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Normas Técnicas para apresentação de  

Projetos em Formato Digital  
(de acordo com o ofício da CCDR-N) 

 
 
 
1. Organização do Formato Digital:  
 

1.1. Capa: Nome do requerente, morada, data e Número de Processo (atribuído no 

acto de entrada do processo nos serviços do Município, DOU – Divisão de Obras 

e Urbanismo);  
 

1.2. Três pastas com os seguintes nomes (este é um exemplo): Arquitectura_Proc.21_11;  
 

Especialidades_Proc.21_11; SIG_Proc_21_11;  
 

1.3. A pasta Arquitectura_Proc.21_11 deve conter, apenas, 1 ficheiro DWF assinado 

digitalmente pelo autor com toda a informação escrita e desenhada do projeto 

de arquitetura;  

1.4. A pasta Especialidades_Proc.21_11 deve conter, apenas, 1 ficheiro DWF por 

cada especialidade entregue, assinado digitalmente pelo autor, com toda a 

informação escrita e desenhada do processo de cada especialidade; 

1.5. A pasta SIG_Proc_21_11 deve conter o levantamento topográfico (LevTopo) e a 

planta de implantação (P_Implanta) georreferenciados no sistema de 

coordenadas ETRS89/TM06 - Projeção Transversa de Mercator - Elipsoide GRS80 

(PT-TM06/ETRS89), de acordo com as Normas Técnicas para a 

Georreferenciação de Processos de Urbanização e Edificação do Município de 

Ponte de Lima;  
 

1.5.1. Formato dos Ficheiros da pasta SIG_Proc_21_11: Todos os ficheiros SIG têm 

que, obrigatoriamente ser entregues num dos seguintes formatos: shp, dxf, 

dwg ou dgn.  
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2. Características dos ficheiros contendo os projetos:  
 

2.1. A primeira página de qualquer ficheiro DWF ou PDF deve ser uma folha de 

índice identificando o projeto com os elementos constantes dos pontos 3 e 4 do 

Anexo II, e com o índice de todas as páginas/documentos que compõem o 

ficheiro;  

2.2. Quando um ficheiro DWF se refere a um Projeto ou a um Processo, e salvo na 

situação prevista no ponto seguinte, deve conter todas as folhas relativas a esse 

Projecto ou Processo. Só pode ser aceite um único ficheiro, que terá sempre que 

conter a totalidade do Projeto ou Processo, sendo identificado o mais recente 

pela versão no nome do mesmo;  

2.3. Caso as peças escritas tenham mais de 20 páginas, poderão ser apresentadas 

em ficheiro no formato PDF, devendo neste caso tal facto ser referenciado na 

primeira página do ficheiro DWF;  

2.4. A substituição de elementos por parte do Autor deverá consistir na entrega de 

um conjunto de novos ficheiros com a totalidade do projeto ou Processo, 

identificando o(s) índice(s) todas as peças alteradas;  

2.5. O nome do(s) ficheiro(s) deverá(ão) referir-se à designação do projeto ou uma 

referência ao Processo. Além disso deverá incluir sempre um número de Versão;  

2.6. A responsabilidade pela preparação do ficheiro é inteiramente de quem o cria 

e possui os originais digitais, sejam textos ou desenhos. A CCDR ou entidades 

consultadas nunca poderão fazer alterações a este ficheiro para que em 

qualquer momento se possa certificar a autenticidade do mesmo. A informação 

contida nos ficheiros DWF ou PDF será validada por assinatura digital qualificada;  

2.7. Todas as folhas contidas no ficheiro DWF deverão ser criadas com o 

formato/dimensão igual ao de impressão. Por exemplo, um desenho que seria 

impresso em A1 deverá passar a DWF com o mesmo formato;  

2.8. A Unidade deverá ser sempre o Metro;  
 

2.9. Os desenhos deverão ser apresentados com a relação "uma unidade / um metro"; 
 

2.10. O mínimo exigível em termos de unidades medíveis num desenho em DWF é o 

milímetro; 
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2.11. Deverá o autor configurar a impressão para que a componente vectorial do 

ficheiro tenha DPI’s suficientes para garantir esta precisão; 

2.12. Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD deverão permitir a 

identificação e controle da visibilidade dos layers; 

2.13. A última folha deverá conter a listagem de todos os nomes de Layers e 

respectivas descrições; 

2.14. Os layers, independentemente dos nomes, terão que permitir separar os 

seguintes elementos do desenho: paredes, portas e janelas, tramas ou grisés, 

elementos decorativos ou mobiliário, arranjos exteriores, legenda e esquadria, 

cotas, texto relativo a áreas, texto relativo à identificação dos espaços, 

quadros e mapas, imagens (como ortofotos). Qualquer uma destas categorias 

tem que estar contida num layer isolado; 
 

2.15. Os ficheiros no formato SHP, DXF, DWG ou DGN com o Levantamento 

Topográfico e Planta de Implantação, georreferenciados no Sistema 

ETRS89/TM06 Projeção Transversa de Mercator - Elipsoide GRS80 (PT-

TM06/ETRS89), devem ser sempre apresentados, conjuntamente com o Projeto 

em formato DWF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota importante: Os ficheiros DWF apenas poderão ser aceites se cumprirem com 

todas as especificações aqui apresentadas. Ficheiros que não cumpram deverão ser 

recusados e substituídos. 


