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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

NIF 

E-mail

Localidade

N.º do Processo de Obra

Nome

CC/ BI

Telefone/ Telemóvel

Local da Obra

Código Postal              -

Freguesia Concelho

(PLANTA DE LOCALIZAÇÃO)

Nome

N.º de Inscrição Entidade

Morada ou Sede

NIF       Telefone/ Telemóvel

E-mail

Urbanização/ Loteamento 

Edifício Unifamiliar 

Comércio

Restauração e Bebidas

ELEMENTOS A ANEXAR (Plantas a entregar pelo Requerente)

Indústria
Edifício Multifamiliar 

Unidade Hospitalar 

Outros

Sistema de Águas da Região do Noroeste

Águas do Norte, S.A.
www.adnorte.pt • NIPC e Matrícula: 513 606 084

NIFNome

Morada

Para os Loteamentos/ Obras de Urbanização:
Planta de localização à escala 1/500 com implantação do loteamento/ urbanização (OBRIGATÓRIO) Planta de 

localização à escala 1/10000 ou 1/5000 (OBRIGATÓRIO UMA DAS DUAS)

Para os Restantes Casos:
Planta de localização à escala 1/2000 com implantação da edificação (OBRIGATÓRIO)

Planta de localização à escala 1/10000 ou 1/5000 (OBRIGATÓRIO UMA DAS DUAS)

Deve enviar os elementos necessários a este pedido de cadastro, para o endereço seguinte: 

cliente.adnorte@adp.pt

TIPO DE OBRA

LocalidadeCódigo Postal

DADOS PARA FATURAÇÃO (Indique os elementos a constar na fatura)

Informamos que a prestação de informação sobre o sistema público de abastecimento e/ou saneamento 
em plantas de localização, tem um custo unitário, por planta, de acordo com o tarifário em vigor, que se 
encontra disponível no site www.adnorte.pt, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.

ENVIO DOS ELEMENTOS DESTE PEDIDO
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, de de
(assinatura do requerente)

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS

Na Águas do Norte S.A. trataremos os seus dados pessoais recolhidos neste formulário no estrito respeito pela sua privacidade 
e pela proteção dos seus dados pessoais, para a finalidade a que se destina o presente formulário e de acordo com a cláusula 13.ª 
das Condições Contratuais. 
Os dados pessoais apenas serão conservados enquanto se revelarem necessários à finalidade ou pelo prazo legal de conservação aplicável. 
Poderá exercer os seus direitos enquanto titular de dados através do envio de pedido para o email dpo.adnorte@adp.pt
Para mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, por favor consulte a nossa página de internet em www.adnorte.pt

           Li e compreendi a Política de Privacidade e a Política de Proteção de Dados Pessoais. 

 Observações: 
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