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Requerimento – U24 N24.1 – RADIOCOMUNICAÇÕES 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Autorização para a instalação de infraestruturas de suporte de radiocomunicações 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 5º - [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Art.º 5º - [n.º 1 – al. f)] Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Art.º 5º - [n.º 1 – al. f)] Cópia do documento de que conste a autorização 
expressa dos proprietários dos terrenos para a 
instalação das infraestruturas de suporte das 
estações de radiocomunicações e respetivos 
acessórios. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional No caso de terrenos 

1Art.º 5º - [n.º 2 – al. b)] Cópia do documento de que conste a autorização 
expressa para a instalação do proprietário ou dos 
condóminos, nos termos da lei aplicável. 

Condicional No caso de edifícios 

1Art.º 5º - [n.º 4] Documento comprovativo do pedido de instalação 
do operador à sociedade que desenvolva a 
atividade de instalação e exploração de 
infraestruturas de suporte de estações de 
radiocomunicações. 

Condicional  

1Art.º 5º - [n.º 1 – al. d)] Termo de responsabilidade dos técnicos 
responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer 
a nível das instalações elétricas. 

Termo de infraestruturas 
de suporte de 
radiocomunicações 

pdf TIST_radiocomunica Obrigatório  

1Art.º 5º - [n.º 1 – al. c)] Memória descritiva da instalação (com indicação dos 
critérios adotados condicionantes, materiais 
empregues e métodos construtivos e de fixação). 

Memória de 
infraestruturas de suporte 
de radiocomunicações 

pdf MIST_radiocomunica Obrigatório  

1Art.º 5º - [n.º 2 – al. a)] Estudo justificativo da estabilidade das edificações 
sob o ponto de vista estrutural e da fixação das 
infraestruturas de suporte das estações de 
radiocomunicações ao edifício. 

Estudo justificativo da 
estabilidade das 
edificações 

pdf EJEE_estabilidade Condicional No caso de edifícios 

1Art.º 5º - [n.º 1 – al. c)] 
NORMA 

Planta de localização à escala de 1:1000. Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  
1Art.º 5º - [n.º 1 – al. c)] Planta de implantação à escala de 1:200 ou de 

1:500. 
Planta de implantação dwg PEIM_implanta Obrigatório  

1Art.º 5º - [n.º 1 – al. c)] Plantas e alçados à escala de 1:100. Desenhos de 
radiocomunicações 

dwf DIST_desenhos Obrigatório  

1Art.º 5º - [n.º 1 – al. e)] Declaração emitida pelo operador que garanta a 
conformidade da instalação em causa com os níveis 
de referência de radiação aplicáveis, de acordo com 
normativos nacionais ou internacionais em vigor. 

Pareceres ou certificados 
de entidades externas 

pdf PEE_pareceres Obrigatório  

1Art.º 5º - [n.º 1 – al. b)] Identificação do título emitido pelo ICP - ANACOM, 
quando existente, nos termos do Decreto-Lei n.º 
151-A/2000, de 20 de Julho. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Quando existente 

 Documentos diversos. Condicional  
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro. 
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ÍNDICE DOCUMENTAL 

 
Passagem de certidão da promoção das consultas devidas 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 6º - [n.º 4] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA Atribuição dos poderes necessários para agir em 

representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro. 
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