
REGISTO DE CLIENTES PRIORITÁRIOS 

Atendimento a clientes: 210 519 854 | dias úteis das 9:00 às 18:00 

nabaliaenergia.pt 

Propensalternativa Unipessoal, Lda. Sede Social: Av. Do Forte, n.º 8, Fracção 1 N, 2790-071 Carnaxide, 
Registada na CRC de Lisboa NIPC: 513492097 Capital Social: 10.000€ 

 

Deve enviar este documento correctamente preenchido por correio para Propensalternativa Unipessoal Lda., Av. 
Do Forte, n.º 8, Fracção 1 N, 2790-071 Carnaxide ou para o nosso endereço de correio electrónico 
clientes@nabaliaenergia.pt 
 

 

 

 DADOS PARA CONTACTO  

Pessoa para contacto:  

Telefone:  Telemóvel:  Fax:  

E-mail:  

Meio preferido para serem contactados: 

□ Telefone □ Telemóvel □ E-mail □ Outro:  
 

 TIPOLOGIA DO CLIENTE 

□ Cliente com dependência de equipamentos, cujo funcionamento é assegurado pela rede elétrica e que são 
imprescindíveis à sobrevivência ou à mobilidade (titular do contrato de eletricidade ou coabitante na mesma morada) 

□ Estabelecimentos hospitalares, centros de saúde ou entidades que prestem serviços equiparados 

□ Forças de segurança e instalações de segurança nacional 

□ Bombeiros 

□ Protecção Civil 

□ Equipamentos dedicados à segurança e gestão do tráfego marítimo ou aéreo 

□ Instalações penitenciárias 
 

 

Sem prejuízo dos seus direitos, os clientes prioritários devem tomar medidas de precaução adequadas à sua situação, 

nomeadamente no que se refere a sistemas de alimentação de socorro ou de emergência, ou a sistemas alternativos de 

alimentação de energia, conforme indicado no Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Gás Natural. Os 

dados constantes neste formulário e nos documentos entregues para comprovação da situação invocada são recolhidos e 

tratados pela Propensalternativa Unipessoal Lda. para efeitos de registo como cliente prioritário e comunicação ao operador 

de rede de distribuição, tudo nos termos do disposto no Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Setor 

de Gás Natural. O tratamento dos dados pessoais é efectuado conforme o disposto nas Condições Gerais do Contrato de 

Energia. Ao assinar este formulário, autorizo a Propensalternativa Unipessoal Lda. a tratar os meus dados pessoais para as 

finalidades acima descritas. 
 

Data:  

   Assinatura:  

Nº Doc. Identificação:  

□ BI □ CC □ Passaporte □ Outro:  
 

  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR 

Nome:  

Código de Ponto de Entrega (CPE): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

Morada:  

Nº:  Andar:  Lado:  Código postal: - 

Localidade:  

TIPO DE EQUIPAMENTO (se indicou a opção 1 no quadro anterior) 

□ Ventiladores  □ Equipamento de diálise   □ Outros:  

Tempo de Autonomia:   ________ horas _______ minutos 


