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Estrutura Página/s  Elementos Verificação 

1 Requerimento         1 

2 Índice    2 
 
 

Projectos de Especialidade Página/s  Elementos Verificação 

3 Estabilidade  Projecto de Estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica  3.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  3.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  3.3

 Comprovativo de habilitação - Declaração da Ordem  3.4

 Ou Fundamentação da não apresentação do projecto:         3.b

4 Alimentação e distribuição 
de Energia Eléctrica 

 Projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica/ Ficha electrotécnica  4.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  4.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  4.3

 Comprovativo de habilitação - Declaração da Ordem  4.4

 Ou Fundamentação da não apresentação do projecto:         4.b

5 Instalação de Gás  Projecto de instalação de gás  5.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  5.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  5.3

 Comprovativo de habilitação - Declaração da Ordem  5.4

 Ou Fundamentação da não apresentação do projecto:  5.b

6 Redes prediais de águas e 
esgotos 

 Projecto de distribuição de Redes prediais de águas e esgotos  6.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  6.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  6.3

 Comprovativo de habilitação - Declaração da Ordem  6.4

 Ou Fundamentação da não apresentação do projecto:        6.b

7 Águas pluviais  Projecto de distribuição de águas pluviais  7.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  7.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  7.3

 Comprovativo de habilitação - Declaração da Ordem  7.4

 Ou Fundamentação para não apresentação do projecto:        7.b

8 Arranjos exteriores  Projecto de arranjos exteriores (quando exista logradouro não pavimentado)  8.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  8.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto(SRC)  8.3

 Comprovativo de habilitação   8.4

 Ou Fundamentação não apresentação do projecto:        8.b

9 Infra-estruturas de 
telecomunicações 

 Projecto de distribuição de infra-estruturas de telecomunicações  9.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  9.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto(SRC)  9.3

 Comprovativo de habilitação - Declaração da Ordem  9.4

 Ou Fundamentação para não apresentação do projecto:        9.b

10 * Comportamento 
térmico 

 Estudo de comportamento térmico e elementos previstos na Port. nº349C/2013 de 2/12 (redacção em vigor),com:  10a.1

[1] Projecto de comportamento térmico, com as soluções adoptadas; cálculos efectuados, nos termos do Reg. de 
Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação * 

 10a.2

[2] Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada  10a.3

[3] Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sist. Certificação Energética dos Edifícios  10a.4

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  10a.5

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  10a.6

 Ou Fundamentação para não apresentação:        10.b

11 Instalações 
electromecânicas 

 Projecto de instalações electromecânicas  11a.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  11a.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto(SRC)  11a.3

 Comprovativo de habilitação - Declaração da Ordem  11a.4

 Ou Fundamentação técnica para não apresentação do projecto:       11.b

12 Condicionamento acústico  Projecto de Condicionamento Acústico  12a.1

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  12a.2

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto(SRC)  12a.3

 Comprovativo de habilitação   12a.4

 Ou Fundamentação técnica para não apresentação do projecto:        12b

13*  Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios 
 

      Termo de responsabilidade do técnico autor do projecto  13.1

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  13.2

 Comprovativo de habilitação   13.3

 Ou Fundamentação da não apresentação do projecto:        13.b

14 Empresa construtora  Número: do alvará / de registo emitido pelo InCI, I. P / ou de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P e que confira 
habilitações adequadas à natureza e valor da obra      

 14.1

 Apólice de seguro contemplando a reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho (ST)  14.2

 Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível *  14.3

15 Director de obra 
 

 Termo de responsabilidade do director de obra que não poderá acumular a função de director de fiscalização de obra  15

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC) 

 Comprovativo de habilitação  

16 Director de Fiscalização 
de obra 

 Termo de responsabilidade de director de fiscalização de obra que não poderá acumular a função de director de obra  16.1 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projecto (SRC)  16.2 

 Comprovativo de habilitação   16.3 

17 PSS  Plano de segurança e saúde  17 

18 Livro de obra, com menção de termo de abertura  18 
(SRC) A exigência do seguro de resp. civil aos técnicos, está dependente da aprovação da portaria conjunta dos membros do Governo | (ST) nos termos da Lei nº 98/2009 de 04/09 

 
 

Folhas 
entregues   

Coordenador de projecto (1)    Funcionário responsável pela verificação  

Requerente (2)    Elementos em falta        

(1) Sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declaro que a informação facultada é 
verdadeira e está de acordo com as disposições legais aplicáveis. (2) Declaro que tomei conhecimento e fui esclarecido sobre o conteúdo da presente ficha. 

Sim   Não   __/__/____ 
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