
Exmº. Senhor  

Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural  

Lisboa  

 

(nome/designação social do requerente) ______________________________________________________, 

residente/com sede em (Lugar, Avenida, Rua, …) ______________________________________________ 

Freguesia de ______________________, Concelho de ______________________, Código Postal ____ - 

_____, portador do BI/CC nº ________________________, com o NIF nº ________________/matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de _______________________, sob o nº _________/ NIPC ___________ 

vem requerer, ao abrigo do nº 1 do artigo 25º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março, o reconhecimento 

de relevante interesse público da ação cuja pretensão formulada de acordo com as características e objetivos 

que constam da Memória Descritiva, que se anexa, a realizar no prédio denominado 

_______________________, localizado no (lugar, avenida, rua) ________________________________, 

Freguesia de ________________________, Concelho de _________________________________, inscrito 

na(s) matriz(es) predial(ais) “rústica(s), urbana(s) ou mista(s)”, sob o(s) artigo(s) nº(s) 

_______________________, com uma área total de _________________ m2, com as seguintes 

confrontações: 

- Norte _______________________________________________________________  

- Sul _________________________________________________________________  

- Nascente ____________________________________________________________  

- Poente ______________________________________________________________  

Junta os documentos que lhe foram solicitados para o efeito e declara total disponibilidade para fornecer 

todos os elementos adicionais que se entendam importantes para a cabal caracterização da pretensão, 

nomeadamente os que vierem a ser necessários pelo departamento governamental competente em razão da 

matéria.  

Declara ainda, para os devidos efeitos, não possuir outros prédios localizados fora da RAN (rústicos, misto ou 

urbanos) onde possa concretizar a pretensão agora apresentada que a pretensão não pode ser realizada de 

forma adequada em áreas não integradas na RAN e que confirma a veracidade de todas as informações 

prestadas, tendo noção de que o eventual fornecimento de informações não verdadeiras, além de implicar a 

anulação de todos os atos que com base nelas venham a ser praticados, será passível dos procedimentos 

legais que se considerem adequados.  

______________, ____ de _____________ de 201__  

Pede deferimento  

(Assinatura do(a) requerente/representante do(a) requerente)  

*Minuta de acordo com anexo III do Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de março, aditado pelo artigo3º do Decreto-Lei nº 199/2015, de 
16 de setembro 


