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 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 Identificação do requerente

Nome

Telefone

E-mail

TelemóvelDoc. identificação n.º 

NIPC / NIF CAE

 Outro Arrendatário Proprietário Na qualidade de:

Pede deferimento

-Morada Código Postal

FreguesiaLocalidade

 Vem requerer / apresentar

 Antecedentes

Lisboa,

  Outro

Código de acesso à certidão do registo comercial

Fax

Morada

 Identificação do imóvel / estabelecimento / entidade exploradora

Freguesia Telefone

Nome

- Código Postal

NIPC / NIF

 Processo n.º

 
Lançamento de efluentes industriais na rede de coletores 

 Autorização para lançamento de efluentes industriais na rede de coletores de Lisboa (modelo A)

 Informação periódica relativa aos efluentes industriais (modelo B)

Código de acesso à certidão do registo predial
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Informação periódica relativa aos efluentes 
modelo BAlterações verificadas

Águas residuais domésticas

Motivo da alteração

Caudal rejeitado

Águas residuais industriais

Motivo da alteração

Caudais rejeitados (anexar medição de caudais)

Horas de funcionamento / períodos de funcionamento

Características físico-químicas das águas rejeitadas (anexar boletim(s) de análise)

Pré-tratamento

Tipo de ligação à rede

Águas de arrefecimento

Motivo da alteração

Caudais rejeitados (anexar medidas de caudal)

Temperatura de rejeição

Tipo de ligação à rede

Águas provenientes do tratamento de água industrial

Motivo da alteração

Caudais rejeitados (anexar medidas de caudal)

Horas de funcionamento / períodos de funcionamento

Tipo de ligação à rede

Pré-tratamento

Tipo de ligação à rede

Águas residuais pluviais

Motivo da alteração

O requerente
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