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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Identificação do requerente

Nome
-Morada Código Postal

Localidade

Vem requerer

 TelefoneDoc. identificação. n.º NIF / NIPC
E-mailTelemóvel

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Código de acesso à certidão do registo comercial 
Código de acesso à certidão permanente do registo predial

com alvará de utilização para 

Caraterização do estabelecimento - Sistema de Indústria Responsável (Anexo I)

Autorização para localização de estabelecimento industrial em

 Estabelecimento referido na parte 2A 

 Estabelecimento referido na parte 2B 

Subclasse CAE 

Limites anuais de produto acabado

Atividade exercida a titulo individual ou em microempresa

Subclasse CAE Designação CAE

Atividade produtiva

Lisboa,

Observações

Pede deferimento

Notificações

 Solicita ainda que todas as notificações referentes a este processo sejam enviadas por mensagem de correio eletrónico para:

E-mail
Nome

As notificações respeitantes a este processo serão enviadas por correio eletrónico.  

Caso pretenda apenas ser notificado por correio postal assinale

edifício

fração

comércio, serviços ou 
armazenagem
habitação

Localização do imóvel

Morada

Estabelecimento industrial de tipo 3 - autorização para localização 
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Sistema de Indústria Responsável - Anexo I, Parte 2 A e B (Decreto-Lei nº169/2012, de 1 de agosto, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 73/2015, de 11 de maio)
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