
 
Registo de Entrada  

 
__________________________________________ 

PO.01-IM.1.01.00 

 

Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Mogadouro 

 

Assunto:  REAI – ATIVIDADE INDUSTRIAL DO TIPO 3 – FORMULÁRIO DE REGISTO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
 

 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________________ 

Localidade: __________________________ código postal ________- ______  ______________________________ 

N.º Telefone: ________________ Telemóvel: _____________________ Fax: ____________________________ 

B. Identidade: ____________________ Emitido _____/_____/_____ Arquivo de Identificação: _________________ 

Número de Contribuinte: __________________________ 

 

OBJETO DE REQUERIMENTO 
 

 

Vem proceder, nos termos do artigo 42º do Decreto-Lei 209/2008 de 29 de Outubro, ao Registo da seguinte atividade Industrial 
__________________________________________, localizada na Rua/Av. ___________________________________________ 
localidade de __________________________________,Freguesia de _____________________________________, Código 
Postal _________ - _______   ___________________________,anexando para o efeito os seguintes elementos, de acordo com 
o definido na secção 3 do anexo IV do 209/2008 de 29 de Outubro: 
 
  Termo de Responsabilidade no qual o requerente declara conhecer e cumprir as exigências legais aplicáveis à sua 
 atividade em matéria de segurança e saúde no trabalho e ambiente, bem como quando aplicável os limiares de 
 produção previstos na secção 3 do anexo I REAI 
  a) Identificação do Estabelecimento industrial, da pessoa singular ou coletiva titular do estabelecimento.  
  b)Memória Descritiva  
  c) Instalações elétricas 
  d) Comprovativo do pagamento da Taxa devida pelo ato do registo   
  Título de Utilização do imóvel para fim industrial 
  e (quando aplicável), 
  a) Título de utilização dos recursos hídricos 
  b) Titulo de emissão de gases com efeito de estufa 
  c) Parecer relativo a emissões de compostos orgânicos voláteis para o ambiente 
  d) Licença ou parecer relativo à operações de gestão de resíduos  
  d) Pedido de Vistoria do médico veterinário municipal.  
 

Pede Deferimento, 

 
Mogadouro, ______ de ___________________________de 20_______ 

 
O Requerente __________________________________________________________ 

 

 

 

Conferi a assinatura pelo BI n.º ______________________ de _____/_____/______ 

Livro n.º ______________ 

O Trabalhador(a): ____________________ Em: _____/_____/_____ 
 

 

 

Informação dos serviços: 
 
  
 Taxa de Apresentação € ________________ 
 
 Guia de Receita n.º _______________ 
 
 De _____/ _____/ _____ 
 

 

 

Despacho: 
 
 
 
 O Vice-Presidente 
 
 ______________________________ 
 
 Em _____/ _____/ _____ 
 

 


