Exmo(a). Senhor(a)
(Sub) Diretor(a) da Autoridade para as Condições do
Trabalho (1)

-

Assunto: Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro (art.º 15.º, nºs 1 e.2, do Decreto-Lei
n.º 273/2003 de 29 de outubro)
1. ESTALEIRO:
Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

2. NATUREZA DA OBRA:

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA: (descritivo)

4. DONO DA OBRA:
Nome/Denominação Social:
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
Sede/Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

5. AUTOR(ES)DO PROJETO:
Nome(s):

Endereço(s):
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Telefone:

Fax:

email:

Telefone:

Fax:

email

6. ENTIDADE EXECUTANTE:
Nome/Denominação social:
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
Sede/Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

7. FISCALIZAÇÃO DA OBRA (designado pelo dono de obra):
Nome/Denominação social:
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

Fax:

email:

Fiscal de obra
Representado por:
Telefone:

8. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM PROJETO:
Nome/Denominação social:
Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

Coordenador de Segurança em Projeto
Representado por:
Endereço:
Telefone:

Fax:

email:
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9. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA:
Nome/Denominação social:
Sede/Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

Coordenador de Segurança em Obra
Representado por:
Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

10. DIRETOR TÉCNICO DA EMPREITADA (designado pelo adjudicatário / Entidade
Executante, em obra pública):
Nome:
Endereço:

11. REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE (em obra pública):
Nome:
Endereço:

12. RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO TÉCNICA DA OBRA (designado pela entidade executante,
em obra particular):
Nome:
Endereço:

13. DATAS PREVISÍVEIS DE INÍCIO E TERMO DOS TRABALHOS NO ESTALEIRO:
Data de início (aaaa/mm/dd)
/ /

Data de termo (aaaa/mm/dd)
/ /
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14. ESTIMATIVA DO NÚMERO MÁXIMO DE TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM E
INDEPENDENTES, PRESENTES EM SIMULTÂNEO NO ESTALEIRO:
Número de trabalhadores:
ou
Somatório dos dias de trabalho prestado por cada um dos trabalhadores:
15. ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS A OPERAR NO ESTALEIRO:
Estimativa do número de trabalhadores independentes a operar no estaleiro:

16. SUBEMPREITEIROS JÁ SELECCIONADOS:
Nome/Denominação social:
a)
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
Sede/Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

Nome/Denominação social:
b)
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
Sede/Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

Nome/Denominação social:
c)
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
Sede/Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

Nome/Denominação social:
d)
Número de identificação fiscal/Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIF/NIPC):
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Sede/Endereço:
Telefone:

Fax:

email:

17. DOCUMENTOS (DECLARAÇÕES) ANEXOS
Declaração do(s) autor(es) do projeto
Declaração do coordenador de segurança em projeto (Pessoa singular);
Declaração do coordenador de segurança em projeto (Pessoa coletiva);
Declaração da entidade executante;
Declaração do coordenador de segurança em obra (Pessoa singular);
Declaração do coordenador de segurança em obra (Pessoa coletiva);
Declaração do fiscal ou fiscais da obra (Pessoa singular);
Declaração do fiscal ou fiscais da obra (Pessoa coletiva);
Declaração do diretor técnico da empreitada;
Declaração da entidade executante;
Declaração do responsável pela direção técnica da obra,
Data de início (aaaa/mm/dd)

/

/

____________________________________________
(O Dono de Obra)
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
(1) Indicar a morada da unidade local, do centro local ou da unidade de apoio da Autoridade para as Condições do
Trabalho cuja área geográfica de competência abrange o estaleiro

Disposição legal

Art.º 15.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro

Anexos

Declarações previstas nas alíneas a) e b) do nº 3 do art.º 15º do Decreto-Lei nº 273/2003,
de 29 de outubro:
- Declaração do(s) autor(es) do projeto;
- Declaração do coordenador de segurança em projeto;
- Declaração da entidade executante;
- Declaração do coordenador de segurança em obra;
- Declaração do fiscal ou fiscais da obra;
- Declaração do diretor técnico da empreitada;
- Declaração do representante da entidade executante;
- Declaração do responsável pela direção técnica da obra.

6

DECLARAÇÃO DE AUTOR DO PROJETO
(alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro)

(nome),

(habilitação académica),

(data de emissão / validade),

(bilhete de identidade/cartão de cidadão),

(número de identificação fiscal),

, (associação

pública de natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso), declara, para efeitos do
disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, que é Autor
do Projeto de

(conforme a responsabilidade assumida no projeto), relativo à obra

natureza e utilização previstas), a realizar em

(local) e cujo dono da obra é

(indicar
(indicação

do nome e domicílio ou sede).

(Local),

(dia) de

(mês) de

(ano)

___________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM PROJETO (PESSOA SINGULAR)
(alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro)

(nome),

(habilitação académica),

identidade/cartão de cidadão),

(qualificação profissional),

(número de identificação fiscal),

(bilhete de

(domicílio) e,

(nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso),
declara, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de
29 de Outubro, que é o Coordenador de Segurança em Projeto, da obra
utilização previstas), a realizar em

(local) e cujo dono da obra é

(indicar natureza e
(indicação do nome e

domicílio ou sede).

(Local),

(dia) de

(mês) de

(ano)

________________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM PROJETO (PESSOA COLETIVA)
(alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro)

(nome da sociedade),

(n.º de identificação de pessoa coletiva),

(sede/domicílio),

(nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para
efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro,
que:
- É responsável pela Coordenação de Segurança em Projeto, da obra
natureza e utilização prevista), a realizar em

(local) e cujo dono da obra é

(indicar
(indicação do

nome e domicílio ou sede);
- O exercício das atividades de coordenação em projeto é assegurado por
Coordenador de Segurança em Projeto),
profissional),

(habilitação académica),

(bilhete de identidade/cartão de cidadão),

(domicílio)

(nome do
(qualificação

(número de identificação fiscal),

(nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra

inscrito, se for o caso).

(Local),

(dia) de

(mês) de

(ano)

___________________________________
(Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(ais) , conforme documento de identificação)

___________________________________
(Assinatura do Coordenador de Segurança em Projeto, conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE (PESSOA COLETIVA)
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome da sociedade),

(n.º de identificação de pessoa coletiva),

(filiais que interessem à execução da empreitada),

(sede/domicílio),

(n.º do alvará/título de registo),

(nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, nos termos
e para os efeitos da alínea b) do n.º 3 do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro,
assumir a qualidade e responsabilidade de Entidade Executante na obra
utilização previstas), sita em

e cujo dono de obra é

(nome),

(indicar natureza e
(domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
mês de

de

(Local),

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

(dia) de

(mês) de

do mês de

de

do
(ano).

(ano)

___________________________________
(Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(ais) , conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTANTE (EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL)
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome),

(n.º de identificação fiscal),

(sede/domicílio),

(n.º do alvará/título

de registo), declara, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 3 do art.º 15.º do Decreto-Lei
n.º 273/2003, de 29 de Outubro, assumir a qualidade e responsabilidade de Entidade Executante na
obra

(indicar natureza e utilização previstas), sita em

(nome),

e cujo dono de obra é

(domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
de

de

(Local),

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

(dia) de

(mês) de

do mês de

de

do mês
(ano).

(ano)

_________________________________
(Assinatura do empresário em nome individual, conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA (PESSOA SINGULAR)
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome),

(habilitação académica),

identidade/cartão de cidadão),

(qualificação profissional)

(número de identificação fiscal),

(bilhete de

, (domicílio),

(nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso),
declara, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3 do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de
29 de Outubro, que é o Coordenador de Segurança em Obra, na obra
previstas), a realizar em

(local) e cujo dono da obra é

(natureza e utilização

(indicação do nome e domicílio

ou sede).
Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
de

de

(Local),

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

(dia) de

(mês) de

do mês de

de

do mês
(ano).

(ano)

___________________________________
(Assinatura, conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA (PESSOA COLETIVA)
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome da sociedade),

(n.º de identificação de pessoa coletiva),

(sede/domicílio)

(nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para
efeitos do disposto da alínea b) do n.º 3 do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro,
que:
- É responsável pela Coordenação de Segurança em Obra, da obra
utilização prevista), a realizar em

(local) e cujo dono da obra é

(natureza e

(nome e domicílio ou

sede);
- O exercício das atividades de coordenação em obra é assegurado por
Coordenador de Segurança em Obra),
profissional),

(habilitação académica),

(bilhete de identidade/cartão de cidadão),

(domicílio),

(nome do
(qualificação

(número de identificação fiscal)

(nome da associação pública de natureza profissional em que se encontra

inscrito, se for o caso);
- Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
do mês de

de

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

do mês de

de

(ano).

(Local),

(dia) de

(mês) de

(ano)

___________________________________
(Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(ais) , conforme documento de identificação)

___________________________________
(Assinatura do Coordenador de Segurança em Obra, conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO FISCAL DA OBRA (PESSOA SINGULAR)
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome),

(habilitação académica),

(número de identificação fiscal),

(bilhete de identidade/cartão de cidadão),

, (domicílio),

, (nome da associação pública de

natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso), declara, para efeitos do disposto na
alínea a) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que é o Fiscal da
Obra de

(indicar natureza e utilização previstas), a realizar em

e cujo dono da obra é

(indicação do nome e domicílio ou sede).
Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
de

(Local),

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

(dia) de

(mês) de

do mês

de

do mês

(ano).

(ano)

___________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO FISCAL DA OBRA (PESSOA COLETIVA)
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome da sociedade),

(n.º de identificação de pessoa coletiva),

(sede/domicílio)

(nome e qualidade dos representantes legais que vão assinar a declaração), declara, para
efeitos da alínea b) do n.º 3 do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que:
- É responsável pelos serviços de fiscalização da obra
a realizar em

(local) e cujo dono da obra é

(natureza e utilização prevista),

(nome e domicílio ou sede);

- O exercício das atividades de fiscalização em obra é assegurado por
assegura a fiscalização),
cidadão),

(habilitação académica),

(número de identificação fiscal)

(nome de quem

(bilhete de identidade/cartão de

(domicílio),

(nome da associação

pública de natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso);
- Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
do mês de

de

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

do mês de

de

(ano).

(Local),

(dia) de

(mês) de

(ano)

___________________________________
(Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(ais) , conforme documento de identificação)

___________________________________
(Assinatura de quem assegura o exercício, conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO DA EMPREITADA
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome),
fiscal),

(bilhete de identidade/cartão de cidadão),

(domicílio),

(habilitação académica),

(número de identificação

, (nome da associação pública de

natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso), declara, nos termos e para os feitos
da alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que é o Diretor
Técnico da Empreitada
da obra é

(indicar natureza e utilização previstas), sita em

e cujo dono

(indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
de

de

(Local),

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

(dia) de

(mês) de

do mês de

de

do mês
(ano).

(ano)

___________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTANTE
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome),
fiscal),

(bilhete de identidade/cartão de cidadão),

(domicílio),

(habilitação académica),

(número de identificação

, (nome da associação pública de

natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso), declara, nos termos e para os efeitos
da alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que é o
Representante da Entidade Executante na obra
sita em

e cujo dono da obra é

(indicar natureza e utilização previstas),

(indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
de

de

(Local),

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

(dia) de

(mês) de

do mês de

de

do mês
(ano).

(ano)

___________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)
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DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO TÉCNICA DA OBRA
(alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro)

(nome),
fiscal),

(bilhete de identidade/cartão de cidadão),

(domicílio),

(habilitação académica),

(número de identificação

, (nome da associação pública de

natureza profissional em que se encontra inscrito, se for o caso), declara, nos termos e para os efeitos
da alínea b) do n.º 3 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que é o
Responsável pela Direção Técnica da Obra
em

e cujo dono da obra é

(indicar natureza e utilização previstas), sita

(indicação do nome e domicílio ou sede).

Nos termos contratualmente estabelecidos, o início dos trabalhos está previsto para o dia
de

de

(Local),

(ano) e a respetiva conclusão para o dia

(dia) de

(mês) de

do mês de

de

do mês
(ano).

(ano)

___________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)
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