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UNID. ORG.: DLGT – Ordenamento do Território 

ASSUNTO: 
Proposta de normas técnicas para instrução de processos de operações urbanísticas em formato 

digital e proposta para iniciar o procedimento de revisão do RUEMO. 

 
 

A. Contexto 

Com vista à implementação dos processos relativos às operações urbanísticas em formato 

digital, houve uma primeira ronda de recolha de contributos entre os técnicos da DLGT sobre a 

aplicabilidade no município de Odemira, de umas normas técnicas do município de Santiago 

do Cacém relativas à instrução de processos em formato digital. Na sequência de alguns 

contributos produzidos por técnicos do município, foi solicitado à signatária da presente 

informação a elaboração da proposta de normas técnicas para instrução de processos de 

operações urbanísticas em formato digital – documento apresentado em anexo. 

 

B. Articulação com o RUEMO 

O artigo 42.º do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Odemira (RUEMO) 

contraria a presente proposta de normas técnicas para instrução de processos de operações 
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urbanísticas em formato digital, dado que, apesar indicar no seu n.º 2 que “devem, ainda, ser 

instruídos em suporte digital, formato PDF para as peças escritas e DWF para as peças 

desenhadas”, estabelece no n.º 1 do referido artigo que a apresentação dos elementos é feita 

em suporte de papel, devendo ser entregues pelo menos 2 exemplares (n.º 7). Neste contexto, 

para avançar com a presente proposta de normas terá que ser concretizada uma alteração ao 

RUEMO, nomeadamente ao seu artigo 42.º, entre outros artigos que eventualmente tenham 

com este alguma correlação. 

A propósito da necessidade verificada de encetar um procedimento de alteração do RUEMO, 

para se articular com os processos de operações urbanísticas em formato digital, salienta-se 

que este regulamento municipal carece também de um conjunto de atualizações decorrentes 

da entrada em vigor das últimas alterações, introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, ao 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99. O 

RJUE, na sua atual redação, remete para regulamentação municipal um conjunto de matérias 

que se considera que devem ser vertidas no RUEMO, nomeadamente: 

 Identificação de procedimentos de licenciamento e de alteração de loteamentos que 

ficam sujeitos a consulta pública; 

 Regulamentação do procedimento de legalização de promoção ou condução 

particular; 

 Identificação de obras classificadas de escassa relevância urbanística; 

 Definição de operação urbanística como de impacto relevante; 

 Regulamentação das condições e prazos para execução de obras. 

Face ao exposto, e considerando a necessidade de atualização do RUEMO em diversas 

matérias, propõe-se que, em vez de uma mera alteração ao seu artigo 42.º entre outros 

conexos para compatibilizar este regulamento com a presente proposta de normas (que 

assumem também um caráter de regulamento municipal), seja desencadeado o procedimento 

de revisão do RUEMO sendo deliberado pela câmara municipal o início do procedimento, nos 

termos do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

A opção pelo procedimento proposto deverá integrar no articulado do projeto de regulamento 

as disposições estruturais relativas às normas técnicas para instrução de processos de 

operações urbanísticas em formato digital, podendo ser remetidas para anexo desse projeto 

de regulamento as disposições mais operacionais dessas normas. Considera-se ainda que é 

vantajoso congregar todas as disposições e especificações em matéria de urbanização e 

edificação, nomeadamente aquelas que são desencadeadas pelo RJUE, num único 

regulamento municipal, sendo RUEMO o regulamento mais apropriado para o efeito. 

 

C. Procedimento do regulamento municipal 

Seja qual for o procedimento a adotar, tal como mencionado no documento anexo, propõe-se 

que as referidas normas se apliquem a todos os processos relativos a operações urbanísticas 

instruídos na Câmara Municipal de Odemira, tratando-se portanto de regras cuja 

implementação se traduz com eficácia externa ao município. 
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A alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, que estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais (RJAL), refere que compete à assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia externa do município, e a 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º refere que compete à câmara municipal elaborar e submeter à 

aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem 

como aprovar regulamentos internos. Assim sendo e na situação em apreço, compete à 

câmara municipal elaborar a proposta de normas ou projeto de regulamento e submete-lo à 

assembleia municipal para aprovação. 

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 

“o início do procedimento [de regulamento administrativo] é publicitado na Internet, no sítio 

institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o 

procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode 

processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração 

do regulamento.” A câmara municipal é quem delibera o desencadeamento do procedimento 

de elaboração ou revisão do regulamento e procede à sua instrução, tramitando todas as fases 

relevantes até à proposta (projeto) de regulamento, no entanto, sendo este um órgão colegial, 

e em conformidade com o n.º 4 do artigo 55.º do CPA, considera-se de todo conveniente que a 

responsabilidade pela direção do procedimento seja delegada a um membro do órgão ou a um 

agente dele dependente.  

Para além da fundamentação jurídica, que inclui, desde logo, as normas habilitantes e que 

servem de base à elaboração do regulamento, o artigo 99.º do CPA acrescenta que “os 

regulamentos são aprovados com base num projeto, acompanhado de uma nota justificativa 

fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas 

projetadas”. Refira-se que a fundamentação exigida pelo artigo 99.º se reporta não ao texto 

final do regulamento, mas apenas ao projeto, mas no que concerne à fundamentação jurídica 

(de identificação da lei habilitante) a mesma deve, por força do n.º 7 do artigo 122.º da 

Constituição da República Portuguesa, constar do texto final do regulamento. Por isso, em 

cumprimento desta exigência constitucional, a identificação da lei habilitante deve constar do 

próprio articulado do regulamento (em regra logo no seu artigo 1.º). E nada impede, sendo até 

aconselhável em nome da transparência administrativa, em especial quando estão em causa 

regulamentos que afetem diretos e interesses legalmente protegidos, que a referida nota 

justificativa ou uma súmula desta seja publicada juntamente com o texto final do regulamento, 

no seu preâmbulo.1 

Em conformidade com o artigo 101.º do CPA “o órgão competente deve submeter o projeto de 

regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua 

publicação na 2.ª série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública, e 

na Internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade adequada à sua 

compreensão”. De referir que, em conformidade com o RJAL, o órgão competente pela 

elaboração da proposta de regulamento é a câmara municipal. Os n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo 

do CPA acrescentam que: 

                                                 
1
 Dulce Lopes (com Fernanda Paula Oliveira e Maria José Castanheira Neves): “Regulamentos Municipais em 

Matéria Urbanística: Perspetivas Atuais”, Questões Atuais de Direito Local, N.º 10, abril, junho, 2016, pp. 13-44. 
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“2 — Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao órgão com 

competência regulamentar, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do 

projeto de regulamento. 

3 — No preâmbulo do regulamento, é feita menção de que o respetivo projeto foi 

objeto de consulta pública, quando tenha sido o caso.” 

A proposta de regulamento pode ser publicada no boletim municipal, em vez de ser publicada 

na 2.ª série do Diário da República, no entanto, segundo o artigo 139.º do CPA, “a produção de 

efeitos do regulamento depende da respetiva publicação, a fazer no Diário da República, sem 

prejuízo de tal publicação poder ser feita também na publicação oficial da entidade pública, e 

na Internet, no sítio institucional da entidade em causa”. 

Face ao exposto, e em conformidade com a legislação aplicável, propõe-se que o 

procedimento a adotar no âmbito da revisão do RUEMO assuma a seguinte tramitação: 

1. Deliberação pela câmara municipal do início ao procedimento, incluindo: a forma 

como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a elaboração do regulamento; e a delegação da responsabilidade pela 

direção do procedimento a membro do órgão ou a agente dele dependente; 

2. Publicitação da deliberação de início de procedimento no website do município; 

3. Elaboração da proposta de projeto de regulamento, incluindo a nota justificativa de 

ponderação de custos e benefícios das medidas projetadas, e submissão à câmara 

municipal para aprovação e abertura do período de consulta pública para recolha de 

sugestões; 

4. Publicação integral do projeto de regulamento, aprovado pela câmara municipal, no 

Boletim Municipal e no website do município; 

5. Recomenda-se que na fase de consulta pública se submeta a proposta de projeto de 

regulamento às entidades representativas dos interesses envolvidos, designadamente, 

a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros 

Técnicos, sem prejuízo de outras entidades que venham a ser identificadas, para 

emissão de parecer e recolha de contributos; 

6. Ponderação dos contributos e sugestões e elaboração da versão final de projeto de 

regulamento e submissão à câmara municipal para apreciação e remissão à assembleia 

municipal para aprovação da versão final do regulamento municipal; 

7. Publicação integral do regulamento municipal, aprovado pela assembleia municipal, na 

2.ª série do Diário da República e no website do município. 

 

D. Nota justificativa para implementação dos processos digitais 

O artigo 99.º do CPA refere que “os regulamentos são aprovados com base num projeto, 

acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos 

custos e benefícios das medidas projetadas”. 

Neste contexto, deve ser considerado que, em conformidade com o artigo 8.º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
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de dezembro, na sua atual redação, a tramitação dos procedimentos previstos no RJUE é 

realizada informaticamente, com recurso a sistema informático próprio. A presente proposta 

de normas visa regular a apresentação de requerimentos e elementos instrutórios, dos 

processos em formato digital correspondentes a operações urbanísticas, tanto nos serviços da 

Câmara Municipal de Odemira, como nas consultas às entidades da Administração Central 

através da plataforma informática SIRJUE. 

Considera-se que a implementação das normas técnicas para instrução de processos de 

operações urbanísticas em formato digital é uma efetiva progressão no âmbito da 

modernização administrativa do Município de Odemira, proporcionando uma 

desmaterialização e simplificação de processos que normalmente são volumoso e objeto de 

um circuito administrativo complexo, passando por várias fases de aferição, análise e 

apreciação, onde interagem vários intervenientes e entidades.  

Nas tabelas a seguir apresentadas são sistematizados os custos e os benefícios expectáveis 

com a implementação da proposta de normas técnicas para instrução de processos de 

operações urbanísticas em formato digital. Para cada custo ou benefício decorrente da 

implementação destas normas é indicado o respetivo impacto numa escala de ‘Muito 

reduzido’ a ‘Muito elevado’. Este impacto é aferido de uma forma empírica e tenta relacionar a 

frequência com que ocorre o acontecimento descrito com a importância ou proporção desse 

acontecimento. De referir também que para os acontecimentos descritos, associados aos 

custos ou aos benefícios de implementação das normas, é feita a distinção sobre qual dos 

intervenientes no procedimento recai o impacto, se para a administração pública ou se para o 

requerente ou técnicos envolvidos. 

 

 CUSTOS 

 DESCRIÇÃO IMPACTO 

A
D

M
IN

IS
TR

A
Ç

Ã
O

 
P

Ú
B

LI
C

A
 

Eventual necessidade de impressão de documentos, por exemplo, 
para reuniões de trabalho. 

Muito 
reduzido 

Necessidade de garantir a implementação de sistemas de segurança 
informáticos que garantam o correto arquivamento da informação. 

Moderado 

Necessidade de disponibilização de um computador para proceder à 
consulta dos processos por parte do público em geral. 

Muito 
reduzido 

R
EQ

U
ER

EN
TE

 E
 

TÉ
C

N
IC

O
S 

EN
V

O
LV

ID
O

S 

Necessidade de adaptação à mudança (curva de aprendizagem). Reduzido 

Exigência de utilização e manuseamento de suportes informáticos 
para os técnicos envolvidos. 

Reduzido 

Potenciais dificuldades de operação e cumprimento dos requisitos 
pela diversidade de software utilizados. 

Moderado 
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 BENEFÍCIOS 

 DESCRIÇÃO IMPACTO 
A

D
M

IN
IS

TR
A

Ç
Ã

O
 P

Ú
B

LI
C

A
 

Garantia da manutenção da autenticidade dos documentos mesmo 
quando copiados os ficheiros. 

Moderado 

Possibilidade de copiar, partilhar, enviar ou visualizar os ficheiros 
autênticos por vários utilizadores em simultâneo e à distância. 

Elevado 

Simplificação dos procedimentos de instrução e saneamento. 
Muito 

elevado 

Simplificação da apreciação técnica dos projetos com o incremento de 
ferramentas de apoio à análise, tais como a possibilidade de pesquisa 
de palavras nas peças desenhadas ou de medições nas peças escritas. 

Muito 
elevado 

Simplificação dos procedimentos de arquivamento e consulta dessa 
informação pela menor exigência de espaço físico e maior facilidade 
de registo e codificação da informação arquivada. 

Elevado 

R
EQ

U
ER

EN
TE

 E
 T

ÉC
N

IC
O

S 
EN

V
O

LV
ID

O
S 

Supressão das despesas com as impressões e encadernações. Elevado 

Possibilidade de instrução de processos à distância e a qualquer hora 
(quando aplicável), não tendo necessariamente de ser presencial. 

Elevado 

Possibilidade de obtenção de respostas mais céleres por parte da 
administração ou até de obtenção de respostas instantâneas no que 
se refere à instrução e saneamento de processos (quando aplicável). 

Muito 
elevado 

Maior facilidade e celeridade na consulta de processos arquivados. Moderado 

G
ER

A
L Efetiva redução do consumo de papel e sensibilização para a redução 

do consumo de papel. 
Elevado 

 

Prevê-se que a desmaterialização dos processos relativos às operações urbanísticas se traduza 

em ganhos de eficácia e eficiência muito relevantes no âmbito da instrução e saneamento dos 

processos, bem como, no âmbito da sua apreciação técnica. Considera-se que os benefícios 

previstos superam largamente os custos que estão associados à implementação das normas, e 

os custos têm um impacto mais reduzido tanto do ponto de vista da administração pública 

como do ponto de vista dos requerentes ou técnicos envolvidos. 

 

E. Recomendações técnicas e operacionais para implementação dos processos digitais 

De modo a minimizar alguns dos custos que são imputados aos requerentes ou técnicos 

envolvidos propõe-se que seja estabelecido um período transitório em que seja admissível a 

submissão de forma presencial, no Balcão Único do Município de Odemira, do processo 

completo em papel, de acordo com o previsto no n.º 3 da proposta de normas em anexo. 
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Considera-se razoável que este período transitório seja de cerca de 6 meses, não devendo ser 

inferior a 3 meses. 

Propõe-se também que, em articulação com o setor de informática, sejam produzidos e 

disponibilizados no website do município manuais para a criação de documentos PDF/A e 

DWFx, utilizando o maior leque possível de software e sistemas operativos, bem como 

manuais para a assinatura digital desses documentos. 

 

F. Proposta 

Face ao exposto, e tendo sido a presente informação revista pela Doutora Dulce Lopes, 

submete-se à consideração superior os seguintes aspetos: 

1. Apreciar a proposta de normas técnicas para instrução de processos de operações 

urbanísticas em formato digital – documento anexo à presente informação; 

2. Apreciar a proposta de iniciar o procedimento de revisão do RUEMO nos termos e com 

os fundamentos descritos no ponto B da presente informação; 

3. Apreciar a proposta de tramitação a adotar no âmbito do procedimento de revisão do 

RUEMO, descritos no ponto C da presente informação; 

4. Apreciar a proposta de nota justificativa para implementação dos processos digitais, 

descrita no ponto D da presente informação; 

5. Apreciar a proposta de recomendações técnicas e operacionais para implementação 

dos processos digitais, referidas no ponto E da presente informação. 

No caso de apreciação superior globalmente favorável relativa aos pontos acima indicados, e 

com particular relevo no que se refere aos n.ºs 2 e 3, propõe-se submeter o assunto à câmara 

municipal para deliberar: 

6. Dar início ao procedimento de revisão do RUEMO nos termos e com os fundamentos 

descritos no ponto B da presente informação; 

7. Determinar que a constituição como interessados e a apresentação de contributos 

para a elaboração do regulamento é concretizada através do Formulário de Exposição 

disponível no Balcão Único ou no website do município, em cumprimentos com o 

disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA; 

8. Delegar no Presidente da Câmara Municipal de Odemira a responsabilidade pela 

direção do procedimento, com possibilidade de subdelegação, nos termos do disposto 

no n.º 4 do artigo 55.º do CPA; 

9. Determinar a adoção do procedimento de revisão do referido regulamento municipal 

de acordo com o descrito no ponto C da presente informação. 

À consideração superior, 
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NORMAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS EM FORMATO DIGITAL 

 

A. Enquadramento legal 

Em conformidade com o artigo 8.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, a tramitação 

dos procedimentos previstos no RJUE é realizada informaticamente, com recurso a sistema 

informático próprio. Neste sentido o Município de Odemira vem estabelecer as normas para 

apresentação de requerimentos e elementos instrutórios, dos processos em formato digital 

correspondentes a operações urbanísticas, tanto nos serviços da Câmara Municipal de 

Odemira, como nas consultas às entidades da Administração Central, através da plataforma 

informática SIRJUE. 

A presente norma aplica-se a todos os processos relativos a operações urbanísticas instruídos 

na Câmara Municipal de Odemira em formato digital. Cumulativamente tem de ser dado 

cumprimento à Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, em particular ao seu Anexo II, relativo às 

condições de apresentação dos elementos instrutórios. 

O presente documento não dispensa a consulta de todos os diplomas legais e regulamentares 

aplicáveis à atividade da urbanização e da edificação bem como a apresentação dos elementos 

exigíveis por legislação específica.  

 

B. Submissão do processo 

1. A submissão do processo completo em formato digital relativo à operação urbanística 

poder ser concretizada, à distância, através de uma plataforma eletrónica própria 

acessível pela internet. A submissão de processos por esta via apenas é possível 

quando todos os ficheiros entregues são autenticados através de assinatura digital 

qualificada e quando a referida plataforma eletrónica estiver disponível aos 

utilizadores externos e divulgada através do website do município de Odemira. 

2. A submissão do processo completo relativo à operação urbanística poder ser 

concretizada, de forma presencial, no Balcão Único do Município de Odemira, 

mediante a transferência dos respetivos ficheiros em suporte digital através da 

entrega de um CD, DVD, ou pen USB. Quando se verifiquem as situações descritas de 

impossibilidade de autentificação dos documentos através de assinatura digital 
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autenticada são complementarmente entregues os documentos originais e assinados 

em suporte de papel e a submissão do processo apenas pode ser concretizada por 

esta via presencial. 

3. Em fase experimental ou transitória, quando seja admissível a submissão de forma 

presencial, no Balcão Único do Município de Odemira, do processo completo em 

papel, sendo esta a versão a original e assinada, é também entregue um processo 

completo em digital em cumprimento com as presentes normas mas que dispensa 

assinatura digital qualificada. Neste caso é necessário entregar as declarações de 

conformidade, relativas aos projetos, entre os ficheiros entregues em digital e os 

documentos entregue em papel, segundo o seguinte modelo de declaração: 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FORMATO DIGITAL 
 
Declaração do autor de projeto de [Identificação de qual o tipo de operação urbanística, 
projeto de arquitetura ou de especialidade em questão] 
 
[Nome e habilitação do autor do projeto], contribuinte nº _________, morador na 
_______________, freguesia de ____________, concelho de _____________, inscrito na 
[Indicar associação pública de natureza profissional] sob o nº ___________, técnico 
responsável pela elaboração do projeto de [Identificação de qual o tipo de operação 
urbanística, projeto de arquitetura ou de especialidade em questão], localizado em [morada e 
ou lugar onde se situa a operação urbanística], freguesia de ____________, de que é titular 
[Indicação do nome do requerente] residente_____________, declaro assumir a 
responsabilidade em como o projeto apresentado em formato digital corresponde 
exatamente ao apresentado em papel. 
 
Assinatura: _______________________________ data: __/__/____ 

 

C. Autentificação dos documentos 

4. Todos os ficheiros entregues, salvo as exceções abaixo identificadas, são autenticados 

através de assinatura digital qualificada, pelos responsáveis do documento em causa. 

Os documentos da responsabilidade dos técnicos autores dos projetos de arquitetura 

e das especialidades não dispensam a assinatura digital qualificada. 

5. Nos projetos de especialidades que exijam aprovação ou certificação de entidades 

externas, quando apresentada cópia (digitalizada) do comprovativo de 

aprovação/certificação, não se considera obrigatória a apresentação de projeto 

validado (com assinatura digital qualificada) pela entidade externa. Neste caso, a 

cópia (digitalizada) do comprovativo de aprovação/certificação apresentada é 

autenticada através de assinatura digital qualificada do autor do projeto, que assume 

a responsabilidade sobre a autenticidade do referido documento e de garantir a 

conformidade do projeto submetido à Câmara Municipal em formato digital com 

aquele que foi aprovado/certificado pela entidade consultada. 
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6. No caso da apresentação de pareceres, autorizações ou aprovações de entidades da 

administração central, obtidos previamente, não se considera obrigatória a 

apresentação da documentação validada (com assinatura digital qualificada) pela 

entidade. Neste caso, a cópia (digitalizada) dos documentos em causa é autenticada 

através de assinatura digital qualificada do requerente/comunicante, ou do 

coordenador ou do autor do projeto, que assume a responsabilidade sobre a 

autenticidade dos referidos documentos e garante a conformidade do projeto 

submetido à Câmara Municipal em formato digital com aquele que foi avaliado pela 

entidade consultada. 

7. No caso do requerente/comunicante não dispor de assinatura digital qualificada, deve 

proceder à entrega em papel, do original do requerimento ou comunicação assinada, 

e à entrega em digital, da cópia desse mesmo documento assinado. 

8. Para além dos casos acima indicados, nas demais situações que impliquem a 

apresentação de documentação da responsabilidade de terceiros que não disponham 

de assinatura digital qualificada, deve proceder-se à entrega em papel, do original do 

documento assinada, e à entrega em digital, da cópia desse mesmo documento 

assinado. 

 

D. Formatos dos ficheiros 

9. Formato PDF/A para as peças escritas. Consideram-se peças escritas todos os 

documentos que não correspondam aos desenhos vetoriais relativos aos 

levantamentos topográficos e aos projetos, ou seja, as peças escritas compreendem, 

nomeadamente, as memórias descritivas, os quadros ou tabelas, os formulários ou 

fichas, os termos de responsabilidade, as cópias de documentos de identificação de 

habilitação ou de registo, os documentos com fotografias ou imagens com simulações 

tridimensionais. 

10. Formato DWFx para as peças desenhadas. Consideram-se peças desenhadas todos os 

documentos que correspondem aos desenhos vetoriais relativos aos levantamentos 

topográficos e aos projetos de arquitetura e das especialidades. 

11. Formato DXF ou DWG ou outro formato aberto equivalente para as peças desenhadas 

exigidas também em formato digital vetorial e editável. Os elementos exigidos em 

formato digital vetorial e editável são a planta de implantação desenhada sobre o 

levantamento topográfico, ou, no caso dos loteamentos, são o levantamento 

topográfico, a planta de síntese e as plantas de redes de infraestruturas. 
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E. Caraterísticas e especificações dos ficheiros 

12. Todos os ficheiros entregues têm permissões de impressão e cumprem as normas de 

autenticação através de assinatura digital qualificada. 

13. Cada ficheiro em formato PDF/A corresponde a um elemento instrutório, não 

devendo ser incluídos num mesmo ficheiro elementos instrutórios distintos, ou seja, 

um ficheiro individual para cada documento que integra as peças escritas. 

14. As peças desenhadas entregues em formato DWFx são criadas a partir de ficheiro 

vetorial, devendo suportar a assinatura digital e cumprir as seguintes especificações: 

14.1. Os desenhos deverão ser passíveis de medição e a unidade utilizada deve ser o 

metro, com precisão de duas ou três casas decimais. A impressão deve ser 

configurada de modo que a componente vetorial do ficheiro tenha DPI suficiente 

para garantir esta precisão. 

14.2. Todas as folhas contidas no ficheiro DWFx correspondem à saída gráfica de 

impressão (layout) e deverão ser criadas com o formato/dimensão igual ao de 

impressão. Por exemplo, um desenho que seria impresso em A1 deverá passar 

para DWFx com o mesmo formato e a mesma grafia de impressão (cores e 

espessuras). 

14.3. Preferencialmente, as peças desenhadas de cada projeto ou especialidade 

devem estar integradas num só ficheiro DWFx correspondendo cada peça 

desenhada a uma folha desse ficheiro. Nestes casos, recomenda-se que a 

primeira folha do ficheiro DWFx seja uma folha de índice, identificando todas as 

páginas que compõem o ficheiro.  

14.4. Cada folha de um ficheiro DWFx não deve ocupar mais do que 500KB em 

média e o ficheiro não deve ter uma dimensão superior a 30MB. 

15. As peças desenhadas entregues em formato DXF ou DWG ou outro formato aberto 

equivalente têm de ser georreferenciados no sistema de coordenadas em uso pelo 

município e ter, pelo menos, dois pontos com as coordenadas identificadas. 

15.1. Existe um ficheiro modelo disponível no website do município (SIG) com a 

normalização de layers para os levantamentos topográficos, a ser utilizado 

opcionalmente na entrega de projetos em digital. 

15.2. A planta de implantação da operação urbanística em causa deve ser 

sobreposta ao levantamento topográfico e conter layers independentes nas 

seguintes situações: 

 Delimitação do cadastro da propriedade, exigível apenas quando haja 

transformação fundiária, desenhado com polígonos fechados e inserido em 

layer designado por MO_PROPRIEDADE; 

 Implantação das construções, excluindo alpenderes, desenhado com polígonos 

fechados e inserido em layer designado por MO_ IMPLANTACAO; 
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 Delimitação de área coberta por alpendres, telheiros ou construções similares, 

desenhado com polígonos fechados e inserido em layer designado por 

MO_ALPENDRE; 

 Delimitação de área impermeabilizada, excluindo as construções e apenas 

quando se justifique, desenhado com polígonos fechados e inserido em layer 

designado por MO_ IMPERMEAVEL. 

15.3. As plantas relativas aos loteamentos ou das operações urbanísticas com 

impacto semelhante devem conter layers independentes nas seguintes 

situações: 

 A planta de síntese deve conter a delimitação dos lotes, desenhado com 

polígonos fechados e inserido em layer designado por MO_LOTES; 

 A planta de síntese deve conter a delimitação das áreas de cedência para o 

domínio municipal, desenhado com polígonos fechados e inserido em layer 

designado por MO_CEDENCIA; 

 As plantas das redes de infraestruturas devem conter o traçado e os 

elementos (caixas, etc.) de cada tipo de infraestrutura / especialidade em 

layers independentes. A designação dos referidos layers deve ser inequívoca 

sobre o seu conteúdo e ter como prefixo MO_. Os traçados das redes são 

desenhados com linha contínua (polyline) em layer distinto dos elementos 

estruturantes dessas redes que são desenhados com pontos. 

 

F. Organização de ficheiros 

16. O processo em digital tem de conter todos os documentos instrutórios relativo ao 

procedimento a que está associado, sendo que, cada um dos elementos ou 

documentos da instrução do processo deverá corresponder a ficheiros autónomos. 

17. É criada uma pasta com o nome do requerente que inclui exclusivamente três 

subpastas designadas por 01_DOCGERAIS; 02_ARQUITETURA e 03_ESPECIALIDADES. 

18. Na pasta 01_DOCGERAIS é incluído um ficheiro em formato PDF/A com o índice dos 

ficheiros entregues que identifique o nome do ficheiro, o formato do ficheiro e o título 

e/ou descrição inequívoca do seu conteúdo (ver exemplo de índice em anexo). No caso 

dos ficheiros DWFx, que contenham várias folhas correspondentes a peças desenhadas 

distintas deve também ser identificada a designação da respetiva folha. O ficheiro com 

o índice dos ficheiros entregues é exigido em qualquer ato de entrega, substituição ou 

junção de elementos. 
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19. Dentro de cada subpasta os ficheiros organizam-se por temas de acordo com o 

descrito na seguinte tabela de organização de ficheiros: 

Pastas Temas 
Formato 

do ficheiro Nome 
Código 

de Pasta 
Conteúdos e documentos incluídos no tema 

Código 
de Tema 

0
1

_D
O

C
G

ER
A

IS
 

DG_ 

Índice geral de todos os ficheiros / documentos que 
integram o processo. 

INDICE_ PDF/A 

Requerimento, documentos de identificação, de 
registos e afins, relativos ao requerente, à 
legitimidade da pretensão, à propriedade ou ao 
proprietário. 

REQ_ PDF/A 

Documentos de identificação, termos de 
responsabilidade, declarações de ordens ou seguros 
profissionais, licenças ou alvarás habilitantes ou 
documentos afins relativos ao autores ou 
responsáveis profissionais que intervêm na operação 
urbanística. 

PROF_ PDF/A 

Documentos de enquadramento da pretensão, 
nomeadamente, plantas de localização, extratos dos 
planos ou loteamentos, notificações da câmara 
municipal ou de outras entidades com aprovações 
ou pareceres sobre procedimentos anteriores. 

ENQ_ PDF/A 

Documentos relativos à execução da obra, 
nomeadamente, calendarização e prazos de 
execução, estimativa de custos, plano de segurança 
e saúde, indicação do local de depósito de entulhos, 
comprovativo de caução, contrato de urbanização. 

EXE_ PDF/A 

Outros documentos que não tenham 
enquadramento em qualquer dos restantes temas e 
pastas que são estabelecidos na presente tabela. 

OUT_ PDF/A 

0
2

_A
R

Q
U

IT
ET

U
R

A
 

ARQ_ 

Peças desenhadas relativas ao levantamento 
topográfico e da situação existente. 

LEV_ 
DWFx / 

DXF 

Peças desenhadas relativas à proposta do projeto de 
arquitetura. 

PRO_ 
DWFx / 

DXF 

Peças desenhadas que evidenciem as alterações 
propostas face ao existente (a construir, a demolir, a 
manter, a legalizar). 

ALT_ DWFx 

Peças desenhadas relativas ao plano de 
acessibilidades. 

ACE_ DWFx 

Peças escritas relativas ao projeto de arquitetura e 
acessibilidades, nomeadamente, memória descritiva 
e justificativa, tabelas e quadros de áreas, 
fotografias, imagens de simulação 3D, ficha de 
elementos estatísticos do INE. 

PE_ PDF/A 
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Pastas Temas 
Formato 

do ficheiro Nome 
Código 

de Pasta 
Conteúdos e documentos incluídos no tema 

Código 
de Tema 

0
3

_E
SP

EC
IA

LI
D

A
D

ES
 

ESP_ 

Projeto de estabilidade, 
incluindo o projeto de 
escavação e contenção 
periférica 

Peças desenhadas [PD] 

EST_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de alimentação e 
distribuição de energia 
elétrica 

Peças desenhadas [PD] 
ELE_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de instalação de 
gás 

Peças desenhadas [PD] 
GAS_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de águas 
Peças desenhadas [PD] 

AGU_ 
DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de esgotos 
Peças desenhadas [PD] 

ESG_ 
DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de águas pluviais 
Peças desenhadas [PD] 

PLU_ 
DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de arranjos 
exteriores 

Peças desenhadas [PD] 
AEX_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de infraestruturas 
de telecomunicações 

Peças desenhadas [PD] 
TEL_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de 
comportamento térmico 

Peças desenhadas [PD] 
TER_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de instalações 
eletromecânicas 

Peças desenhadas [PD] 
ELM_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de segurança 
contra incêndios 

Peças desenhadas [PD] 
SCI_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de 
condicionamento acústico 

Peças desenhadas [PD] 
ACU_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

Projeto de infraestruturas 
viárias 

Peças desenhadas [PD] 
VIA_ 

DWFx 

Peças escritas [PE] PDF/A 

 

G. Designação dos ficheiros 

20. A composição da designação do ficheiro é composta por várias partes, sendo cada 

uma delas separada por underscore (subtraço). O texto utilizado não deve conter 

acentos, caracteres especiais nem espaçamentos e as letras devem ser em 

maiúsculas. 

21. A designação dos ficheiros tem sempre um prefixo relacionado com o Código de Pasta 

em que se insere, seguido do Código de Tema com que está relacionado. Os Códigos 

de Pasta e os Códigos de Tema são indicados na tabela de organização de ficheiros. 

22. A designação dos ficheiros tem sempre uma parte relacionada com o número da 

ordem para distinguir o documento em causa. O n.º de ordem é resultado da 

atribuição de uma numeração sequencial e crescente de números inteiros, com dois 

algarismos, inseridos entre underscores (subtraços), e cuja contagem recomeça 

sempre que seja alterado o prefixo da designação dos ficheiros. 
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23. A designação dos ficheiros tem sempre um sufixo relacionado com o número da 

versão que caracteriza o documento em causa. O n.º da versão é resultado da 

atribuição de uma numeração sequencial e crescente de números inteiros com dois 

algarismos, precedida da letra V, ou seja, V01, V02, V03… Numa primeira entrega 

todos os ficheiros entregues devem indicar que se trata da versão n.º 1, ou seja, ter o 

sufixo V01. No caso de alteração de documentos ou junção de elementos de alterem 

o conteúdo de ficheiros anteriormente entregues, terá de ser concretizada uma 

substituição integral dos ficheiros em causa. Neste caso são entregues novos 

ficheiros, contendo a totalidade de folhas desse documento / elemento, e garantindo 

a manutenção da designação dos novos ficheiros, apenas com a alteração da 

numeração da respetiva versão. 

24. No caso de substituição ou alteração de documentos ou junção de elementos de 

alterem os conteúdos de ficheiros anteriormente entregues, a substituição de 

elementos deverá consistir na entrega de um novo ficheiro referente ao elemento a 

substituir, contendo a totalidade de folhas desse elemento, garantindo que a 

designação dos novos ficheiros é mantida e alterada apenas a numeração da 

respetiva versão. 

25. Imediatamente antes do número da versão do ficheiro admite-se a possibilidade de 

inserção, entre underscores (subtraços), de um texto livre na designação do ficheiro 

que indique o seu conteúdo, não devendo ter mais de 10 caracteres. 

26. A designação dos ficheiros incluídos na pasta 01_DOCGERAIS é constituída da 

seguinte forma: DG_[Código de Tema]_[N.º de Ordem]_[texto livre]_[Nº de versão]. 

27. A designação dos ficheiros incluídos na pasta 02_ARQUITETURA é constituída da 

seguinte forma: ARQ_[Código de Tema]_[N.º de Ordem]_[texto livre]_[Nº de versão]. 

28. No caso dos ficheiros que integram os projetos de arquitetura a distinção entre as 

peças escritas e desenhadas é assumida no código de tema. Se forem integradas 

numa só peça desenhada conteúdos relativos a mais do que um dos temas 

estabelecidos (levantamento, proposta, alterações ou acessibilidades), a designação 

do ficheiro deve acrescentar, entre underscores (subtraços), os códigos dos vários 

subtemas a que dizem respeito. 

29. A designação dos ficheiros incluídos na pasta 03_ESPECIALIDADES é constituída da 

seguinte forma: 

ESP_[Código de Tema]_[Tipo de Peça]_[N.º de Ordem]_[texto livre]_[Nº de versão]. 

30. No caso dos ficheiros que integram os projetos das especialidades, se forem 

integradas num só projeto mais do que uma especialidade, a designação dos ficheiros 

deve acrescentar, entre underscores (subtraços), os códigos das várias especialidades 

(Código de Tema) a que dizem respeito. 

31.  O Tipo de Peça, que integra a designação dos ficheiros dos projetos de especialidades 

assume o código PD para as peças desenhadas e PE para as peças escritas. 
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ANEXO – Modelo de índice meramente exemplificativo que pode ser opcionalmente 

adotado na instrução de processos de operações urbanísticas em formato digital 

 

[Identificação do requerente] 

[Identificação do tipo de procedimento e de operação urbanística] 

 

 

ÍNDICE 

 

01_DOCGERAIS 

Designação Título / conteúdo Formato 

DG_INDICE_V01 Índice geral PDF/A 

DG_REQ_01_ V01 Requerimento PDF/A 

DG_REQ_02_CC_V01 Cartão de Cidadão do Requerente PDF/A 

DG_REQ_03_CRP_V01 Certidão do Registo Predial PDF/A 

DG_PROF_01_TR-COORD_V01 Termo de Responsabilidade do coordenador do projeto PDF/A 

DG_PROF_02_TR-ARQ_V01 Termo de Responsabilidade do projeto de arquitetura PDF/A 

DG_PROF_03_CC-ARQ_V01 Cartão de Cidadão do autor do projeto de arquitetura PDF/A 

DG_PROF_04_DEC-ARQ_V01 
Declaração da Ordem profissional do autor do projeto de 
arquitetura 

PDF/A 

DG_PROF_05_SEG-ARQ_V01 
Seguro de responsabilidade do autor do projeto de 
arquitetura 

PDF/A 

DG_PROF_06_TR-ACE_V01 Termo de Responsabilidade do plano de acessibilidades PDF/A 

DG_PROF_07_TR-AEX_V01 
Termo de Responsabilidade do plano de arranjos 
exteriores 

PDF/A 

DG_PROF_08_TR-RUIDO_V01 
Termo de Responsabilidade de conformidade com o 
Regulamento Geral do Ruído 

PDF/A 

DG_PROF_09_TR-EST_V01 Termo de Responsabilidade do projeto de estabilidade PDF/A 

DG_PROF_10_CC-EST_V01 Cartão de Cidadão do autor do projeto de estabilidade PDF/A 

DG_PROF_11_DEC-EST_V01 
Declaração da Ordem profissional do autor do projeto de 
estabilidade 

PDF/A 

DG_PROF_12_SEG-EST_V01 
Seguro de responsabilidade do autor do projeto de 
estabilidade 

PDF/A 

DG_PROF_13_TR-AGU-
EST_V01 

Termo de Responsabilidade dos projetos de águas e 
esgotos 

PDF/A 

DG_PROF_14_TR-PLU_V01 Termo de Responsabilidade do projeto de águas pluviais PDF/A 

DG_PROF_15_TR-ELE_V01 Termo de responsabilidade do técnico de eletrotécnica PDF/A 

DG_PROF_16_HAB-ELE_V01 Declaração de habilitação do técnico de eletrotécnica PDF/A 

DG_PROF_17_CC-ELE_V01 Cartão de Cidadão do técnico de eletrotécnica PDF/A 

DG_PROF_18_SEG-ELE_V01 
Seguro de responsabilidade do autor do projeto de 
eletricidade e telecomunicações 

PDF/A 

DG_PROF_19_TR-TEL_V01 
Termo de responsabilidade do projeto de 
telecomunicações 

PDF/A 
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01_DOCGERAIS 

Designação Título / conteúdo Formato 

DG_PROF_20_TR-TER_V01 Termo de Responsabilidade do projeto de térmica PDF/A 

DG_PROF_21_TR-ACU_V01 Termo de Responsabilidade do projeto de acústica PDF/A 

DG_PROF_22_HAB-TER_V01 Declaração de habilitação do técnico de térmica PDF/A 

DG_PROF_23_HAB-ACU_V01 Declaração de habilitação do técnico de acústica PDF/A 

DG_PROF_24_CC-TER_V01 Cartão de Cidadão do técnico de térmica e acústica PDF/A 

DG_PROF_25_SEG-TER_V01 Seguro de responsabilidade da térmica e acústica PDF/A 

DG_PROF_26_TR-SCI_V01 Termo de Responsabilidade do projeto de segurança PDF/A 

DG_ENQ_01_LOC-CM_V01 Planta de localização sobre a carta militar (1/25000) PDF/A 

DG_ENQ_02_LOC-ORTO_V01 Planta de localização sobre a fotografia aérea (1/10000) PDF/A 

DG_ENQ_03_PDM-ORD_V01 Extrato da planta de ordenamento do PDM PDF/A 

DG_ENQ_04_PDM-COND_V01 Extrato da planta de condicionantes do PDM PDF/A 

DG_ENQ_05_PIP_V01 Cópia da notificação do pedido de informação prévia PDF/A 

DG_EXE_01_CALEN_V01 Calendarização da execução de obra PDF/A 

DG_EXE_02_CUSTO_V01 Estimativa de custo de obra PDF/A 

DG_EXE_03_PSS_V01 Plano de Segurança e Saúde PDF/A 

 

 

02_ARQUITETURA 

Designação Título / conteúdo Formato 

ARQ_LEV_01_V01 

TOPO_ Levantamento topográfico (1/500) 
PL_ Plantas piso 1 e cobertura da situação atual (1/100) 
AL_ Alçados da situação atual (1/100) 
COR_ Cortes da situação atual (1/100) 

DWFx 

ARQ_PRO_01_IMPL_V01 Planta de implantação da operação urbanística DXF 

ARQ_PRO_02_ V01 

PISO1_ Planta do piso 1 (1/100) 
PISO2_ Planta do piso 2 (1/100) 
COBER_ Planta da cobertura (1/100) 
AL_ Alçados (1/100) 
COR-POR_ Cortes (1/100) e pormenores (1/10) 

DWFx 

ARQ_ALT_01_ V01 

PISO1_ Planta de alterações do piso 1 (1/100) 
PISO2_ Planta de alterações do piso 2 (1/100) 
COBER_ Planta de alterações da cobertura (1/100) 
AL_ Alterações dos alçados (1/100) 

DWFx 

ARQ_ACE_01_ V01 
PISO1_ Plano de acessibilidades do piso 1 
PISO2_ Plano de acessibilidades do piso 2 

DWFx 

ARQ_PE_01_MEM _V01 Memória descritiva e justificativa PDF/A 

ARQ_PE_02_QS_V01 Quadro sinóptico PDF/A 

ARQ_PE_03_FOTO_V01 Fotografias do local e da envolvente PDF/A 

ARQ_PE_04_3D_V01 Imagem de simulação tridimensional da proposta PDF/A 

ARQ_PE_05_INE_V01 Ficha de elementos estatísticos do INE PDF/A 
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03_ESPECIALIDADES 

Designação Título / conteúdo Formato 

ESP_EST_PD_01_ V01 

PISO1_ Planta de estruturas do piso 1 (1/100) 
PISO2_ Planta de estruturas do piso 2 (1/100) 
COBER_ Planta de estruturas da cobertura (1/100) 
COR_ Cortes (1/100) 
PORM_ Pormenores (1/10) 

DWFx 

ESP_EST_PE_01_MEM_V01 Memória descritiva e justificativa da estabilidade PDF/A 

ESP_EST_PE_02_CALC_V01 Cálculos de estabilidade PDF/A 

ESP_ELE_PE_01_FICHA_V01 Ficha eletrotécnica PDF/A 

ESP_GAS_PE_01_DECL_V01 Justificação de dispensa de projeto de gás PDF/A 

ESP_AGU_ESG_PD_01_ V01 

AGU_PISO1_ Planta piso 1 do projeto águas (1/100) 
AGU_PISO2_ Planta piso 2 do projeto águas (1/100) 
AGU_PORM_ Pormenores do projeto de águas (1/10) 
ESG_PISO1_ Planta piso 1 do projeto esgotos (1/100) 
ESG_PISO2_ Planta piso 2 do projeto esgotos (1/100) 
ESG_PORM_ Pormenores do projeto esgotos (1/10) 

DWFx 

ESP_AGU_ESG_PE_01_MEM_V01 Memória descritiva dos projetos de águas e esgotos PDF/A 

ESP_AGU_ESG_PE_02_CALC-
AGU_V01 

Cálculos do projeto de águas PDF/A 

ESP_AGU_ESG_PE_03_CALC-
ESG_V01 

Cálculos do projeto de esgotos PDF/A 

ESP_PLU_PD_01_ V01 
PL_ Plantas do projeto de águas pluviais (1/100) 
PORM_ Pormenores do projeto águas pluviais (1/10) 

DWFx 

ESP_PLU_PE_01_MEM_V01 Memória descritiva do projeto de águas pluviais PDF/A 

ESP_PLU_PE_02_CALC_V01 Cálculos do projeto de águas pluviais PDF/A 

ESP_AEX_PD_01_ V01 
PL_ Plantas do projeto de arranjos exteriores (1/100) 
PORM_ Pormenores (1/10) 

DWFx 

ESP_AEX_PE_01_MEM_V01 Memória descritiva do projeto de arranjos exteriores PDF/A 

ESP_TEL_PD_01_V01 Projeto de telecomunicações (1/100) DWFx 

ESP_TEL_PE_01_V01 Memória descritiva do projeto de telecomunicações PDF/A 

ESP_TER_PD_01_V01 Projeto de térmica (1/100) DWFx 

ESP_TER_PE_01_V01 Memória descritiva do projeto de térmica PDF/A 

ESP_ELM_PE_01_DECL_V01 
Justificação de dispensa de projeto de infraestruturas 
eletromecânicas 

PDF/A 

ESP_SCI_PD_01_V01 Projeto de segurança contra incêndios (1/100) DWFx 

ESP_SCI_PE_01_V01 
Memória descritiva do projeto de segurança contra 
incêndios 

PDF/A 

ESP_ACU_PD_01_V01 Projeto de condicionamento acústico DWFx 

ESP_ACU_PE_01_V01 Memória descritiva do projeto acústico  PDF/A 
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