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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Na qualidade de:           Proprietário                 Locatário                    Outro    

Nome  ____________________________________________________________________________________________________________ 

Morada Fiscal ______________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia   ____________________________________  Concelho ______________________ Código Postal______________________ 

Identificação Fiscal  ___________________________  Tipo   ________________________________ Telefone ______________________ 

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 
A preencher apenas quando a morada for diferente da constante na identificação do requerente

Nome  ______________________________________________________________________________________________________________    

Morada Fiscal ______________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia   ____________________________________  Concelho ______________________ Código Postal______________________ 

Identificação Fiscal  ___________________________  Tipo   ________________________________ Telefone ______________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO  

 Nome /insígnia ______________________________________________________________ 

Rua ou Local da pretensão _____________________________________________________________________ 

Freguesia  _________________________________________  Concelho _____________________________  Código Postal__________ 

Nº de titulo de autorização de utilização do edifício /fracção :_________________________________________ 

Código da CAE correspondente à atividade  __________para o exercício da atividade de _________________ 

MORADA PARA ENVIO DE NOTIFICAÇÕES 
A preencher apenas quando a morada for diferente da constante na identificação do requerente 

Morada ____________________________________________________________________________________________________________    

Freguesia   ______________________________  Concelho ________________________________   Código Postal__________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

ANTECEDENTES  

Se já tem processo indique : 

Processo administrativo do município  nº _______/____   

Registo no balcão do empreendedor nº de pedido ___________ nº de processo_____________ 

PEDIDO PARA INSTALAÇÃO DE ES PLANADAS 
Para o ano de 2022 (ao abrigo das medidas excecionais e provisórias decorrentes da pandemia COVID19)

Ex.mo Se nhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
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PRETENSÃO

Vem requerer autorização para instalação  de esplanada nos termos abaixo especificados: 

Cumprindo os critérios de instalação constantes na alínea b),c) e d) do artigo 16º e 44º,45º e 46º do 

RMDPPOEP (Regulamento Municipal da Defesa da Paisagem, Publicidade e Ocupação do Espaço Público). 

 Não cumprindo os critérios de instalação     

Terreno Privado 

  Via  partilhada  

Espaço privado de uso público

praça /Largo          outro 

   Não contígua ao estabelecimento  

CARATERIZAÇÃO DO LOCAL 

Ocupando a via pública 

Passeio    

 Contígua ao estabelecimento               

Largura do passeio: ___________metros   fachada  do estabelecimento (frente) ___________metros  

CARATERIZAÇÃO DO TIPO DE ESPLANADA  

Medidas da esplanada  ________    metro  x __________  metros 

aberta e sem estrutura 

área total _____________  m2 

  disposição da esplanada conforme desenhos anexos  (obrigatório fotografia do local e/ou fotomontagem) 

QUANTIDADES MOBILIÁRIO 

nº mesas         nº cadeiras  nº guarda-sóis                            nº cavaletes            nº expositores 

nº guarda ventos    nº floreiras   outros   

PERÍODO DE TEMPO  

Temporária             nº de meses  

Data do início da colocação ______________________ Data de fim  ______________________ 

Observações: 

DATA E ASSINATURA 
Pede deferimento,  

Assinatura  _____________________________________________________________________________    Data ________________ 

aberta com estradoaberta com guarda- ventos

Política de Privacidade:
Os dados pessoais ora recolhidos serão utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas com a resposta ao pedido, a instrução dos 
processos e procedimentos administrativos em que é interveniente e, ainda, para fins estatísticos, sendo conservados pelo tempo necessário para 
garantir a sua prossecução, ou nos termos em que a lei ou o interesse público determine a sua conservação, não se procedendo à sua divulgação 
ou partilha para fins comerciais ou de publicidade. São assegurados os direitos e as garantias de confidencialidade e segurança, nos termos da 
legislação de proteção de dados em vigor. Mais informações disponíveis em http://www.gaiurb.pt 

Solicito isenção do pagamento de taxas, ao abrigo das medidas provisórias e excecionais para a ocupação do  espaço publico por 
esplanadas  , aprovadas por deliberação de Reunião de Câmara de 10/01/2022.
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