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PEDIDO DE ENSAIOS DE PRESSÃO 

  

de Santo André, S.A.) 

  (A preencher pela Águas de Santo André, S.A.) 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome _______                                                                                                                            ____     

Morada _______                                                                                                                            ____     

com o Código Postal _____-____, Localidade                                                                          ___           __ 

Tel./Telm. ____________________  ____ e e-mail ____                ________________    __________,    

tendo concluído a construção da rede de distribuição de água sita no(a)          ______       

_______________, em ___________________________, de acordo com o projeto aprovado pela Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém com o n.º ___    ____ , requisita a realização de ensaios de pressão da 

referida rede. 

 

___________                        _____               , ____ de ______________ de __       _ 

 
____                                     _      _________ 

   (Assinatura) 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS A ANEXAR 

1. Documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte) do(s) requerente(s). Caso a entidade 
requerente seja pessoa coletiva deverá ainda ser entregue documento comprovativo dos poderes do(s) signatário(s) para subscrever o pedido; 

2. Certidão do Registo Comercial válida (para pessoas coletivas). 

ORÇAMENTO 

As verbas a cobrar pela Águas de Santo André, S.A. estão sujeitas a orçamento considerando o preçário em vigor. 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

1. O ensaio das tubagens deverá ser efetuado na presença do técnico responsável pela direção técnica da obra ou de quem o substitua; 
 

2. Os ensaios destinam-se a verificar a perfeição do trabalho de assentamento, e consistirão no enchimento de toda a tubagem com água, bem 
como na elevação da sua pressão interna, por meio de bomba manual ou mecânica, a uma pressão igual a 1,5 vezes a pressão de serviço da rede 
pública, no ponto de ligação; 

3. Nenhuma tubagem poderá ser coberta sem que tenha sido previamente inspecionada, ensaiada e aprovada pela Águas de Santo André, S.A.. 

Número: 


