
    

  

 

 
JUNÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES - URBANIZAÇÃO 

 

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO 
 

 
A organização e formatação dos ficheiros em formatos digitais devem seguir as seguintes normas:  

a) Todos os elementos de um pedido deverão ser entregues/carregados em formato digital e individualmente autenticados através de 

uma assinatura digital qualificada. Poderão ser dispensados de assinatura digital as cópias de documentos originais não produzidos pelo 

técnico ou requerente. 

O nome de cada ficheiro deverá corresponder, na íntegra, aos respetivos códigos publicados na página do Urbanismo no site da Câmara 

Municipal de Odivelas e na aplicação de submissão eletrónica de pedidos / procedimentos urbanísticos.. 

O tamanho máximo de cada ficheiro não deve exceder os 12M e caso seja necessária a ultrapassagem deste limite, o ficheiro deve ser 

particionado em partes não superiores a 12MB, devendo, ao nome do ficheiro, ser adicionada a extensão”_01”, “_02”, etc. 

 
Cada projeto de especialidade (ex. projeto de estabilidade, ou outro) deverá ter 2 ficheiros — um DWFx com as peças desenhadas e 

um PDF/A, com as peças escritas (que inclui Memória descritiva, Cálculos, termos de responsabilidade, seguro de responsabilidade 

profissional e declaração da ordem profissional, referentes ao projeto de especialidade respetivo)  

No caso de procedimentos de Legalização, todos os elementos referentes a uma especialidade deverão integrar um único ficheiro PDF/A 

(que inclui Fatura /comprovativo de abastecimento, termos de responsabilidade, seguro de responsabilidade profissional e declaração da 

ordem profissional, referentes ao projeto de especialidade respetiva); 

 

Projetos de especialidades: 

        

Sim  Não  Projeto de contenção e estabilização dos terrenos, quando aplicável;  

Sim  Não  Projeto de arranjos exteriores;  

Sim  Não  Projeto de infraestruturas viárias;  

Sim  Não  Projeto de rede de abastecimento de água;  

Sim  Não  Projeto da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais;  

Sim  Não  Projeto da rede de instalações de gás;  

Sim  Não  Projeto da rede de distribuição de energia eléctrica, incluindo iluminação pública;  

Sim  Não  Projeto da rede de telefónicas e de telecomunicações (ITED);  

Sim  Não  Projeto de Sinalização horizontal e vertical;  

Sim  Não  Projeto da rede de deposição de RSU (Resíduos sólidos urbanos);  

Sim  Não  
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) ao abrigo do D.L. 46/2008 de 12/3 
(modelo disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente); 

Sim  Não  Outros: ___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 

                           O funcionário,                                                                O Técnico / Requerente   
 

 _______________________________________                     __________________________________ 
 


