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Nome

N.º de identificação civil Tipo de documento CC / BI Passaporte

Próprio Representante Sócio-gerente / gerente / administrador / diretor

Código de consulta da procuração online

E-mail

Telemóvel Telefone Fax

Tipo de pessoa Pessoa singular (empresário em nome individual) Pessoa coletiva

Nome / firma ou denominação social

N.º de identificação civil Tipo de documento CC / BI Passaporte

NIF / NIPC

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial

E-mail

Telemóvel Telefone Fax

Autorizo a consulta, junto do Ministério das Finanças e da Administração Pública, do registo do exercício da atividade.

Tipo de via

Designação da via

Porta Andar Lado Lugar

Distrito Concelho

Freguesia

Localidade

Código postal Localidade postal

País

Endereço

Cidade Região

Código postal Localidade

Descrição do objeto social

http://www.portaldaempresa.pt/
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Nome
Diretor técnico

Habilitações académicas/profissionais

Outros técnicos relevantes

Nome do técnico Habilitações académicas/profissionais

Equipamentos

Nome Descrição

Operações a executar - Atividade - Hidrografia

Coordenação de pontos por recurso a sistemas de posicionamento por satélite Sim Não

Transformação de coordenadas Sim Não

Coordenação de pontos para controlo horizontal Sim Não

Observação maregráfica Sim Não

Levantamentos topográficos Sim Não

Levantamentos hidrográficos com sondador de feixe simples Sim Não

Levantamentos hidrográficos com sondador multifeixe Sim Não

Levantamentos com sonar lateral Sim Não

Recolha de sedimentos superfíciais Sim Não

Nivelamentos Sim Não

Geração de modelos numéricos do terreno a partir de dados batimétricos para cálculo de volumes dragados Sim Não

Operações a executar - Atividade - Cartografia Hidrografia

Geração de modelos numéricos do terreno a partir de dados batimétricos para traçado de isóbatas Sim Não

Conversão de informação topo-hidrográfica analógica para numérica Sim Não

Representação cartográfica da informação topo-hidrográfica Sim Não

Cálculo de volumes dragados Sim Não

http://www.portaldaempresa.pt/
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D Declaração

1

2

3

E Lista de documentos a enviar em anexo

1  (Se é representante e não tem código de consulta da procuração online)

2 (Se é pessoa coletiva e não tem código de consulta da certidão permanente do registo comercial)

Este formulário deve ser enviado ou entregue na entidade competente. Nas situações em que o serviço está sujeito ao pagamento de uma taxa à 
entidade competente, este formulário só é válido como título quando acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento.

As normas e especificações técnicas relativas às atividades relacionadas com o exercício da produção de cartografia hidrográfica estão disponíveis 
no site do Instituto Hidrográfico.

  /   /  

(Assinatura)
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Procuração

Declaro que tomei conhecimento e que cumpro todas as obrigações legais e regulamentares identificadas nos “Critérios” do Balcão do 
Empreendedor no Portal da Empresa.

Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade.

Estatutos da Entidade

Data

Declaro, em nome individual ou em representação legal da firma acima identificada, o exercício de atividades no âmbito da produção
de cartografia hidrográfica.

http://www.portaldaempresa.pt/
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