
Emissão de Plantas de Localização 
- E.P.L.

Licenciamento Municipal;

Atribuição de endereços;

Processos de I.M.I;

Candidaturas agrícolas;

Apoio das freguesias;

Apresentação noutras 
entidades

É um serviço online, gratuíto, que permite a impressão de 
plantas de localização  para diversos fins:



Como obter uma planta de localização:



Como obter uma planta de localização:

Ambiente Gráfico:



Como obter uma planta de localização:
1º Passo: 
Localizar o prédio.

Podemos localizar o prédio por:
- Rua 
- Lugar
- Pesquisa livre
- Navegação no mapa



Como obter uma planta de localização:
2º Passo: 
Delimitar o prédio.

a) - Podemos delimitar, diretamente 
no mapa, o prédio através:

- Ponto
- Linha
- Polígono

b) - Podemos ainda carregar um 
ficheiro com a delimitação do prédio.



Como obter uma planta de localização:
2º Passo: 
Notas.

- Podemos carregar ficheiros do tipo:  *.kml, *.dxf, *.dgn, *.kml, *.kmz. ou *.zip.

- Os ficheiros do tipo *.kmz. ou *.zip são ficheiros compactados.

- Os arquivos da shapefile devem estar num único ficheiro compactado (*.zip).

- O limite de propriedade deve ser um polígono fechado.

- Deve ser carregado unicamente o limite da propriedade.

- Os ficheiros em dwg devem ser convertidos para dxf.

- Por uma questão de área de mapa,deve ser carregado apenas um terreno de cada vez.

- É importante saber o sistema de coordenadas do ficheiro de entrada.

 



Como obter uma planta de localização:
3º Passo: 
Indicar a finalidade da planta.

Atualmente estão disponiveis as 
seguintes finalidades:

 - Planta de Localização Simples.

 - Planta de Condicionantes                    
   R.A.N.

 - Planta de Condicionantes                    
   R.E.N.

 - Arborização e Rearborização              
   R.J.A.R.



Como obter uma planta de localização:
4º Passo: 
Imprimir a planta

Neste separador podemos:

 - Escolher o tamanho do mapa.*

 - Escolher a orientação do mapa.*

 - Abrir ou guardar o ficheiro com os       
   mapas

* Apenas nas plantas de localização simples.



Obrigado.

epl@sig.cm-agueda.pt

234 180 130
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