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FICHA RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OBRA - DEMOLIÇÃO

1. Tipo de Demolição
Total

Parcial

2. Área de Construção a demolir
Total: m2

m2Habitacional:

m5. Cércea:

Número total de pisos:

Acima da cota de soleira:

Abaixo da cota de soleira:

6. Convivências 1

Número:

Capacidade de alojamento:

Preenchido pelo  
técnico autor do  

projeto de arquitetura

/ /

Verificado pelo técnico  
da DOP  

da Câmara Municipal

/ /

M.F005DOP

3. Tipo de Edifício
Edifício moradia

Edifício de apartamentos

Edifício de convivência

Edifício principalmente não habitacional

4. Número de Pisos

m2Área:

Número de lugares:

9. Número de Fogos 3

7. Número de Divisões 2

8. Estacionamento 

T2:

T0:

T1:

T5 ou mais:

T3:

T4:

10. Número de fogos a custos controlados:

1 Edifício que se destina a ser habitado por um grupo numeroso de pessoas submetidas a uma autoridade ou a um 

regime comum e ligadas por um objetivo ou interesses pessoais comuns. 

  
2 Indicar o número de divisões das habitações destinadas à permanência de pessoas, tais como salas, quartos, cozinhas, 

etc. Não são de considerar para este efeito corredores, vestíbulos, despensas, marquises, casas de banho e 

“kitchenettes”. 

  
3 Indicar o número de fogos por tipo, sendo o T0 uma habitação com 0 quartos, o T1 uma habitação com um quarto, etc.
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