
MINUTA 

DE 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO N.º _______ 

 

IDENTIFICADOR DO TITULAR DO CONTRATO 

Nome:________________________________________________________________________  
CC/ BI n.º ________________ NIF____________________  Telefone _____________________ 
Telemóvel __________________ E-mail ____________________________________________ 

 

LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CONTADOR 

Rua: ________________________________________________________  N.º: ____________ 
Andar: ________________ Localidade: ___________________ Código Postal: _______ - _____ 
Freguesia _________________________ Artigo matricial ________________ Omisso _______ 
desde _______________ fração ________________________________ 

 

SOLICITO UM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA:  

 Habitação                                  Escritório / Comércio / Indústria                              Obras  

 Outro a especificar: __________________________________________________________  

 

DECLARAÇÃO: 

O cliente declara que pretende contratar à Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A. (AAA) a prestação 
de serviços de fornecimento de água e saneamento, mediante o pagamento dos valores 
apresentados pela AAA, de acordo com o tarifário em vigor à data de faturação, e nas condições 
específicas expressas nos regulamentos aplicáveis e demais legislação em vigor. Mais declara, 
sob compromisso de honra, que:  

a) As declarações por si produzidas correspondem à verdade e assume todas as 
responsabilidades inerentes à prestação das mesmas; Caso se verifique necessidade de 
deslocações não previstas ao local, por exemplo por ausência de condições técnicas que sejam 
da responsabilidade do cliente, as mesmas serão faturadas em separado;  

b) Ao pretender alterar a morada de envio de faturação, o comunicará por escrito e 
antecipadamente (mínimo de 10 dias úteis), a data até à qual pretende que essa morada seja 
considerada;  

c) Tomou conhecimento que a AAA disponibiliza no sítio eletrónico www.XXXXXXX.pt toda a 
informação essencial sobre a sua atividade, nomeadamente: os Regulamentos de serviços; 
Tarifários; Resultados da qualidade da água; Outros indicadores de qualidade do serviço 
prestado aos utilizadores; Informações sobre interrupções do serviço; Contactos e horários de 
atendimento. 



Para tal anexo fotocópia dos documentos (ver verso):  

 Caderneta predial atualizada                    Bilhete de identidade (BI) /Cartão de cidadão (CC) 
ou  

 Escritura de compra                                    N.º de identificação fiscal do cliente 

 ou  

 Contrato de arrendamento  

ou  

 Licença da obra  

 

ASSINATURAS  

1. No caso do cliente ser pessoa singular (assinatura conforme BI / CC):  

Ass.: _____________________________________________________ 

2. No caso do cliente ser uma pessoa coletiva (assinatura de representante legal conforme BI/ 
CC):  

Ass.: _____________________________________________________ 

 

Nota:  

Leitura atualizada do contador: _____________. Instalação nº ________________________ 
(Apenas no caso de mudança de titular do contrato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1. DOCUMENTOS A ENVIAR (fotocópias)  

▪ Bilhete de identidade/Cartão de cidadão  

▪ N.º de identificação fiscal  

▪ Caderneta predial atualizada ou escritura de compra no caso de ainda não ter sido   
emitida a caderneta predial (prazo máximo 1 ano) - No caso de ser proprietário. 
Excecionalmente, poderá ainda ser exigida a apresentação de certidão do registo predial 
atualizada.  

▪ Contrato de arrendamento ou autorização do senhorio acompanhada de procuração 
que confira poderes legais para o efeito, no caso de ser inquilino.  

▪ Licença da obra. Não sendo o titular, exibir documento de adjudicação. É 
imprescindível a indicação do local para envio de faturas (via CTT) - Para contadores de 
obras  

▪ Certidão comercial – no caso ser uma sociedade comercial  

2. DADOS PESSOAIS  

 Autorizo expressamente o tratamento destes dados pessoais para efeitos de registo, 
para contacto, para adesão aos serviços ou para efeitos de comunicação dos produtos e 
serviços de Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A., de acordo com os termos e condições 
da Política de Privacidade que se encontram disponíveis em www.XXXXXX.pt. Estou 
ciente que posso exercer os meus direitos de proteção de dados nomeadamente, de 
informação / esclarecimentos adicionais sobre as medidas de segurança 
implementadas, bem como sobre os prazos concretos de conservação, acesso, consulta, 
retificação, oposição ao tratamento ou eliminação dos meus dados, através do e-mail 
XXXXXX.  

3. ENVIO DE FATURA E MEIO DE PAGAMENTO  

 Fatura eletrónica. Mais fácil, mais rápido e mais sustentável. Para aderir à fatura eletrónica, 
por favor indique-nos o e-mail de envio: ____________________________________ 

 Morada do prédio  

 Outra morada:  

Rua: ____________________________________________ N.º _______ Andar ______ 
Código Postal _________ - ________  

Para efetuar o pagamento das faturas de água por transferência bancária, deverá indicar a 
instituição bancária, o respetivo n.º de IBAN e autorizar a transferência.  

Banco: ______________________________ IBAN: ______________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________________ 

 

Ponte de Sor, ____ de ________________ de _________ 



Neste espaço será disponibilizado o regulamento de serviço. 
 


