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ANEXO A 

PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA PARA A OCUPAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO COM POSTOS DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NO 

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

 

PROPONENTE/Empresa 

Nome: 

Nº B.I./C.C: Data de validade:   /…/ NIF/NIPC: 

Morada/Sede: 

Localidade: Código Postal: 

Freguesia: Telefone: Telemóvel: 

Correio eletrónico: 

Representado(a) por:                    Procurador                   Locatário                  Superficiário                 Outro 

REPRESENTANTE (Preencher se aplicável) 

Nome: 

Nº B.I./C.C: Data de validade:   /…/ NIF/NIPC: 

Telefone nº: Telemóvel nº: 

Correio eletrónico: 

Código de consulta da procuração online (www.procuracoesonline.mj.pt) 

 

Vem apresentar a seguinte proposta para a atribuição de 1 licença de utilização privativa do domínio público para 
a instalação de PCVE no Município de Oliveira do Bairro, a instalar ________________________________ em 
conformidade com o teor do programa do processo de Licenciamento para a atribuição de 13 licenças para a 
ocupação do espaço público com postos de carregamento de veículos elétricos no Município de Oliveira do Bairro. 

 

Junta em anexo a seguinte documentação: 

 

 Levantamento topográfico georreferenciado com o polígono da identificação do local pretendido para a 
ocupação; 

 Fotografias do local; 

 Planta de implantação, de acordo com os seguintes requisitos: i) Identificação da área necessária à 
colocação do(s) PCVE e de todos os elementos associados, quer sejam no subsolo, quer sejam na 
superfície; ii) O modelo, a tipologia de carregamento e todas as características do PCVE, incluindo o tempo 
otimizado de carregamento (para 80 % da bateria), devendo respeitar as características referidas no 
programa de procedimento e no caderno de encargos; iii) O número de tomadas (a partir do mínimo 
predefinido); iv) Representação da área necessária ao estacionamento dos VE durante o respetivo 
carregamento, respeitando as condições de implantação disponibilizadas; v) Marcação de toda a 
sinalização, horizontal e vertical, associada. 

 O período de funcionamento 

 Documento comprovativo válido da Licença de Operação de Pontos de Carregamento emitida pela 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

 
Documento comprovativo da apólice do seguro de responsabilidade civil, quanto a danos causados no 
exercício da sua atividade de comercialização de eletricidade para mobilidade elétrica 

 Certidão do Registo Comercial de Operador de Pontos de Carregamento (OPC) 

 Documento comprovativo de que o candidato se encontra em situação regularizada relativamente a 
dívidas por impostos ao Estado e por contribuições para a Segurança Social, ou documento de 
autorização de consulta de situação tributária e contributiva à Segurança Social e às Finanças  

 Catálogo/Características técnicas dos equipamentos propostos 
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            Declara que tem pleno conhecimento das condições constantes do Processo de Licenciamento e do 
Regulamento de Ocupação do Espaço Público e de Publicidade.  

  

Data, ___ de ____________________ de 2022  

 

 

O Proponente/representante, 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

mailto:cmolb@cm-olb.pt

