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D.S.S.C.U. 

ANTEPROJECTO (DE ALTERAÇ Ã O) DE 

OBRA DE CONSTRUÇ Ã O E DE AMPLIAÇ Ã O  
 

Nº do documento Descrição Observações 
A preenher 

pela DSSCU 

 Requerimento e índice de documentos   

 Declaração de representante da pessoa colectiva   

 
Documento comprovativo de titularidade da 

propriedade 
  

 Procuração   

 Termo de responsabilidade do autor do projecto   

 Planta cadastral   

 
Planta de condições urbanísticas / Extracto de 

plano de pormenor 
  

 Memória descritiva e justificativa de arquitectura 

Deve-se ainda fazer referência quanto às situações 

de cumprimento dos pareceres emitidos pelos 

serviços / entidades intervenientes na apreciação e 
aprovação do projecto ou no acompanhamento da 

obra, juntado ainda a cópia do respectivo ofício 

 

 
Fotocópia dos pareceres dos respectivos serviços 

/ entidades 
  

 

Folha de cálculo das áreas de todos os pisos e 

planta com indicação a cores das diversas 

finalidades 

Deve entregar em simultâneo o Softcopy, pose ver a 

exigência do modelo nas instruções de elabotação do 

Softcopy 
 

 Folha de cálculo da área de sombra projectada   

 Ficha técnica 
Deve entregar em simultâneo o Softcopy, pose ver a 

exigência do modelo nas instruções de elabotação do 

Softcopy 
 

 

Memória descritiva das fracções autónomas e 

planta com indicação a cores da área bruta de 

utilização de cada fracção autónoma 

Deve entregar em simultâneo o Softcopy, pose ver a 

exigência do modelo nas instruções de elabotação do 

Softcopy 
 

 Regulamento do condomínio   

 

Tabela com os cálculos do número de lugares de 

estacionamento e planta com indicação a cores 

dos cálculos justificativos da área de cada piso 

  

 Índice das peças desenhadas   

 Planta de localização   

 Planta de arquitectura (nota 1)   

 Planta de corte e alçado de arquitectura   

 Planta de pormenor 
Deve incluir nela o conteúdo indicado nas alínea 7) a 

10) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento 

Administrativo n.º 38/2022 
 

 Projecto de segurança contra incêndios 
Deve incluir nele os elementos compostos de acordo 

com o artigo 22.º do Regulamento Administrativo 

n.º 38/2022 
 

 Outro (discriminar):   

 Outro (discriminar):   

 Outro (discriminar):   

 

(nota 1) Caso a planta seja constituída por várias folhas, deverá então indicar em cada folha a localização concreta que se reposta na planta. 

(nota 2) A quantidade dos equipamentos de elevadores deve ser analisada primeiramente. 

Assinatura do técnico responsável pela elaboração do projecto:  _____________________________________＿______ 

Assinatura do dono da obra:  _____________________________________________________＿＿＿＿＿＿________ 

Data: _____________ano_______mês______dia 

 

Observação: Este índice de documentos é considerado como modelo do conteúdo do projecto completo e normal e o requerente pode 

rectificar, adicionar ou eliminar o conteúdo conforme a natureza do pedido próprio. 
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