
FORMULÁRIO, on-line, PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RECOLHA E DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS E RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS

Os campos assinalados com o símbolo * são de preenchimento obrigatório. 

1.DADOS PESSOAIS

Nome *

Número de Contribuinte *

Documento de identificação *

Número *

Data de Validade *

Número de pessoas que *

habitam/utilizam o local 

Contacto para assuntos relacionados com a celebração do Contrato 

Email

Telefone de contacto permanente *

Fax 

2. LOCAL DE CONSUMO

2.1 Tipo de Consumo *

2.2 Morada do Local de Consumo 

Rua, Av. Etc.  *

Nome da Rua, Av. Etc. *

Nº  *

Andar

Código Postal *

2.3 Pretende requerer a não Integração no Sistema Municipal de Resíduos Sólidos  
      (apenas admissível a clientes tipo consumo não-doméstico)

Não

Sim (Entrega de comprovativo do destino final dos 
resíduos produzidos, operador privado, n.º 5 do 
art.º 25.º do Regulamento de Resíduos Sólidos)

Localidade *

Telemóvel



3. PROVA DE LEGITIMIDADE DE OCUPANTE

Documentação necessária à celebração de Contratos - Consulte aqui

Tipo de documento (que 
comprove que é o legítimo 
titular do local a abastecer) *

Data do Documento *

Artigo Matricial (indique o nome 
do proprietário, o nº do artigo e 
a morada). 

Descrição de outro documento

4. DESLOCAÇÃO AO LOCAL

Pode ser necessário efetuar uma deslocação ao local para colocação do contador, leitura ou abertura 

da água. 

Periodo Pretendido                  de

A data e o horário da deslocação ao local serão informados pelos SIMAR Loures|Odivelas, após a receção 
deste formulário. 

5. LEITURA DO CONTADOR

Se o contador já estiver instalado indique a leitura neste campo. 

Leitura do Contador 

Localização do Contador

6. MODALIDADE DE PAGAMENTO

Selecione a modalidade 
pretendida. *

Multicanal (Multibanco, CTT, PayShop, cheque, 
Balcões dos SIMAR Loures|Odivelas)
Débito Direto SEPA (Conta Bancária)

IBAN para Débito Direto SEPA

Posteriormente, ser-lhe-á enviado o documento “Autorização de Débito Direto SEPA”, que terá de 
ser assinado e devolvido aos SIMAR Loures|Odivelas, para ativação do serviço. 

7. PERIODICIDADE DA FATURA

Selecione a modalidade 
pretendida. *

Mensal

Bimestral (de 2 em 2 meses)

a

**

** Deverá remeter comprovativo do IBAN e da sua titularidade

http://www.simar-louresodivelas.pt/clientes_pag/contratos.aspx


8. ENVIO DA FATURA

Selecione a modalidade 
pretendida. *

Através dos CTT

Por e-mail: fatura eletrónica (Deixando de receber 
a fatura através dos CTT

9. INSCRIÇÃO NO BALCÃO DIGITAL DOS SIMAR Loures|Odivelas

Sim

Não

Com este serviço pode consultar e gerir os seus dados de cliente, acompanhar os consumos e a 
faturação, comunicar leituras e muito mais. 
Após inscrição receberá no seu mail informação para aceder ao Balcão Digital

10. MORADA PARA ENVIO DAS FATURAS

No caso de ser diferente da morada do local de consumo 

Rua, Av. Etc. *

Nome da Rua, Av. Etc. *

Nº *

Andar

Código Postal *

Localidade *

Utilize este espaço para todas as 
informações que considere 
necessárias: 

11. ANEXAR FICHEIROS referentes aos documentos necessários para celebração
do contrato pretendido. Consulte aqui

Nota: A validação do contrato a celebrar está dependente da confirmação dos dados 
apresentados e da informação técnica sobre a instalação.

http://www.simar-louresodivelas.pt/clientes_pag/contratos.aspx
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