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ANEXO VII | BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO (1) 

(a que se refere o n.º 3, Artigo 12.º) 

 

NÚMERO DE ORDEM DO TRABALHO (2)    

 

A. CONCORRENTE * 

Nome Completo / Denominação Social (3*) ________________________________________________________________ 

Morada/ Sede* ______________________________________________________________________________________ 

Código Postal_______-________________________________________________________________________________  

Telefone* _____________________ Email*_____________________________________ NIF*_______________________ 

 

B. COORDENADOR DE PROJETO * 

Nome completo *_____________________________________________________________________________________ 

Habilitação profissional*________________________________________________________________________________ 

Assinatura, de acordo com C BI/ CC/ Passaporte/ outro *______________________________________________________ 

 

C. EQUIPA MULTIDISICPLINAR DE PROJETO * 

Deverão ser preenchidos os dados relativos a todos os técnicos autores de projetos que integram, ab initio, a equipa de projeto 

multidisciplinar, referida no artigo 10.º, sob pena de exclusão das propostas. 

Autor de Projeto de Arquitetura * 

Nome completo *  

Habilitação profissional *  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ outro (5) *  

Autor do Projeto de Arranjos Exteriores *  

Nome completo *  

Habilitação profissional*  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ outro (5) *  

Autor do Projeto de estabilidade * 

Nome completo *  

Habilitação profissional*  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ ou outro*  

Autor do Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica * 
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Nome completo *  

Habilitação profissional*  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ outro (5) *  

Autor de Projeto de redes prediais de água e esgotos e de águas pluviais* 

Nome completo *  

Habilitação profissional*  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ outro (5) *  

Autor de Projeto de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) * 

Nome completo *  

Habilitação profissional*  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ outro (5) *  

Autor de Projeto de comportamento térmico * 

Nome completo *  

Habilitação profissional*  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ outro (5) *  

 

D. COLABORADORES  

O quadro referente aos "colaboradores" permite a identificação dos membros da equipa que, não sendo autores ou co-autores, tenham 

apoiado direta ou indiretamente a elaboração do projeto, devendo a informação ser preenchida para cada um. 

Nome completo   

Habilitação profissional  

Assinatura, de acordo com BI/ CC/ Passaporte/ outro  

 

         

_______________________ (local), ____ de _____________ de 20___ (data) 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 (4*) Assinatura do Concorrente, conforme BI/ CC/ Passaporte/ outro * 

 

 

NOTAS: 

(*) Campo de preenchimento obrigatório. 

(1) A inserir no invólucro “concorrente”, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º (modo de apresentação dos documentos) 
(2) A preencher pelo júri, aquando da abertura do invólucro “concorrente”, de acordo com a numeração atribuída pelo mesmo ao trabalho 

de conceção; 
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(3) No caso de se tratar de um agrupamento de concorrentes, deverão ser identificados todos os membros que o integram. 

(4) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do/s representante/s legal/ais do concorrente, se se tratar de pessoa coletiva, conforme 

o Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão/ Passaporte/ ou outro. No caso de se tratar de um agrupamento de concorrentes, o boletim de 

identificação deverá ser assinado por todos os membros que o integram, ou respetivos representantes legais. 

(5) Assinatura do autor do projeto correspondente, de acordo com o Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão/ Passaporte/ ou outro. 

Notas de preenchimento: 

O boletim de identificação pretende servir como modelo de preenchimento.  

Os campos disponibilizados poderão ser adaptados, desde que em respeito pelo respetivo conteúdo, de modo a garantir a completa 

identificação do concorrente, da equipa multidisciplinar de projeto e eventuais colaboradores. 

O quadro referente à “equipa multidisciplinar de projeto” destina-se à identificação da mesma, devendo integrar todos os técnicos 

responsáveis ab initio pela elaboração do projeto, preenchendo-se todos os campos para cada técnico que a integre. 

O quadro referente aos "colaboradores" permite a identificação dos membros da equipa que, não sendo autores ou co-autores, tenham 

apoiado direta ou indiretamente a elaboração do projeto, devendo a informação ser preenchida para cada um. 

 

 


