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Autorização Instalação 

Infraestruturas de Suporte Estações Radiocomunicações 

(Antenas) 

Lista Elementos Instrutórios / Índice 

URB. 8A/ANT 

 

Instalação de Estações em Edificações 

□ Requerimento; Pág. 

□ Documentos de identificação do requerente (entre os quais, documento comprovativo do pedido de 
instalação do operador, à sociedade que desenvolva a atividade de instalação, caso o pedido seja 
requerido por esta); Pág. 

□ Identificação do título emitido pelo ICP-ANACOM (quando existente, nos termos do Decreto-Lei 151-
A/2000, de 20 de Julho); Pág. 

□ Memória descritiva da instalação (indicação dos critérios adotados condicionantes, materiais 
empregues, métodos construtivos e de fixação); Pág. 

□ Planta de Localização à escala de 1:25000; Pág. 

□ Planta de Implantação à escala de 1:200 ou 1:500; Pág. 

□ Plantas e Alçados à escala de 1:100; Pág. 

□ Termo Responsabilidade dos Técnicos Responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer a nível as 
instalações elétricas; Pág. 

□ Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da instalação em causa com os níveis 
de referência de radiação aplicáveis, de acordo com normativos nacionais ou internacionais em vigor; Pág. 

□ Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de vista estrutural e da fixação das 
infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações ao edifício; Pág. 

□ Cópia do documento de que conste a autorização expressa para a instalação do proprietário ou dos 
condóminos, nos termos da lei aplicável; Pág. 

□ Taxa de Apreciação, de acordo com o Regulamento de Taxas e Licenças do Município; Pág. 

Outros elementos (caso o requerente entenda entregar)  

□ Suporte digital (Formatos PDF e DWF); Pág. 

□   

 

Instalação de Estações em Terrenos 

□ Requerimento; Pág. 

□ Documentos de identificação do requerente (entre os quais, documento comprovativo do pedido de 
instalação do operador, à sociedade que desenvolva a atividade de instalação, caso o pedido seja 
requerido por esta); Pág. 

□ Identificação do título emitido pelo ICP-ANACOM (quando existente, nos termos do Decreto-Lei 151-
A/2000, de 20 de Julho); Pág. 

□ Memória descritiva da instalação (indicação dos critérios adotados condicionantes, materiais 
empregues, métodos construtivos e de fixação); Pág. 

□ Planta de Localização à escala de 1:25000; Pág. 

□ Planta de Implantação à escala de 1:200 ou 1:500; Pág. 

□ Plantas e Alçados à escala de 1:100; Pág. 

□ Termo Responsabilidade dos Técnicos Responsáveis pela instalação, quer a nível civil, quer a nível as 
instalações elétricas;  Pág. 

□ Declaração emitida pelo operador que garanta a conformidade da instalação em causa com os níveis 
de referência de radiação aplicáveis, de acordo com normativos nacionais ou internacionais em vigor; Pág. 

□ Cópia do documento de que conste a autorização expressa dos proprietários dos terrenos para a 
instalação das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios Pág. 

□ Taxa de Apreciação, de acordo com o Regulamento de Taxas e Licenças do Município; Pág. 

Outros elementos (caso o requerente entenda entregar) 

□ Suporte digital (Formatos PDF e DWF); Pág. 

□   


