Exm. Cliente
Venho por este meio explicar como deverá preencher a sua ficha de cliente:
Os documentos são os seguintes:

1. Ficha de Inscrição de Cliente
a. Campos de preenchimento obrigatório com letra legível
i.
A. Identificação do Cliente – Preencher todos os
campos com a informação solicitada
ii.
B. Identificação do Produtor de Resíduos – preencher
caso seja diferente os dados inseridos no quadro A.
iii.
C. Identificação do Transportador de Resíduos –
preencher caso seja diferente os dados inseridos no
quadro A.
iv.
D. Local de descarga – Escolher onde pretende efectuar
as suas descargas.
v.
E. Termo de Responsabilidade – preencher todos os
espaços e ser assinado pela representante legal da
empresa. Colocar data e carimbo, caso não exista
carimbo escreva no local definido para o carimbo que o
mesmo não existe.
vi.
Anexo 1 – Resíduos Admissíveis no sistema de
Gestão de Resíduos da Ambilital. – Escolha todos os
resíduos que possivelmente poderá entregar para poder
ficar autorizado. Caso contrário, cada vez que pretender
entregar um resíduo que não esteja contemplado na sua
ficha de inscrição terá que efectuar uma actualização ao
sistema.

2. Enviar cópia do cartão de contribuinte (empresa ou
pessoa responsável)
3. Ficha de Caracterização de Origens de Pneus Usados
a. Preenchimento obrigatório para todos os clientes que pretendem
entregar pneus.

4. Pedido de Descarga.
a. Cada vez que necessitar de efectuar uma descarga terá de
previamente enviar devidamente preenchida para Ambilital e
aguardar autorização
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5. A sua admissão ao sistema depende da confirmação/
validação da sua ficha por parte dos serviços
administrativos da Ambilital.

Quando tiver a ficha preenchida solicitamos que faça o envio por fax (269
502 111) ou email (geral@ambilital.pt) para verificarmos antes de enviar
por correio se a mesma está correcta.
Em caso de alguma dúvida ou esclarecimento não hesite em contactarnos.
Monte Novo dos Modernos
7565-908 Ermidas Sado
Tel. 269 508 030 - 808 202 986 Fax: 269 502 111
N 38º 01 18,6 ___________ W 008º 21 22,5
e-mail: geral@ambilital.pt
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