
    

 

 

 

1 Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual). 
2 Riscar o que não interessa. 
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AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES 
 

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 
 REQUERENTE  
Nome/Designação ...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
Domicílio/Sede ............................................................................................................................................................. 
Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 
Código de acesso à certidão permanente de registo comercial ........................................................................ 
Contribuinte n.º ............................................ Cartão do cidadão n.º/BI n.º ............................................................. 
emitido por ................................................. em ............./............./................ válido até .........../............./............... 
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 
na qualidade de1 ................................................................. representado(a) por ………..............…….................. 
......................................................................................................................................................................................... 
Domicílio ........................................................................................................................................................................ 
Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 
Contribuinte n.º ……...………............ Cartão do cidadão n.º/BI n.º......................................................................... 
emitido por ................................................ em ............./............./................ válido até ............/............./...............  
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 
 
EXPOSIÇÃO DO PEDIDO  
Vem requerer a V. Ex.ª autorização para a instalação de infraestruturas de suporte das estações de 
radiocomunicações e respetivos acessórios a levar a efeito no prédio sito ………............................................ 
….…………………....................................................................., freguesia de …………………………………….…….. 
…..........….................………………………………, com a área de .................................... m2, que confronta a 
Norte com ...................................................................................................................................................................., 
Sul com .....................................................................................................................…………...................... ...........…,  
Nascente com ............................................................................................................................................................, 
Poente com ................................................................................................................................................................, 
inscrito na matriz predial rústica/urbana2 da respetiva freguesia sob o artigo ……….....…………................., 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Lousã sob o n.º ………...…………...................., ou na 
edificação para a qual foi emitido Alvará de Licença/Autorização2 de utilização n.º 
…….................................., em ….....…/……...../…....……., sita em ……………………………………………………... 
……………….….....…………..................................................…….., freguesia de ……………………………………… 
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...............................................................................…., inscrita na matriz predial urbana da respetiva freguesia 
sob o artigo ………………..................…, descrita na Conservatória do Registo Predial da Lousã sob o 
n.º…………………......................................... 

 
 

Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala: 
 Identificação do titular 
 Identificação do título emitido pelo ICP-ANACOM 
 Memória descritiva da instalação 
 Plantas de localização à escala 1/25 000 e 1/5 000 ou 1/2 000 
 Planta de implantação à escala 1/200 ou 1/500 
 Plantas e alçados à escala 1/100 
 Termo de responsabilidade dos(as) técnicos(as) responsáveis pela instalação, quer a nível civil, 
quer a nível das instalações elétricas 

 Declaração emitida pelo(a) operador(a) que garanta a conformidade da instalação em 
causa com os níveis de referência de radiação aplicáveis, de acordo com as normas em vigor 

 Autorização expressa do(a) proprietário(a) do terreno para a instalação das infraestruturas e 
respetivos acessórios 

 Estudo justificativo da estabilidade das edificações 
 Autorização expressa para a instalação das infraestruturas do(a) proprietário(a) do edifício ou 
dos condóminos 

 
Pede deferimento, 
 
Lousã, ............ de .......................................... 20..................... 
 
 
 
O/A Requerente ..........................................................................................................................................................  
 
 
 
 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 
OBSERVAÇÕES: ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
O/A TRABALHADOR/A:……………………………………………………………….…….  DATA: …………../…………../………….. 

 


