
SMAS 
ALMADA 

Serviço Público Municipal de Excelência 

PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
Caso já possua Nº CLIENTE, o preenchimeno da área "REQUISITANTE" não é obrigatório. 

REQUISITANTE 

Nome _________________________________________ _ 
Rua, Avenida,etc. -------------------------------------
Andar Localidade ______________ Cod. Postal ___ _ 
Telefone __________ e-mail ____________________ _ 

NATUREZA DO CONTACTO 

Outros 

N. º CLIENTE

NIF----------
N.º ou Lote ______ _

D Instituições Ensino Credenciadas/Estudantes 
D Instituições Administração Central Qual? _____________________ _ 
D Particulares/Empresas-(Loteamentos/Projetos 

TIPO DE INFORMAÇÃO 

D Cartografia Digital (escala 1: 1000)

D Área com __ hectare(s) centrado na seguinte morada ou ponto de referência. 
Indique: -------------------------------------------------

□ Folha(s) N.º: _____ ----�·----- _____ ______________ _
D Área total do Concelho

D Cartografia Generalizadada (suporte digital)

D Escala 1 :5000 
D Folha(s) N.º: 
D Área total do Concelho 

D Escala 1 : 10000 
D Folha(s) N.º: 
D Área total do Concelho 

D Escala 1 :25000 
D Folha(s) N.º: 
D Área total do Concelho 

D Plantas do Concelho por freguesia (suporte digital-escala 1 :5000).

Indique Freguesia(s): -------------------------------------------

D Ortofotomapas (escala 1: 10000).

D Folha N.º:

D Todo o Concelho 

D Informação Geodésica:

D Cordenadas e latitudes de vértices géodesicos. Indique: -----J-----'----�·-----
D Ficha completa com a informação do vértice. Indique: -----J-----__________ _ 

FINALIDADE DA INFORMAÇÃO -----------------------------------

FORMATO DA INFORMAÇÃO DIGITAL DGN D DWGO 

MODO DE PAGAMENTO D Envio à cobrança - Correios 
D Nos SMAS 

MODO DE ENTREGA D Correios 
D Nos SMAS 

A informação é propriedade dos SMAS e das entidades associadas  para a produção da mesma, conforme o protocolo estabelecido para o efeito. A sua reprodução,  comercialização ou 
cedência a terceiros, mesmo que a título gratuito, assim como a sua utilização para finalidades distintas da acima indicada,  por quem quer que seja, é interdita nos termos do art014 

do D.L. nº193/95, de 28 de Julho, sendo punível nos termos do artº17 do mesmo diploma. 

Os seus dados pessoais são recolhidos para uso dos SMAS Almada, no âmbito das suas atribuições, constantes do artigo 1. º, do Regulamento do Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas 
Residuais (RAASAR), aprovado pela Assembleia Municipal de Almada, em sessão ordinária, realizada no dia 16 de dezembro de 2011, e serão objeto de tratamento com vista à execução do 
assunto apresentado pelo requerente. Encarregado de Proteção de Dados: Praceta Ricardo Jorge, N.º 2, Pragal, 2804-543 Almada | Email: protecao@smasalmada.pt

Declaro aceitar as condições _____________________________________________ _ 
(assinatura e nº de CC/BI ) -Obrigatório a entrega de fotocópia de CC/BI e NIF • 

* Caso não concorde com o envio da fotocópia do seu Cartão do Cidadão, queira por favor dirigir-se aos nossos serviços de atendimento ao público, para apresentação do mesmo. 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 

Conceitos Licença N.º _____________ Data ! ___ _

Validade da Informação __________________ _ 

Pedido N. 0 
_______ _ 

e-mail. di .cartografia@smasalmada.pt 
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