
LIGAÇÃO AO SISTEMA DE SANEAMENTO

Morada

Concelho de

Residente em

Concelho de

Morada

Concelho de

O/ A Requerente 

freguesia de                                                               concelho de

vem por este meio apresentar o Requerimento de Ligação das Águas Residuais ao Ponto de Recolha 
a definir do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal, 
em conformidade com o disposto no Artigo 15º e tendo em conta o disposto nas condições genéricas 
do Artigo 9º e os condicionamentos constantes dos Artigos 10º, 11º e 12º do Regulamento de 
Exploração do Serviço Público de Saneamento de Águas Residuais do Sistema Multimunicipal, em vigor.

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Designação

Código Postal                         -                     Localidade

Freguesia de                                                                          NIF

Registo Comercial de                                      N.º:                                    Capital Social

Telefone                                        Fax                                    E-mail

2. LOCALIZAÇÃO DO REQUERENTE DA LIGAÇÃO 

Código Postal                         -                     Localidade

Freguesia de                                                      

Número da matriz/ fração

Licença de construção

Licença de ocupação

Licença de laboração

3. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO

Nome

Código Postal                         -                     Localidade

Freguesia de                                  Telefone                          E-mail               

Funções                                             Local de Trabalho
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4. PROCESSO PRODUTIVO

CAE                                                                Setores fabris

Produtos fabricados (enumeração e quantidades anuais)

Matérias-primas (enumeração e quantidades anuais)

5. REGIME DE LABORAÇÃO

Número de turnos

Horário de cada turno

Dias de laboração/ semana

Semanas de laboração/ ano

Laboração sazonal

Pessoal em cada turno

Na atividade fabril

Na atividade administrativa

Mapa previsional de férias e de pontes

6. CONSUMIDORES

Domésticos                                    Comerciais                                    Industriais

Caudal doméstico ou equiparado                    Caudal industrial

7. ORIGENS E CONSUMOS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO

Origens (enumeração)

Consumos totais médios anuais nos dias de calendário ou de laboração

Repartição dos consumos totais por origens

8. DESTINOS DOS CONSUMOS DE ÁGUA

Destinos (enumeração)

Repartição dos consumos totais por destinos

9. ÁGUAS RESIDUAIS A DRENAR PARA OS INTERCETORES DO SISTEMA

Caudais máximos instantâneos descarregados em cada dia ou dia de laboração

Caudais totais descarregados em cada dia ou dia de laboração

Caudais médios diários mensais nos meses pluviosos

Caudais médios diários mensais nos meses de estiagem



10. CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DAS ÁGUAS RESIDUAIS

Parâmetros do Apêndice 3 do Regulamento que se detetam nas águas residuais (enumeração exaustiva)

Concentrações máximas e mínimas dos parâmetros do Apêndice 3 que se detetam

Indicação, relativamente a cada uma dessas substâncias, de uma das quatro seguintes situações: 

“seguramente ausente”, “provavelmente ausente”, “provavelmente presente”, “seguramente presente”

Parâmetros do Apêndice 4 e outras substâncias abrangidas pelo Artigo 12º do Regulamento que se 

detetam nas águas residuais (enumeração exaustiva)

Concentrações máximas e mínimas dos parâmetros do Apêndice 4 e de outras substâncias abrangidas 

pelo Artigo 12º que se detetam

Indicação, relativamente a cada uma dessas substâncias, de uma das quatro seguintes situações: 

“seguramente ausente”, “provavelmente ausente”, “provavelmente presente”, “seguramente presente”

11. CAUDAIS E QUANTIDADES DE SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (SST), DE MATÉRIAS 

OXIDÁVEIS (MO) E DE SUBSTÂNCIAS INIBIDORAS E TÓXICAS (SIT)

Caudal médio mensal

Concentração média de SST

Concentração média de MO

Concentração média de SIT

12. REDES DE COLETORES DO REQUERENTE

Plantas cotadas e com a indicação dos sentidos do escoamento e das origens das águas residuais drenadas

Localização e plantas cotadas do ramal de ligação ao Sistema

13. ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Descrição do pré-tratamento

Planta da infraestrutura     Sim                Não

Análises das águas residuais à entrada e à saída do pré-tratamento     Sim                Não

14. DESCARGAS ACIDENTAIS

Tipos de descargas acidentais com possibilidade de ocorrer

Programa de medidas preventivas



15. OBSERVAÇÕES
Documento que evidencie a consulta do Requerente à entidade gestora em “baixa”, com as 
competências do serviço de recolha de águas residuais, para efeitos da sua ligação ao Sistema Municipal 
e respetiva resposta da entidade gestora que confirme a impossibilidade de efetivar essa ligação (aplicável 

aos Utilizadores Diretos e Utentes) e ou concorde com a pretensão do Requerente.

16. LISTAGEM DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM ANEXO

(assinatura e carimbo do requerente)

(responsável pelo preenchimento)

, de de
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