
Rua 25 de Abril, Mercado Municipal António Galveias Dias 
2380-042 Alcanena
Tel.: 249 899 414
www.aquanena.pt | servico.clientes@aquanena.pt

REQUERIMENTO 

PEDIDO DE ORÇAMENTO (Água/ Saneamento)

Eu, ______________________________________________________________________________, 

portador do documento de identificação / Cartão do Cidadão n.º_______________________, válido até 

____/____/_______, do contribuinte n.º_________________________, com o n.º de telemóvel/telefone 

____________, do e-mail_____________________________________________, 

e residente em____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________,  venho requerer à AQUANENA - Empresa Municipal de 

Águas e Saneamento, E.M., S.A., orçamento para ligação à rede pública de ÁGUA           SANEAMENTO             

através da instalação de um ramal na MORADA DE CONSUMO ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________, com o código postal _____-____ __________. 

Envio de CORRESPONDÊNCIA:  Morada de residência  Morada de consumo         Outra

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Tipo de utilização: Doméstico	 Não	doméstico		 Obra		 							Outro	 ___________________

Em anexo, os seguintes documentos:
Planta de localização (1:5000)  Cópia Documento Identificação autorizada à AQUANENA

PROVA DE LEGITIMIDADE DE OCUPANTE: Licença da construção da Obra            Caderneta Predial  

 Outra __________________

LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO E / OU  EXPLORAÇÃO

Declaro, de forma esclarecida, o meu consentimento para tratamento dos meus dados pessoais contidos neste formulário, de acordo com a Política de Privacidade 
da AQUANENA, em cumprimento do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) - Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto.

(Assinatura do cliente)

Orçamento
GRÁTIS

DATA: ___/____/______

DOC. 24-06-2022 | VERSÃO 2.0

NOVA Ligação ALTERAÇÃO de Ramal

A preencher pelos serviços (Controlo)

ÁGUA SANEAMENTO
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