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      1. Requerimento 
  
       2. Cópia do documento de identificação do requerente (em função da respetiva qualidade) 
           Pessoas singulares: cartão de cidadão / bilhete de identidade 
           Sociedades:  certidão  da  conservatória  do  registo  comercial  emitida  há  menos  de um ano ou código de acesso à certidão  
           permanente; cartão de cidadão / bilhete de identidade do(s) representante(s) legal(is) 
           Associações ou Fundações:  estatutos;  ata  de  eleição dos corpos diretivos; cartão  de  cidadão / bilhete  de  identidade do(s)   
           representante(s) legal(is) 
           Condomínios:  cartão  de  contribuinte  do  condomínio;  ata  de  eleição  do(s) administrador(es); cartão  de  cidadão / bilhete    
            de identidade do(s) administrador(es) 
           Mandatários:  procuração  ou outro documento que confira a  representação; documentos  de identificação do mandatário 
   
       3. Cópia da declaração de início de atividade / certidão  da  conservatória  do  registo  comercial  emitida  há  menos  de um ano ou 
           código de acesso à certidão  permanente 
  
       4. Planta de localização 
  
       5. Fotomontagem, identificável como tal, simulando a instalação / ocupação (opcional) 
 

Documentos a entregar 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS COM CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO

(assinatura)

Lisboa,

Tomei conhecimento dos documentos que se encontram em falta e que deverão ser entregues, sob pena do indeferimento do 
pedido apresentado
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Exmo. Senhor Presidente Ocupação do espaço público - restauração 
 e bebidas com caráter não sedentário
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 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Vem requerer
Licenciamento de ocupação do espaço público com estruturas destinadas à prestação de serviços de restauração e bebidas com caráter 
não sedentário

Carateristicas do equipamento e da ocupação

Identificação do requerente
Nome

-Morada Código Postal
Localidade

 TelefoneCartão de Cidadão/B.I. n.º NIF / NIPC

E-mailTelemóvel Fax
Código de acesso à certidão do registo comercial 
Código de acesso à certidão do registo predial
Código de atividade económica (CAE)

Localização do equipamento
Morada

Descrição do equipamento e serviços a prestar com especificação dos produtos a comercializar

Lisboa,
Pede deferimento

Duração da ocupação
 Anual  Inferior a um ano      Início  Termo

 Roulotte  Triciclo  Triciclo motorizado  Unidade móvel (atrelado)  Unidade móvel com formato não convencional
 Outro

Altura

m Encerramento h mhAbertura

m Comprimento m mLargura m2Área de ocupação

Horário de funcionamento

(assinatura)
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