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BOLSA DE PERITOS URBANISTAS (BPU) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(nos termos e para os efeitos do Regulamento de Bolsa de Peritos Urbanistas aprovado 
em Assembleia Geral de 14 de Janeiro de 2022) 

 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Urbanistas, 

Na qualidade de membro da Associação Portuguesa de Urbanistas, com os seguintes 
elementos de identificação: 

 

Nome  

N.º de Membro  

NIF  

BI/CC 
(n.º/Validade) 

 

Morada  

Telefone/ 
Telemóvel 

 

Endereço 
eletrónico  

 

 

Venho, por este meio e nos termos do art. 10º do Regulamento de Bolsa de Peritos 
Urbanistas (RBPU), requerer ao Conselho Diretivo a admissão à Bolsa de Peritos 
Urbanistas (BPU) da Associação Portuguesa de Urbanistas, nas valências a seguir 
assinaladas (nos termos do art. 5º do RBPU): 

 

Nos termos do art. 5º do Regulamento “membros da APU não podem inscrever-se em 
mais de três valências”  

Assinalar com ”X” as opções 

 Desenho urbano e estudos, projetos e planos de espaço público 

 Estudos e planos de ordenamento do território e urbanismo e instrumentos de 
planeamento e gestão territorial 

 Perequação e execução de planos 

 Planeamento de redes de infraestruturas 

 Estudos, projetos e planos de mobilidade 

 Estudos, planos e instrumentos de reabilitação urbana 
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 Estratégias e políticas de habitação 

 Direito do urbanismo 

 Licenciamento urbanístico 

 Planeamento participativo 

 Avaliação do solo 

 OUTRAS (nos termos do n.º 3 do art. 5º do Regulamento 

 

Para os efeitos de apreciação do presente pedido de admissão, e nos termos do art. 11º 
do RBPU, junta-se em anexo os seguintes documentos: 

 

Assinalar com “X” elementos entregues 

 Curriculum Vitae, destacando a experiência profissional comprovada do 
candidato em matérias dos domínios do urbanismo em que pretende ser 
inscrito 

 Declaração da sua Ordem Profissional, quando aplicável, de inexistência de 
processos disciplinares e penalizações deles decorrentes 

 OUTROS (quais): 

 

 

 

 

 

 

Mais declaro, sob compromisso de honra: 

 Cumprir os princípios do Perito Urbanista, estabelecidos no art. 6º do RBPU; 

 Cumprir os deveres estabelecidos no art. 7º do RBPU; 

 Cumprir o regime de impedimentos e incompatibilidades estabelecido no art. 8º 
do RBPU 

 

Data: 

 

_____________________ 

Assinatura 

 

 


