
    

 

 

 

1 Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual). 
   Nota: 1 hectare=10 000m2 

O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS 
SOL - 032.004 

LICENCIAMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DE SOLO 
 

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, nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril o 
licenciamento para a(s) seguinte(s) ação(ões) a seguir assinalada(s): 

 Destruição do revestimento vegetal (sem fins agrícolas): 
 Limpeza manual de vegetação 
 Limpeza mecânica de vegetação 

 
 Mobilização de solo 

 Lavoura contínua 
 Gradagem 
 Ripagem 
 Ripagem cruzada que nunca será efetuada segundo as linhas do maior declive 
 Plantação à cova sem qualquer outra mobilização 
 Armação do terreno em vala e cômoro 

 



    

 

 

 

(2) Riscar o que não interessa. 
O REQUERIMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS MAIUSCULAS, DE FORMA LEGÍVEL E SEM ABREVIATURAS 
SOL - 032.004 

 

 Construção de terraços a efetuar só nas zonas com declive superior a 25% e com respeito 
pelos condicionalismos expressos na alínea h) do artigo 1º da Portaria n.º 528/89, de 11 de julho 

 Outra. Qual? …………………………………………………………………………………………………… 
 
A realizar em terreno destruído/não destruído2, com a área total de ……………….., m2/ha2, da qual 
pretende arborizar/rearborizar2 ……………., m2/ha2, com a espécie(s)………………………………...……… 
…………………………………………………………, alterando/não alterando2 o tipo e a composição do 
povoamento existente, do prédio sito …………………………….............................................................................,  
freguesia de ……………........................................................………………………………...………………, inscrito na 
matriz predial rústica da respetiva freguesia sob o artigo ….........………, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Lousã sob o n.º………………….......................... 
 
Para tanto, declara que tem perfeito conhecimento das normas expressas na Portaria n.º 528/89, de 11 
de julho, nomeadamente da proibição da utilização das técnicas de mobilização que sejam efetuadas 
segundo as linhas do maior declive, além da interdição das mobilizações a menos de trinta metros das 
linhas de águas principais, onde só é permitida a arborização “ao covacho”. 
 
Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala: 

 Caderneta predial 
 Certidão da Conservatória do Registo Predial/Código de acesso à certidão permanente de 
registo predia2 ……………………………………………………………………………………………..……… 

 Extratos das Extratos das Plantas de Ordenamento, de Zonamento e de Implantação dos 
Planos Municipais de Ordenamento vigentes e das respetivas Plantas de Condicionantes. 

 Planta de localização à escala 1/25 000 
 Planta à escala 1/5000 ou superior 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

 


