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Requerimento para a verificação do projeto

MINUTA A

Identificação do requerente ............................................................................................................................................................................,  

titular do bilhete de identidade, cartão do cidadão ou passaporte n.º......................................................., 

contribuinte n.º .................................... com morada nacional para envio de correspondência em (a) ............................

.......................................................................................................................................................................................................................................,

código-postal ..................-............, ........................................................................................... n.º de telefone ........................................,

n.º de  fax ............................................, e-mail ...................................................................................................... na qualidade de (b):

  Proprietário

  Arrendatário

  .................................................................................................................................................................................................................................

do espaço a intervencionar, vem requerer a verificação do projeto quanto ao cumprimento das condições 

técnicas para ligação da rede predial à rede geral da EPAL em conformidade com o Manual de Redes Prediais, 

do referido espaço (c),.................................................................., em (a) .................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................, declarando que a conclusão dos trabalhos de  

assentamento das tubagens está prevista para .............../........./........., comprometendo-se a informar na  

devida altura a EPAL para efetuar a respectiva vistoria.

Código de acesso à certidão de registo comercial permanente (d) ......................................................................................

Solicito ainda que todas as notificações, efetuadas por email,  referentes à verificação deste projeto sejam 

enviadas com o conhecimento do técnico autor do projeto (e):

Nome:  .......................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................

Lisboa, ............ de ................................................. de ......................... 

Assinatura (f) .................................................................................

1.  Exibição de documento de identificação do(s) signatário(s) no ato de entrega nas Lojas EPAL ou entrega de fotocópia do 
mesmo ou assinatura legalmente reconhecida.;

(a)  Rua, n.º, andar, localidade;
(b)  No caso de arrendatário deve juntar documento comprovativo da autorização do proprietário para a realização das obras  

(ex: Minuta F, contrato de arrendamento, etc.);
(c) A construir, a modificar, a reconstruir, etc.;
(d)  No caso de pessoas coletivas, reconhecimento das assinaturas na qualidade, ou exibição dos documentos de identificação acompanhados 

de certidão atualizada da Conservatória do Registo Comercial, ou da indicação do código de acesso neste campo;
(e) Preenchimento facultativo;
(f) No caso de o(s) signatário(s) ser mandatário ou procurador deve juntar-se o documento que confere esses poderes.
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