
Inicial

Renovação

N.º Canalizador Inscrito*

* Preencher apenas nas situações de renovação.

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: privacidade@smasalmada.pt

Vem requerer nos termos do artigo 39° do Regulamento do de Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas Residuais, a inscrição de profissio-
nais que exercem trabalho de canalizadores, nos registos desses Serviços Municipalizados.
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SMAS 
ALMADA 

Serviço Público Municipal de Excelência 

INFORMAÇÃO - INSCRIÇÃO DE CANALIZADOR 

No concelho de Almada a instalação de redes de distribuição interior de água e de sistemas de drenagem 

predial só poderá ser executada por canalizadores ou por empresas que estejam inscritas nos SMAS. 

A inscrição será concedida após entrevista onde o interessado demonstre possuir conhecimentos adequados, 

das normas e exigências regulamentares em vigor. 

O canalizador inscrito deverá executar as obras de acordo com as Normas e Regulamentos em vigor, ficando 

sujeito às penalidades e sanções, prescritas nos mesmos (nos casos mais graves, a suspensão do exercício 

na área do Município, por períodos que podem ir, de um a cinco anos). 

O canalizador, individual ou em representação de empresa, que pretenda inscrever-se nos SMAS de Almada 

deverá preencher requerimento tipo, fornecido gratuitamente, e apresentar: 

> 1 fotografia tipo passe;

> cópia válida de Cartão de Cidadão ou Bilhete de ldentidad�

> cópia do Cartão de Contribuinte, de empresário em nome individual ou de empresa;

> cópia da declaração de IRS ou IRC (caso se trate de entidade empresarial) e da Carteira Profissional;

* Caso não concorde com a entrega da fotocópia do seu cartão do cidadão, queira por favor apresentar o

original nos nossos serviços.

A inscrição do canalizador não tem qualquer custo associado. 

Será agendada, uma data para a realização da entrevista para avaliação do nível de conhecimentos, sobre 

Normas Técnicas e Regulamentos em vigor no Município, nomeadamente: 

> Regulamento do Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas Residuais - edição de 2011

Ao profissional inscrito será fornecido um cartão de identificação de canalizador inscrito nos SMAS de Almada, 

o qual terá a validade inicial, de dois anos.

A renovação do cartão terá que ser feita, obrigatóriamente até ao termo do prazo. No caso da não renovação 

dentro do prazo estipulado, terão que proceder a nova inscrição. 
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