Águas e Energia do Porto
Rua Barão de Nova Sintra, 285
4300 – 367 Porto
T. +351 225 190 800
www.aguasdoporto.pt
geral@aguasdoporto.pt

ANEXO DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS
INDUSTRIAIS AO SISTEMA PÚBLICO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
*campo de preenchimento obrigatório

I — Identificação do Cliente Industrial
Designação*: ___________________________________________________________________________________________
Morada / Sede*: ________________________________________________________________________________________
Código Postal*: ________ - ____ ___________________ Freguesia*:__________________________________________________
Nº de Contribuinte*: ____________________________ Página eletrónica (website):_________________________________
E-mail*: _________________________________________________

II — Localização do Unidade Industrial
Designação*: ___________________________________________________________________________________________
Morada da Unidade Industrial*: _____________________________________________________________________________
Código Postal*: __________ - ______ ________________Freguesia*:__________________________________________________
Telefone*: ___________________________Representante a contactar*: ___________________________________________
E-mail*: _______________________________________________________________________________________________
Situação atual da empresa:

Instalada
Indique o nº Licença de ocupação/utilização: ________________________________________
Indique o nº Licença de laboração (*): ______________________________________________
Anexar cópia da licença de laboração (*): ____________________________________________
A instalar
Indique o PL (nº processo licenciamento nesta Empresa): _______________________________

III — Responsável da Empresa a contactar
Nome*: ______________________________________________________________________________________________
Função: _____________________________________________________________________________________________
Contacto telefónico*: _______________________________ Contacto eletrónico*: _________________________________
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IV — Tipo de indústria / processo produtivo ou transformador e regime de laboração
Ramo(s) de atividade(s) segundo o C.A.E *: _________________________________________________________________
Descrição sumária do Processo produtivo ou Atividade*: ______________________________________________________
Descrição do processo industrial (anexar diagrama de fabrico) identificando as fases do processo que geram efluentes
industriais*: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Descrição e quantidades das matérias primas utilizadas durante o processo de fabrico: _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Dias e horário de laboração por semana (*): _________________________________________________________________
Laboração sazonal (*) e qual o período: _____________________________________________________________________

V — Origem e consumo de água utilizada no processo produtivo ou transformador
a) Origem e consumo de água (escolher pelo menos uma das opções):
Rede pública de abastecimento (1)
Se for uma instalação nova, indicar o “Nº instalação”: _______________________
Outras origens (Furos, poços ou Curso de água natural)

b) Repartição dos consumos totais por origens (m3/dia) (se existirem) (1) :
Rede pública de abastecimento ( ______m3/d)
a. ______________% para uso doméstico
b. ______________% para uso industrial
Outras origens ( ______m3/d)
a. ______________% para uso industrial
b. ______________% outros usos (indique quais) __________________________________________________
(1) preencher apenas no caso de Unidades Industriais existentes

c) Anexar projeto(s) da(s) rede(s) de abastecimento de água em que seja evidenciada a separação dos sistemas com
origens distintas (*)
d) Anexar licenças das captações próprias (para furos e poços e/ou curso de água natural) (*)
No caso de não dispor de licença de captação deve referenciar em conformidade
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VI - Rede de coletores prediais
a) Anexar licença de utilização das redes prediais de ARD e AP (*)
No caso de não dispor de licença de utilização deve referenciar em conformidade

b) Anexar as Telas Finais aprovadas das redes de drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais (*)
No caso de não dispor de Telas Finais aprovadas deve referenciar em conformidade

c) Anexar as plantas de drenagem com indicação dos sentidos do escoamento e as origens das águas
residuais drenadas (*)

VII — Caracterização dos efluentes, águas residuais industriais geradas a ligar à rede de coletores
Públicos (a preencher se aplicável)

a) Tipo de descarga (intermitente e respetiva periodicidade, ou contínua) __________________________________________
b) Caudal máximo instantâneo de água residual industrial a rejeitar no coletor de ARD (m3/h)___________________________
c) Caudal médio diário de água residual industrial a rejeitar no coletor de ARD (m3/dia)________________________________
d) Caudal máximo diário de água residual industrial a rejeitar no coletor de ARD (m3/dia)______________________________

VIII — Pré-tratamento
a) Descrição sumária do processo de tratamento instalado (*) Anexar Diagrama de Processo de Pré-Tratamento ou
Plantas de projeto.
No caso de não dispor de pré-tratamento deve referenciar em conformidade
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

b) Descrição de eficiências previstas em projeto (*)
No caso de não dispor de pré-tratamento deve referenciar em conformidade
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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IX — Caracterização qualitativa das águas residuais (a respeitar em função da rede de drenagem aplicável)
a) Parâmetros constantes no Anexo XXI do Regulamento Interno no que refere à descarga para a rede pública de águas
residuais domésticas (caso seja necessário a Águas e Energia do Porto, EM pode solicitar algum parâmetro acessório
que complemente a caraterização do efluente) (*)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
b) Parâmetros constantes no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto no que refere à descarga para a rede pública de
drenagem de águas pluviais (caso seja necessário a Águas e Energia do Porto, EM pode solicitar algum parâmetro
acessório que complemente a caraterização do efluente) (*)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

X – Descargas Acidentais
a) Identificação de medidas preventivas ______________________________________________________________
b) Identificação de medidas mitigadoras ______________________________________________________________

XI — Responsável pelo preenchimento do requerimento
Nome*: ______________________________________________________________________________________________
Funções: _____________________________________________________________________________________________
Telefone*: ______________________________ E-mail*: ______________________________________________________
Local de Trabalho (escolher uma das opções):
Sede
Unidade Industrial
Outro. Qual? ________________________________________________________________________
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