
TERMO DE RESPONSABILIDADE
DECLARAÇÃO - INSTALADOR

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

, de de
(assinatura do declarante)1

EX
T4

17

ÁGUA            SANEAMENTO

Mais declara que a execução das obras se fará em conformidade com os projetos aprovados, e no respeito 
pelas disposições regulamentares em vigor, bem como a demais legislação aplicável, designadamente o Decreto 
Regulamentar 23/95, de 23 de agosto, que aprovou o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais.

  

  

Sistema de Águas da Região do Noroeste

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

NOTAS:

O presente formulário deverá ser anexo ao formulário Projetos de Infraestruturas - Requerimento e/ ou Projetos de Instalações Prediais - Requerimento. 
1 Assinatura reconhecida através da apresentação do CC ou do BI ou fotocópia do mesmo (frente e verso).

Nome/ Denominação da Empresa ou Sociedade

NIF    Morada/ Sede Social

                

Código Postal               -           Localidade 

Freguesia                                                       Concelho 

Telefone/ Telemóvel                   E-mail

empreiteiro de obras públicas (ou industrial de construção civil), alvará n.º   

emitido em                                       , ou canalizador inscrito sob o n.º       , declara 

assumir inteira responsabilidade pela Execução das Instalações Prediais dos Sistemas de Distribuição de

Água e Drenagem de Águas  Residuais do prédio do Exmo. Sr.

Morada

Código Postal                 -                Localidade

Freguesia                                                        Concelho 

de acordo com o projeto de águas n.º    e de saneamento n.º      . 

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. 
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