
Extensões

Código Descrição pemitidas

ACON Ata do condomínio pdf/a

AEPT Autorização expressa dos proprietários (infraestruturas de suporte das estações de pdf/a

ALIC Alvará emitido pela câmara pdf,pdf/a

ANAC Documento de identificação do título emitido pelo ICP-ANACOM pdf/a

ARAT Apólice / declaração pela reparação de danos acidentes de trabalho pdf/a

ARCP Apólice / declaração seguro de responsabilidade civil pdf/a

ASCO Apólice / declaração seguro da construção pdf/a

BICC Cópia de documento de identificação civil pdf,pdf/a

CAEL Cálculos do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica pdf/a

CALT Calendarização da execução dos trabalhos pdf/a

CCDO Comprovativo de contratação, por parte da empresa responsável pela execução da obra, do pdf/a

CCTI Contratos celebrados referente à transmissão do imovél pdf,pdf/a

CDEQ Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar interior pdf/a

CEEL Certificado exploração da rede de alimentação e distribuição de energia elétrica (CERTIEL) pdf/a

CEIN Certificado e Inspeção das instalações emitido pela entidade inspetora reconhecida pela DGEG, pdf/a

CELT Composição da equipa multidisciplinar do projeto loteamento pdf,pdf/a

CFAA Comprovativo de fornecimento do serviço de abastecimento de água pdf/a

CFEL Comprovativo de fornecimento de energia elétrica pdf/a

CFIG Comprovativo de fornecimento do serviço de abastecimento de gás pdf/a

CFIT Comprovativo de fornecimento do serviço de  instalações telefónicas e telecomunicações pdf/a

CIEP Certificado e instalação e equipamento sobre pressão pdf/a

CIRG Certificado de inspeção da rede de gás pdf/a

CITR Certificado de conformidade do projeto de instalações eletromecânicas de transporte pdf/a

CLAS Comprovativo de Ligação de Água e Saneamento pdf/a

CPEL Comprovativo de aprovação do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica pdf/a

CPIG Comprovativo de aprovação do projeto de instalação de gás pdf/a

CPNP Comprovativo emitido pela CM ou JF da atribuição de número de polícia pdf/a

CPPC Comprovativo da prestação da caução pdf/a

CPQT Comprovativo de integração do diretor da obra no quadro técnico da empresa pdf/a

CPSI Comprovativo de aprovação do projeto de segurança contra incêndios em edifícios pdf/a

CQTD Comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito pdf/a

CRCO Certidão do registo comercial (constituição da sociedade) pdf/a

CREE Comprovativo de receção da rede de energia elétrica pdf/a

CRPR Certidão do registo predial pdf/a

CSCE Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do SCEE pdf/a

CSDO Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil extracontratual valido, relativo à pdf/a

CTRF Certidão de teor da repartição de finanças pdf/a

CUEX Cédula de Operador de Explosivos pdf/a

CURB Contrato de urbanização pdf/a

DAPP Declaração de inscrição em associação pública profissional pdf/a

DCIN Declaração de conformidade da instalação pdf/a

DCON Declaração de condóminos pdf/a

DCRC Pré-certificado energético pdf/a

DCTP Declaração de conformidade pelo projeto emitido pro técnico projetista inscrito na DGEG pdf/a

DETL Declaração emitida por técnico legalmente habilitado (anterior à aplicação do RGEU) pdf/a

DIPL Declaração de identificação dos proprietários dos lotes constantes do alvará para alteração de pdf,pdf/a

DNAA Declaração de não apresentação de elementos de abastecimento de águas pdf,pdf/a

DNAE Declaração de não apresentação de elementos de arranjos exteriores pdf,pdf/a

DNAO Declaração de não apresentação de elementos pdf,pdf/a

DNAP Declaração de não apresentação de elementos de drenagem de águas pluviais pdf,pdf/a

DNAQ Declaração de não apresentação de elementos de arquitetura pdf,pdf/a

DNAR Declaração de não apresentação de elementos de drenagem de águas residuais pdf,pdf/a

DNCP Declaração de não apresentação de elementos de estabilidade escavação e contenção periférica pdf,pdf/a

DNCT Declaração de não apresentação de elementos de estudo do comportamento térmico pdf,pdf/a

DNEL Declaração de não apresentação de elementos de alimentação e distribuição de energia elétrica pdf,pdf/a

DNFI Declaração de não apresentação da ficha de segurança contra incêndios em edifícios pdf,pdf/a

DNIA Declaração de não apresentação de elementos de isolamento acústico pdf,pdf/a

TIPOS DE DOCUMENTO



DNIG Declaração de não apresentação de elementos de instalação de gás pdf,pdf/a

DNIT Declaração de não apresentação de elementos de instalações telefónicas e telecomunicações em pdf,pdf/a

DNIV Declaração de não apresentação de elementos de infraestruturas viárias pdf,pdf/a

DNPA Declaração de não apresentação do plano de acessibilidades pdf,pdf/a

DNSI Declaração de não apresentação de elementos de segurança contra incêndios em edifícios pdf,pdf/a

DNTR Declaração de não apresentação de elementos de instalações eletromecânicas de transporte pdf,pdf/a

DNUR Declaração de não apresentação de elementos de instalações telefónicas e telecomunicações em pdf,pdf/a

DNVE Declaração de não apresentação de elementos de ventilação e exaustão de fumos pdf,pdf/a

DOCI Declaração emitida pelo operador quer garanta a conformidade da instalação em causa pdf/a

DOPA Declaração da Ordem Profissional do projeto de acústica pdf/a

DPRO Declaração de cedência de direitos do processo pdf,pdf/a

DRLT Declaração de Responsabilidade Equipa Multidisciplinar - Loteamento Urbano pdf/a

DTAL Declaração de titularidade de alvará emitido pelo IMPIC, I.P. pdf,pdf/a

EENQ Estudo de enquadramento pdf/a

EGGE Estudo geológico e geotécnico pdf/a

EJEE Estudo justificativo estabilidade das edificações pdf/a

EOAR Estimativa orçamental pdf/a

EXPL Extratos de Planos pdf,pdf/a

FCN2
FCON Folha de confrontações do Loteamento dwf/x

FIEL Ficha eletrotécnica pdf/a

FIIT Fichas ITED pdf/a

FINE Ficha estatística INE pdf/a

FIUR Fichas ITUR pdf/a

FSCI Ficha de segurança contra incêndios em edifícios pdf/a

FTHA Ficha Técnica da Habitação pdf/a

FTSE Ficha Técnica da Instalação com indicação da capacidade prevista das regras de segurança pdf/a

IICP Identificação do titulo ICP pdf/a

LETO Levantamento Topográfico (DWG) dwg

LETX Levantamento Topográfico (DWFX) dwf/x

LFOT Levantamento fotográfico pdf,pdf/a

LOBR Livro de obra pdf,pdf/a

MCOU Minuta do contrato de obras de urbanização pdf,pdf/a

MDAA Memória descritiva do projeto de abastecimento de águas pdf/a

MDAE Memória descritiva do projeto de arranjos exteriores pdf/a

MDAP Memória descritiva do projeto de drenagem de águas pluviais pdf/a

MDAQ Memória descritiva do projeto de arquitetura pdf/a

MDAR Memória descritiva do projeto de drenagem de águas residuais pdf/a

MDCP Memória descritiva projeto estabilidade escavação e contenção periférica pdf/a

MDCT Memória descritiva do projeto de estudo do comportamento térmico pdf/a

MDEA Memória descritiva do estudo acústico pdf/a

MDEL Memória descritiva do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica pdf/a

MDER Memória Descritiva de Pedido de Licença Especial de Ruído - Art 15, DL 9/2007 pdf/a

MDIA Memória descritiva do projeto de isolamento acústico pdf/a

MDIG Memória descritiva do projeto de instalação de gás pdf/a

MDIR Memória descritiva da instalação infraestruturas estações radiocomunicação pdf/a

MDIT Memória descritiva do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em edifícios pdf/a

MDIV Memória descritiva do projeto de infraestruturas viárias pdf/a

MDPA Memória descritiva do plano de acessibilidades pdf/a

MDPD Memória descritiva do plano de demolição pdf/a

MDPP Memória descritiva do projeto instalação armazenamento produtos de petróleo pdf/a

MDSI Memória descritiva do projeto de segurança contra incêndios em edifícios pdf/a

MDTR Memória descritiva do projeto de instalações eletromecânicas de transporte pdf/a

MDUR Memória descritiva do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em obras de pdf/a

MDVE Memória descritiva do projeto de ventilação e exaustão de fumos pdf/a

MEDG Memória Descritiva Genérica pdf/a

MFIA Memória descritiva das telas finais de arquitetura pdf/a

NIFI Cópia de documento de identificação fiscal pdf,pdf/a

ODAO Procuração, no caso de o requerente ser representado por procurador pdf,pdf/a



ODEL Outros DWFs do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica dwf,dwf/x

ODPC Outros DWFs do projeto complementar dwf,dwf/x

OOAA Orçamento obra do projeto de abastecimento de águas pdf/a

OOAE Orçamento obra do projeto de arranjos exteriores pdf/a

OOAP Orçamento obra do projeto de drenagem de águas pluviais pdf/a

OOAR Orçamento obra do projeto de drenagem de águas residuais pdf/a

OOEL Orçamento obra do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica pdf/a

OOGL Orçamento da obra global pdf/a

OOIG Orçamento obra do projeto de instalação de gás pdf/a

OOIV Orçamento obra do projeto de infraestruturas viárias pdf/a

OORS Orçamento obra do projeto de resíduos sólidos urbanos pdf/a

OOUR Orçamento obra do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em obras de pdf/a

OPAA Outros PDFs do projeto de abastecimento de águas pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPAE Outros PDFs do projeto de arranjos exteriores pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPAP Outros PDFs do projeto de drenagem de águas pluviais pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPAQ Outros PDFs Arquitetura pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPAR Outros PDFs do projeto de drenagem de águas residuais pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPCP Outros PDFs do projeto de estabilidade escavação e contenção periférica pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPCT Outros PDFs do projeto do estudo do comportamento térmico pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPDF Outros PDF's pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPEL Outros PDFs do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPIA Outros PDFs do projeto de isolamento acústico pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPIG Outros PDFs do projeto de instalação de gás pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPIT Outros PDFs do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em edifícios pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPIV Outros PDFs do projeto de infraestruturas viárias pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPPC Outros PDFs do projeto complementar pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPSI Outros PDFs do projeto de segurança contra incêndios em edifícios pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPTR Outros PDFs do projeto de instalações eletromecânicas de transporte pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPUR Outros PDFs do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em obras de urbanização pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OPVE Outros PDFs do projeto de ventilação e exaustão de fumos pdf,pdf/a,dwf,dwf/x

OTTF Outras Telas Finais dwf,dwf/x

PARE Parecer emitido por uma entidade pdf,pdf/a

PDAA Peças desenhadas do projeto de abastecimento de águas dwf,dwfx

PDAE Peças desenhadas do projeto de arranjos exteriores dwf,dwfx

PDAP Peças desenhadas do projeto de drenagem de águas pluviais dwf,dwfx

PDAQ Peças desenhadas do projeto de arquitetura dwf,dwfx

PDAR Peças desenhadas do projeto de drenagem de águas residuais dwf,dwfx

PDCP Peças desenhadas do projeto de estabilidade escavação e contenção periférica dwf,dwfx

PDCT Peças desenhadas do projeto de estudo do comportamento térmico dwf,dwfx

PDEA Peças desenhadas do estudo acústico dwf,dwfx

PDEE Peças desenhadas do estudo de enquadramento dwf,dwfx

PDEL Peças desenhadas do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica dwf,dwfx

PDIA Peças desenhadas do projeto de isolamento acústico dwf,dwfx

PDIG Peças desenhadas do projeto de instalação de gás dwf,dwfx

PDIR Peças desenhadas da instalação infraestruturas estações radiocomunicação dwf,dwfx

PDIT Peças desenhadas do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em edifícios dwf,dwfx

PDIV Peças desenhadas do projeto de infraestruturas viárias dwf,dwfx

PDLT Peças desenhadas do projeto de arquitetura - Loteamento dwf,dwfx

PDPA Peças desenhadas do plano de acessibilidades dwf,dwfx

PDPC Peças desenhadas do projeto complementar dwf,dwfx

PDPD Peças desenhadas do plano de demolição dwf,dwfx

PDPH Peças desenhadas da propriedade horizontal dwf,dwfx

PDPP Peças desenhadas do projeto instalação armazenamento produtos de petróleo dwf,dwfx

PDPS Peças desenhadas do plano de segurança dwf,dwfx

PDSI Peças desenhadas do projeto de segurança contra incêndios em edifícios dwf,dwfx

PDTR Peças desenhadas do projeto de instalações eletromecânicas de transporte dwf,dwfx

PDUR Peças desenhadas do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em obras de dwf,dwfx

PDVE Peças desenhadas do projeto de ventilação e exaustão de fumos dwf,dwfx

PDWG Planta de implantação com formato vetorial  (DWG) dwg



PDXF Planta de implantação com formato vetorial  (DXF) dwf,dwfx

PEPC Peças escritas do projeto complementar pdf,pdf/a

PEPH Peças escritas da propriedade horizontal pdf,pdf/a

PEPS Peças escritas do plano de segurança pdf,pdf/a

PFIA Peças desenhadas das telas finais de arquitetura dwf,dwfx

PIDO Planta de implantação com delimitação de ocupação dwf,dwfx

PIDP Planta de Implantação com delimitação do prédio desenhada sobre leve.top dwf,dwfx

PLAC Plantas, alçados e cortes dwf,dwfx

PLLO Plantas de Localização dwf,dwfx

PSOL Planta síntese da operação de loteamento dwf,dwfx

QSAU Quadro sinótico de autorização de utilização pdf,pdf/a

QSOU Quadro sinótico de obras de urbanização / remodelação terrenos pdf,pdf/a

QSPA Quadro sinótico de obras de edificação pdf,pdf/a

QSPL Quadro sinótico do projeto loteamento pdf,pdf/a

RLAC Relatório de avaliação acústica pdf,pdf/a

RLEA Relatório do estudo acústico pdf,pdf/a

RQRM Requerimento pdf,pdf/a

TAOE Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que pdf,pdf/a

TAOL Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que pdf,pdf/a

TAOU Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que pdf,pdf/a

TCIA Termo de responsabilidade da conformidade da execução da obra com o projeto acústico pdf,pdf/a

TCIE Termo de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer a pdf,pdf/a

TCOF Termo de responsabilidade da conformidade da execução da obra com o projeto de SCIE (diretor pdf,pdf/a

TCOP Termo de responsabilidade da conformidade da execução da obra com o projeto aprovado pdf,pdf/a

TCTR Termo de responsabilidade da conformidade da execução da obra com o projeto de instalações pdf,pdf/a

TEAA Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de abastecimento de águas (artº pdf,pdf/a

TEAE Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de arranjos exteriores (artº 102º-A pdf,pdf/a

TEAP Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de drenagem de águas pluviais pdf,pdf/a

TEAR Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de drenagem de águas residuais pdf,pdf/a

TEAS Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de águas e saneamento (artº 102º- pdf,pdf/a

TECT Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto térmico (artº 102º-A do RJUE) pdf,pdf/a

TEEL Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de alimentação e distribuição de pdf,pdf/a

TEES Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de estabilidade (artº 102º-A do pdf,pdf/a

TEIA Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto acústico (artº 102º-A do RJUE) pdf,pdf/a

TEIG Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de instalação de gás (artº 102º-A pdf,pdf/a

TEPI Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de instalações telefónicas e pdf,pdf/a

TESI Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de segurança contra incêndios pdf,pdf/a

TETR Termo de responsabilidade da execução da obra com o projeto de instalações eletromecânicas pdf,pdf/a

TFAD Telas Finais das redes prediais de água e esgotos dwf,dwfx

TFIA Termo de responsabilidade do autor das telas finais de arquitetura pdf,pdf/a

TRAA Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de águas pdf,pdf/a

TRAE Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores pdf,pdf/a

TRAP Termo de responsabilidade do projeto de drenagem de águas pluviais pdf,pdf/a

TRAQ Termo de responsabilidade do projeto de arquitetura pdf,pdf/a

TRAR Termo de responsabilidade do projeto de drenagem de águas residuais pdf,pdf/a

TRCO Termo de responsabilidade coordenador do projeto pdf,pdf/a

TRCP Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade escavação e contenção periférica pdf,pdf/a

TRCT Termo de responsabilidade do projeto de estudo do comportamento térmico pdf,pdf/a

TRDO Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor da obra pdf,pdf/a

TREA Termo de responsabilidade do estudo acústico pdf,pdf/a

TREG Título de registo emitido pelo IMPIC, I.P., com subcategorias adequadas aos trabalhos executar pdf,pdf/a

TREL Termo de responsabilidade do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica pdf,pdf/a

TRFO Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização da obra pdf,pdf/a

TRIA Termo de responsabilidade do projeto de isolamento acústico pdf,pdf/a

TRIG Termo de responsabilidade do projeto de instalação de gás pdf,pdf/a

TRIR Termo de responsabilidade da instalação infraestruturas estações radiocomunicação pdf,pdf/a

TRIT Termo de responsabilidade do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em edifícios pdf,pdf/a

TRIV Termo de responsabilidade do projeto de infraestruturas viárias pdf,pdf/a

TRPA Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades pdf,pdf/a



TRPC Termo de responsabilidade  do projeto complementar pdf,pdf/a

TRPD Termo de responsabilidade do plano de demolição pdf,pdf/a

TRPH Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto (n.º pdf,pdf/a

TRPP Termo de responsabilidade do projeto instalação armazenamento produtos de petróleo pdf,pdf/a

TRPS Termo de responsabilidade do plano de segurança pdf,pdf/a

TRRA Termo de responsabilidade do relatório de avaliação acústica pdf,pdf/a

TRRC Termo de Responsabilidade conforme ponto 16 da alinea a, do numero 2 do artigo 9 do RMUEC pdf,pdf/a

TRSI Termo de responsabilidade do projeto de segurança contra incêndios em edifícios pdf,pdf/a

TRTR Termo de responsabilidade do projeto de instalações eletromecânicas de transporte pdf,pdf/a

TRUR Termo de responsabilidade do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações em obras de pdf,pdf/a

TRVE Termo de responsabilidade do projeto de ventilação e exaustão de fumos pdf,pdf/a


