as peças desenhadas referentes ao projeto de arquitetura e ao projeto de 

acessibilidades, devem ter um layout designado por “Indice” e outro designado por “Lista 

Layers”.  

• As fotografias do imóvel (ARQ.6) podem ser entregues no formato PDF. 

• Na entrega do requerimento referente a licenciamento e comunicação prévia, será 

feita a verificação da assinatura por parte do requerente.  

 


