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MODELO DE INSTRUÇÃO U16 – PUBLICIDADE
 

 
MODELO DE INSTRUÇÃO PARA PUBLICIDADE 

 

A não apresentação de qualquer documento instrutório em função da natureza da operação urbanística deve ser 
devidamente fundamentada sob pena de ser considerado em falta. 
 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 
 

 Os elementos instrutórios que devam ser apresentados em formato digital, devem assumir o formato 
“.pdf”, ou, caso contenham peças desenhadas, o formato “.dwf” e o formato “.dwg” ou formatos abertos 
equivalentes, adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho no que respeita à implantação da 
operação urbanística. 

 As peças escritas devem respeitar o formato A4. 

 As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à identificação 
da peça: o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a escala, a especificação da peça 
desenhada. 

 Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos devem ser datadas e assinadas pelo autor ou 
autores do projeto. 

 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS COMUNS 

 

 Certidão do registo comercial ou respetivo código de acesso. 

 Ata da tomada de posse da direção e dos respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de natureza 
associativa 

 Procuração com poderes expressos para a realização da operação, se aplicável, ou respetivo código de 
acesso. 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 
referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do 
registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da 
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais. 

 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PUBLICITÁRIO  

 Autorização do proprietário, possuidor ou titular de outros direitos, sempre que o meio ou suporte onde se 
pretenda afixar ou inscrever a mensagem publicitária seja fixado ou instalado em propriedade alheia. 

 Autorização de outros proprietários, possuidores ou titulares de outros direitos que possam vir a sofrer 
danos com a afixação ou inscrição da mensagem publicitária pretendida. 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada ou indicação do respetivo código de acesso. 

 Documento comprovativo da aprovação pela entidade pública que exerça poderes de jurisdição na área 
onde se pretenda afixar a publicidade. 

 Memória descritiva referindo o material, forma e cor. 

 Fotografia a cores do local e envolvência, com a representação do meio ou suporte publicitário. 

 Planta de localização à escala 1:25 000, com a delimitação da área objeto da operação. 

 Planta de localização à escala 1:2000 ou superior, com a indicação precisa do local onde se pretende 
efetuar a instalação. 

 Peça desenhada à escala 1:100, ou outra considerada adequada, com indicação da forma, dimensão, 
balanço e distância a elementos como passeios, fachadas, sinaléticas, árvores ou quaisquer elementos 
que se julguem relevantes. 

 Imagem digitalizada do local com simulação de implantação de elemento publicitário pretendido, quando 
aplicável. 

 Seguro de responsabilidade civil, nos casos em que o meio ou suporte possa constituir risco para a 
segurança das pessoas e bens. 


