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Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Loulé 

REQUERIMENTO 

☐ Novo Pedido 

☐ Pedido de Renovação 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE OU REPRESENTANTE  

Nome* _______________________________________________________________________ 

Estado Civil _______ CC/BI* ____________________ NIF* ________________________ 

Emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________ Validade até * ____ - ____ - _______ 

Morada* ______________________________________________________________________ 

Freguesia* _____________________ Cód. Postal* ______ - _____   _______  

Telemóvel (1)  
___________________ E-mail  

____________________________________________ ___________________ 

Na qualidade de: ☐ Próprio ☐ Representante ☐ Advogado 

☐ Sócio-Gerente/ Gerente/ Administrador/ Diretor ☐ Outro _____________________ 

Os dados de identificação do requerente coincidem com 

os do titular:  

☐  Sim (Passe ao campo 2) 

☐  Não (Preencha o campo 1.2.) 

Preencha de forma legível e sem abreviaturas; * - preenchimento obrigatório; (1) Indicar pelo menos um 
contacto telefónico. 

 

1.2.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR 

Nome / Entidade* ______________________________________________________________ 

Estado Civil _________ CC/BI* ___________________ NIF / NIPC* ___________________ 

Emitido pelo Arquivo de Identificação de _____________ Validade até* ____ - ____ - _______ 

Morada / Sede* ________________________________________________________________ 

Freguesia* ____________________________ Cód. Postal* _______ - _____  ________ 

Telemóvel (1)      
____________ E-mail  

___________________________________________________ ____________ 

☐ Pessoa Singular  

☐ Pessoa Coletiva  

Preencha de forma legível e sem abreviaturas; * - preenchimento obrigatório; (1) Indicar pelo menos um 

contacto telefónico. 
 

2.  EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

 

Zona balnear: ___________________________   Unidade balnear: __________________________ 

 

Vem requerer a V. Exª., que seja concedida licença para o exercício de atividades no Domínio Público 

Marítimo, especificamente: 
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☐ Evento desportivo 

☐ Evento recreativo 

☐ Evento cultural 

☐ Com meios motorizados (motonáutica) 

☐ Sem meios motorizados (remo e/ou vela) 

☐ Até 100 pessoas 

☐ Entre 101 e 500 pessoas 

☐ Mais de 500 pessoas 

 

☐ Evento Cerimonial 
☐ de pequena dimensão – até 50 participantes  

☐ de grande dimensão – mais de 50 participantes 

 

☐ Realização de filmagens ou sessão fotográfica  

 

☐ Outros _____________________________________________________________________________ 

 

Utilização exclusiva do DPM ☐ Sim  ☐ Não Condicionamento de tráfego ☐ Sim  ☐ Não 

Montagem de equipamentos ou estruturas ☐ Sim  ☐ Não  

Se sim, indique quais _______________________________________ 
Área de ocupação ________ 𝑚2 

Período de ocupação de ____ - ____ - _______ a ____ - ____ - _______ 

Horário ____ h ____ ás ____ h ____ 

Serão utilizados emissores, amplificadores ou outros aparelhos que projetem som para as 

vias e demais lugares públicos?  
Em caso afirmativo, deverá garantir o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído 

☐ Sim 

☐ Não 

Pedido de Licença Especial de Ruído (LER) N.º _______________________________ 

☐ Com o objetivo de (descrição de forma inequívoca e clara dos atos e exercícios a levar a cabo no espaço balnear) :       

 

3. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A APRESENTAR  

 
☐ Fotocópia do Cartão do Cidadão (ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte). 

☐ Procuração (aplicável no caso do titular fazer-se representar).  

☐ Código de acesso à Certidão Permanente ______________, ou Fotocópia da certidão da Conservatória 

do Registo Comercial. (se aplicável) 

☐ Memória descritiva com caracterização do evento a realizar, dos equipamentos e estruturas a instalar. 

☐ Planta de implementação devidamente legendada, com a localização de ocupação, os respetivos 

equipamentos e estruturas 

☐ Regulamento da prova (se aplicável). 

☐ Autorização do concessionário para utilização/ocupação da zona balnear (se aplicável). 

☐ Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil, nas diferentes áreas de atuação. 

☐ Certidão da situação tributária regularizada, pela Autoridade Tributária e Aduaneira (se aplicável). 

☐ Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social (se aplicável). 

☐ Parecer das condições de Segurança da Autoridade Marítima. 

☐ Parecer da APA/ARH Algarve (se aplicável). 

☐ Parecer da Marina/Zona Portuária (se aplicável). 

☐ Parecer da Direção Geral Saúde, DGS (se aplicável). 
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Documentos adicionais para a utilização de drones 

☐ Parecer do Instituto de Conservação da Natureza (se aplicável). 

☐ Parecer da ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil (de acordo com a regulamentação em vigor). 

  

O requerente fica sujeito à apresentação de documentos e/ou informações adicionais, se a Câmara Municipal 

enquanto entidade licenciadora, o solicitar para uma melhor análise do pedido. 

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal 

caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à 

verdade. 

PROTEÇÃO DE DADOS 

Tanto para novos pedidos, como para renovações: 

☐ Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6.º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados 

por parte do Município de Loulé, no âmbito do presente formulário. 

☐ Autorizo que os meus dados sejam utilizados para envio de comunicação institucional.  
 

☐ Autorizo que todas as notificações e informações referentes a este processo sejam efetuadas via 

correio eletrónico para o e-mail _____________________________________ . 
  

Assinatura conforme o CC/BI  

Pede deferimento, 
 

Loulé, ____ - ____ - _______ 
 

O/A Requerente, 
 

 

 

………………………………………………………….. 
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