
 

FICHA TÉCNICA DE ARQUITETURA [FTA] Integrada em:  [indicar procedimento] 
Entrada nº 
_______ 

Operação / 
Obras de 

 
[indicar(1)] 

 

Plano Director Municipal    

Plano de Urbanização de ________________________________  

Plano de Pormenor ____________________________________  

Alvará de Loteamento nº_____ /__________  
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Contexto processual 
 

1 Processos 
Antecedentes  

 Alvará de Loteamento nº       /            Informação Prévia - processo nº       /       
 Licença de Obras nº       /          Informação Simples - processo nº       /       
 Comunicação Prévia | processo nº      /         Licença de utilização nº       /       

 

Enquadramento 
 

2 Enquadramento  
Plano Municipal de 
Ordenamento do 
Território (1)   

2.1| Zonamento / ordenamento 2.2| Condicionantes [Serv. administrativa / Rest. utilidade pública] 2.3| Outas condicionantes 
Art.:___º  Art.:___º        
Art.:___º  Art.:___º   

Art.:___º  Art.:___º   
 
Índices, Parâmetros e Usos da operação Urbanística 

 

3 3.1 |Área total do terreno [ATT]       

3.2| Área Total Urbana      [ATU]       
 
 
 

4 Parâmetro / Valor 4.1|Área total de Implantação  
[ATI]  

4.2| Coeficiente de 
Afectação do Solo 
[CAS] 

4.3| Área total  
Construção  
[ATC] 

4.4| Coeficiente de 
Ocupação do Solo 
[COS] 

4.5| Área total  
Impermeabilização  
[ATI] 

4.6| Coeficiente de 
Impermeabilização do 
Solo [CIS] 

4.7| Volume da 
Construção  
[VC] 

Previsto         

Existente (2)        

Alteração Proposta        

Final        
 
 
 

5 Parâmetro / Valor 5.1| Cota de soleira (CS) 5.2| Pisos acima da CS [PAS] 5.3| Pisos abaixo da CS [PABS] 5.4| 
Cércea [C] 

5.5|  
Nº de Habitantes [NH] 

5.6| Densidade 
Populacional 
[D] 

Nº Utilização  Nº Utilização 

Previsto          

Existente (2)         

Alteração Proposta         

Final         
 
 
 

6  Estacionamento Lugares Públicos Privados 6.4|   
TOTAL  6.1| Cobertos  

[NEPC] 
6.2| Descobertos 
[NEPD] 

6.3| Cobertos  
[NEPrC] 

6.4| Descobertos [NEPrD] 

 Previstos      

Existentes (2)      

Propostos       
 
 
 

 7  Habitação  7.1| Nº Fogos por tipologia 7.2| Nº total de 
fogos 

7.3| 
 

Área afecta ao uso Habitacional  T0 T1 T2 T3 T T  

 Previsto/s          

Existente/s (2)         

Proposto/s          
 
 
 

8  Turismo 8.1|  Estabelecimentos 
hoteleiros  
          Aldeamentos turísticos 

 Apartamentos turísticos 
 Conjuntos turísticos (resorts) 

 Empreendimentos de turismo de habitação 
 Empreendimentos de turismo no espaço rural 

 Parques de campismo e de 
caravanismo 
 

 

   8.2| Nº Apartamentos por tipologia 8.3| Nº total de Unidades de 
Alojamento 

8.4| 
Área afecta ao uso Turístico  T0 T1 T2 T3 T T 

 Previsto/s          

Existente/s (2)         

Proposto/ Final         
 
 
 

9  Comércio  9.1| Nº de Unidades 9.2| Área afecta a Comércio  

Previsto/s  Designação:   

CAE(1): 

Existente/s (2) Designação:   

CAE(1): 

Proposto / Final Designação:   

CAE(1): 
    

10  Serviços  10.1| Nº de Unidades 10.2| Área afecta a Serviços  

Previsto/s  Designação:   

CAE (1) : 

Existente/s (2) Designação:   

CAE (1): 

Proposto / Final Designação:   

CAE (1): 
 
 
 

11  Indústria  11.1| Nº de Unidades 11.2| Área afecta ao uso Industrial 

Previsto/s  Designação:   

CAE(1): 

Tipo 

Existente/s (2) Designação:   

CAE(1): 

Tipo: 

Proposto / Final Designação:   

CAE(1): 

  Tipo: 
 



FICHA TÉCNICA DE ARQUITETURA                    
[REQUERENTE] 

 Entrada nº 

_______ 
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12  Restauração  

 Bebidas 

 

 12.1|Estabelecimentos 12.2| Nº 
Unidades 

12.3| Área de 
clientes 

12.4| Área de 
serviço 

12.5| 
Capacidade 
estimada 

12.6| Área 
afecta ao uso 

Previsto/s   Restauração  

 Bebidas 

 c/ Dança 
 c/ Música ao vivo 

CAE (1): 

__________ 

     

Existente/s 
(2) 

 Restauração  

 Bebidas 

 c/ Dança 
 c/ Música ao vivo 

CAE (1): 

__________ 

     

Proposto / 
Final 

 Restauração  

 Bebidas 

 c/ Dança 
 c/ Música ao vivo 

CAE (1): 

__________ 

     

Notas: (1) se aplicável | (2) nos termos do direito anterior 

13  Outro Uso 

 

 

 

 

 Atividade Principal 
 

 Atividade Secundária 

 13.1| Nº de Estabelecimentos 13.2| Área afecta 
ao uso  

Previsto/s  Designação:   

CAE(1): 

Existente/s (2) Designação:   

CAE(1): 

Proposto / Final Designação:   

CAE(1): 

 

Outros Dados Gerais 
 

14 Dados 

Gerais 

 Quantificação / Condições Confirmação pelos serviços 

14.1| Área total de pavimentos (m2)   

14.2| Área de alteração (m2 / m)   

14.3| Área de construção ampliada (m2)   

14.4|Área total de balanços sobre a via pública (m2)    

14.5| Área da superfície de fachada alterada (m2)   

14.6| Metros lineares de Muro a construir, reconstruir, ampliar e modificar    

14.7| Área total de Escavações, Terraplanagens ou Destruição do coberto vegetal (m2/m3)   
 

15 Outros  Parâmetros/Elementos Quantificação / Condições Confirmação pelos serviços 
   

   

   

   

   

   

   
Notas: (1) se aplicável | (2) nos termos do direito anterior 
 

 

Declaração / conhecimento 
 

 
16 Compromisso 

 

[Técnico Autor do 

projecto] 

Eu, (C1)_______________________________________________________________________________, 
portador do Bilhete de identidade / cartão de cidadão/passaporte 
nº___________________________________, válido até _/__/_______, com habilitação profissional de 
____________________________________________, inscrito na 
(C2)________________________________, sob nº ____________, declaro que os valores indicados na 
presente ficha técnica são verdadeiros e estão de acordo com as disposições legais aplicáveis. 

 
 
 

 

__/__/_____ 
 

 

17 Declaração de 

conhecimento 

 

[Requerente] 

Declaro que tomei conhecimento e fui esclarecido sobre o conteúdo da presente ficha. 

 

 
 

__/__/_____ 

 

   Funcionário responsável pela verificação dos 
documentos 

 

 
   

__/__/_____ 
Notas: (c1) Nome completo, tal como documento de identificação exibido | (c2) Denominação da associação pública de natureza profissional habilitante para o exercício da profissão, nos termos legais 

 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto78: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto83: 
	Texto84: 
	Texto85: 
	Texto86: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto89: 
	Texto90: 
	Texto91: 
	Texto92: 
	Texto93: 
	Texto94: 
	Texto95: 
	Texto96: 
	Texto97: 
	Texto98: 
	Texto99: 
	Texto100: 
	Texto101: 
	Texto102: 
	Texto103: 
	Texto104: 
	Texto105: 
	Texto106: 
	Texto107: 
	Texto108: 
	Texto109: 
	Texto110: 
	Texto111: 
	Texto112: 
	Texto113: 
	Texto114: 
	Texto115: 
	Texto116: 
	Texto117: 
	Texto118: 
	Texto119: 
	Texto120: 
	Texto121: 
	Texto122: 
	Texto123: 
	Texto124: 
	Texto125: 
	Texto126: 
	Texto127: 
	Texto128: 
	Texto129: 
	Texto130: 
	Texto131: 
	Texto132: 
	Texto133: 
	Texto134: 
	Texto135: 
	Texto136: 
	Texto137: 
	Texto138: 
	Texto139: 
	Texto140: 
	Texto141: 
	Texto142: 
	Texto143: 
	Texto144: 
	Texto145: 
	Texto146: 
	Texto147: 
	Texto148: 
	Texto149: 
	Texto150: 
	Texto151: 
	Texto152: 
	Texto153: 
	Texto154: 
	Texto155: 
	Texto156: 
	Texto157: 
	Texto158: 
	Texto159: 
	Texto160: 
	Texto161: 
	Texto162: 
	Texto163: 
	Texto164: 
	Texto165: 
	Texto166: 
	Texto167: 
	Texto168: 
	Texto169: 
	Texto170: 
	Texto171: 
	Texto172: 
	Texto173: 
	Texto174: 
	Texto175: 
	Texto176: 
	Texto177: 
	Texto178: 
	Texto179: 
	Texto180: 
	Texto181: 
	Texto182: 
	Texto183: 
	Texto184: 
	Texto185: 
	Texto186: 
	Texto187: 
	Texto188: 
	Texto189: 
	Texto190: 
	Texto191: 
	Texto192: 
	Texto193: 
	Texto194: 
	Texto195: 
	Texto197: 
	Texto198: 
	Texto199: 
	Texto200: 
	Texto201: 
	Texto202: 
	Texto203: 
	Texto204: 
	Texto205: 
	Texto206: 
	Texto207: 
	Texto208: 
	Texto209: 
	Texto210: 
	Texto211: 
	Texto212: 
	Texto213: 
	Texto214: 
	Texto215: 
	Texto216: 
	Texto217: 
	Texto218: 
	Texto219: 
	Texto220: 
	Texto221: 
	Texto222: 
	Texto223: 
	Texto224: 
	Texto225: 
	Texto226: 
	Texto227: 
	Texto228: 
	Texto229: 
	Texto230: 
	Texto231: 
	Texto232: 
	Texto233: 
	Texto234: 
	Texto235: 
	Texto236: 
	Texto237: 
	Texto238: 
	Texto239: 
	Texto240: 
	Texto241: 
	Texto242: 
	Texto243: 
	Texto244: 
	Texto245: 
	Texto246: 
	Texto247: 
	Texto248: 
	Texto249: 
	Texto250: 
	Texto251: 
	Texto252: 
	Texto253: 
	Texto254: 
	Texto255: 
	Texto256: 
	Texto257: 
	Texto258: 
	Texto259: 
	Texto260: 
	Texto261: 
	Texto262: 
	Texto263: 
	Texto264: 
	Texto265: 
	Texto266: 
	Texto267: 
	Texto268: 
	Texto269: 
	Texto270: 
	Texto271: 
	Texto272: 
	Texto273: 
	Texto274: 
	Texto275: 
	Texto276: 
	Texto277: 
	Texto278: 
	Texto279: 
	Texto280: 
	Texto281: 
	Texto282: 
	Texto283: 
	Texto196: 
	Texto47: 
	Caixa de verificação1: Off
	Caixa de verificação2: Off
	Caixa de verificação3: Off
	Caixa de verificação4: Off
	Caixa de verificação5: Off
	Caixa de verificação6: Off
	Caixa de verificação7: Off
	Caixa de verificação8: Off
	Caixa de verificação9: Off
	Caixa de verificação10: Off
	Caixa de verificação11: Off
	Caixa de verificação12: Off
	Caixa de verificação13: Off
	Caixa de verificação14: Off
	Caixa de verificação15: Off
	Caixa de verificação16: Off
	Caixa de verificação17: Off
	Caixa de verificação18: Off
	Caixa de verificação19: Off
	Caixa de verificação20: Off
	Caixa de verificação21: Off
	Caixa de verificação22: Off
	Caixa de verificação23: Off
	Caixa de verificação24: Off
	Caixa de verificação25: Off
	Caixa de verificação26: Off
	Caixa de verificação27: Off
	Caixa de verificação28: Off
	Caixa de verificação29: Off
	Caixa de verificação30: Off
	Caixa de verificação31: Off
	Caixa de verificação32: Off
	Caixa de verificação33: Off
	Caixa de verificação34: Off
	Caixa de verificação35: Off
	Caixa de verificação36: Off


