
 

 

 

 

 

TIPOS DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO: 

A Ocupação de Espaço Público é um serviço que permite a instalação de equipamentos/ 

mobiliário urbano no espaço público, nomeadamente, a instalação de um toldo, sanefa, 

máquina de gelados, guarda-vento, expositor, esplanada, floreira, contentor para resíduos, 

suporte publicitário, entre outros, elencados no Código Regulamentar do Município da 

Amadora.  

 
PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO:  

Para obter as licenças de ocupação de espaço público, poderá efetuar o seu pedido:  

Via Online:  
Devido à situação epidemiológica que se vive atualmente causada pela doença COVID-19 

e com vista a prevenir a transmissão da infeção por SARS-CoV-2, recomenda-se que os 

pedidos de licenciamento sejam submetidos via online, através do preenchimento do 

formulário “Ocupação de Espaço Público – equipamentos a instalar”, que depois de 

preenchido deverá ser enviado, juntamente com a documentação necessária para o email 

OVP@jf-falagueiravendanova.pt, com o Assunto: Pedido de Licenciamento OVP Online. 

 
Aquando do preenchimento do formulário, deverá consultar os Critérios Municipais de 

Ocupação de Espaço Público. 

 
Ou por Atendimento Presencial: 
Dirigindo-se ao balcão de atendimento na Sede da Junta de Freguesia da Falagueira – 

Venda Nova, sita na Estrada da Falagueira, n.º 10C, 2700-362 Amadora. Sendo necessária 

a marcação prévia pelo telefone 214 985 390 (extensão 1 Falagueira). 

 
Poderá ainda contactar-nos para o email: OVP@jf-falagueiravendanova.pt ou acedendo ao 

nosso site: www.jf-falagueiravendanova.pt, Para esclarecimentos sobre questões 



especificas empresariais (portal ePortugal), ligue: 300 003 980 ou 210 489 011 / 300 003 

990 ou 210 489 010. 

 
Na finalização do processo presencial, serão cobradas as taxas, as quais podem ser pagas 

em numerário, ou por multibanco. O recibo do talão multibanco faz prova da licença. 

 
Renovação de Licenças: 
Poderá renovar a sua Licença OVP da seguinte forma: 

 
Via Online: enviando um email para OVP@jf-falagueiravendanova.pt, com os seguintes 

dados: 

• Assunto: Renovação OVP Online; 

• Nome do Titular da Exploração; 

• Número de Identificação Fiscal; 

• Equipamento (Tipo/Medida/Quantidade); 

• A última fatura/ recibo de pagamento de renovação de licença. 

 
Receberá um email com a informação necessária para pagamento por transferência 

bancária. A sua renovação de licença só será validada/ emitida após o envio de comprovativo 

de pagamento para o email supramencionado.  

 
Ou por Atendimento Presencial:  
Se pretende proceder à renovação da sua Licença OVP presencialmente, deverá ser 

portador(a) dos seguintes documentos:  

• A identificação Titular da Exploração; 

• Número de Identificação Fiscal; 

• Equipamento (Tipo/Medida/Quantidade); 

• A última fatura/ recibo de pagamento de renovação de licença. 

 

Prazo para Renovação de Licenças:  

Como todo este processo é recente e moroso, prorrogamos o prazo de pagamento das 

Licenças OVP, deste modo, poderá proceder ao pagamento a partir do dia 1 de fevereiro 
até ao dia 26 de fevereiro de 2021.  
 


