
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 

Nome:________________________________________________________________________ 

 

Morada_______________________________________________________________________ 

 

Concelho____________________________________Tel/Telemóvel______________________ 

 

Email_________________________________________________________________________ 

 

Cartão de Cidadão______________________ NIF___________________ 

 

CATEGORIA DO CONCURSO 

 

□ - A - Habitação 

□ - B - Comércio e Serviços 

□ - C - Turismo 

 

RELAÇÃO COM O PROJECTO 

 □ Promotor 

Identificação 

_____________________________________________________________________________ 

□ Projetista (Autor) 

Identificação 

_____________________________________________________________________________ 



□ Construtor 

Identificação 

___________________________________________________________________________ 

 

Nota: 

Não sendo o proprietário do imóvel, apresenta carta de autorização do mesmo para efeitos do 

presente concurso? Sim____Não____ 

 

 

LICENÇAS 

□  - Licença de utilização para os diferentes usos (Habitação, Comercio e Serviços e Turismo) ou 
respetivo comprovativo de licença, emitido entre 01 de Janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 
2016. 
 
 

NOME DO PROJECTO A CONCURSO 

 

Título do Projeto de Intervenção 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Localização exata 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Síntese descritiva da intervenção 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

A localização Insere-se numa ARU em vigor? Sim?__________Não________ 

 



Documentação entregue segundo o regulamento: 

 

□ - a) Documentação escrita, gráfica e fotográfica, montada em painéis rígidos de material leve, 
de 700 x 1000 mm, ao alto, e espessura não superior a 5 mm, sendo o número de painéis 
limitado a um máximo de dois. 
 
□ - b) Documentação, escrita, gráfica e fotográfica apresentada em papel, em Formato A4, 
necessária para esclarecer as intervenções realizadas nomeadamente. 
 
□ - c) Elementos que permitam a avaliação comparativa da situação anterior e posterior à 
intervenção, fotografias e desenhos vermelhos e amarelos, informar sobre a eficácia das 
inserções/ transformações em relação ao todo da paisagem em que se inserem, a relação que 
estabelecem com o projeto, para a sustentabilidade dos processos e dos recursos do território, 
da acessibilidade/ mobilidade;  
 
□ - d) No caso de se tratar de reabilitação isolada de edifício ou de conjunto urbano, a planta de 
localização/ implantação, a planta dos pisos e da cobertura, os alçados, um corte significativo, a 
pormenorização dos sistemas/materiais construtivos, a memória descritiva e histórica do 
edifício ou do conjunto, especificando as características construtivas da intervenção;  
 
□- e)  No caso de se tratar de requalificação de espaço público as plantas de localização e de 
síntese;  
 
□ – f) Suporte Digital de toda a Documentação. 
 
 
Outras Informações 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 


