
   

 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 
REQUERIMENTO 

 
 
Requerente 
Nome, Qualificações e Morada 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Designação do Projecto_________________________________________________________ 
Acrónimo____________________________________________________________________ 
 
 
Categoria em que se enquadram os trabalhos arqueológicos 
Consideram-se quatro categorias: 
 

 A – acções plurianuais de investigação programada (num máximo de 4 anos), que deverão ser integradas 
em Projectos de Investigação 
 
B – Projectos de estudo e valorização de sítios ou monumentos classificados ou em via de classificação. 
 
C – Acções preventivas a realizar no âmbito de trabalhos de minimização de impactos devido a 
empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquático. 
 
D – Acções de emergência a realizar em sítios arqueológicos que, por efeitos de acção humana ou acção 
natural, se encontrem em perigo iminente de destruição parcial ou total.  

 
 
Tipo de trabalho**______________________________________________________________ 
Localização e Caracterização sumária do Sítio Arqueológico 
Se se tratar de um pedido envolvendo mais de um sítio arqueológico anexar folha(s) suplementar(es) com as 
referências correspondentes a cada um. 
 
Designação__________________________________________________________________ 
Distrito_____________________________   Concelho________________________________ 
Freguesia___________________________  Lugar___________________________________ 
C.M.P. 1:25.000 folha nº________________ Latitude N_______________________________ 
Longitude W (Greenwich)_______________  Altitude (m)______________________________ 
C. Náutica* Escala_____________________  Coord. Geográficas*_______________________ 
                       Folha____________________ Capitania(*)______________________________ 
Tipo de Sítio**________________________________________________________________ 
Período cronológico**___________________________________________________________ 
 
 
*para sítio arqueológico subaquático 
**preencher de acordo com a lista do Theasaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada no site do 
IGESPAR  



   

 
 

 
Propriedade do imóvel ou imóveis em que se pretende efectuar o trabalho 
Nome e morada do proprietário. Quando a propriedade do imóvel ou imóveis couber a entidade particular, o 
pedido será instruído com declaração desta consentindo a realização dos trabalhos, bem como sobre as 
condições concretas de que eventualmente faça depender o seu consentimento. Na impossibilidade de obter um 
documento escrito assinado pelo proprietário, o arqueólogo deverá declarar que possui a necessária autorização, 
responsabilizando-se ao mesmo tempo por eventuais danos causados pela actividade arqueológica.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Local de depósito provisório do espólio_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Documentos apensos a este pedido de autorização: 
 
 
Curricula da equipa                                      (Indicar o número de peças) 
 
 
Localização do sítio                                     (Indicar o número de peças) 
 
 
Autorização do(s) proprietário(s)                 (Indicar o número de peças) 
 
 
Plano de financiamento                               (Se não integrado em projecto financiado pelo PNTA) 
 
 
Plano de trabalhos a realizar                       (Datas previstas;  constituição da equipa;  descrição dos                                                                    
                                                                      objectivos  e  metodologia  da  intervenção;  bibliografia  
                                                                      respeitante ao sítio) 
Outros:___________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
    Data e assinatura                 ____________________________________________________ 
                                             ____________________________________________________ 
 
 


