TARIFÁRIO PARA 2019
a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2019

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TARIFAS FIXAS (/30 dias)
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Utilizadores Domésticos

Familias numerosas, com deficientes dependentes grau II ou
idosos acamados

Familias de rendimento reduzido
Utilizadores não Domésticos

Ligações provisórias

diâmetro (mm)
Diâmetro até 25 mm (≤25mm)
Diâmetro entre 25 e 30 mm (>25 e ≤30mm)
Diâmetro entre 30 e 50 mm (>30 e ≤50mm)
Diâmetro entre 50 e 100 mm (>50 e ≤100mm)
Diâmetro entre 100 e 300 mm (>100 e ≤300mm)
Diâmetro acima de 300 mm (>300 mm)
Diâmetro até 25 mm (≤25mm)
Diâmetro entre 25 e 30 mm (>25 e ≤30mm)
Diâmetro entre 30 e 50 mm (>30 e ≤50mm)
Diâmetro entre 50 e 100 mm (>50 e ≤100mm)
Diâmetro entre 100 e 300 mm (>100 e ≤300mm)
Diâmetro acima de 300 mm (>300 mm)
Escalão único
Diâmetro até 20 mm (≤20mm)
Diâmetro entre 25 e 30 mm (>25 e ≤30mm)
Diâmetro entre 30 e 50 mm (>30 e ≤50mm)
Diâmetro entre 50 e 100 mm (>50 e ≤100mm)
Diâmetro entre 100 e 300 mm (>100 e ≤300mm)
Diâmetro acima de 300 mm (>300 mm)
Escalão único

3

TARIFAS VARIÁVEIS (/m )
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Utilizadores Domésticos

Familias numerosas, com deficientes dependentes grau II ou
idosos acamados
Familias de rendimento reduzido

Utilizadores não domésticos
Ligações provisórias

3

Escalões (m /30 dias)
1º Escalão - 0 a 5 m3
2º Escalão - 6 a 15 m3
3º Escalão - 16 a 25 m3
4º Escalão -superior a 25 m3
1º Escalão - 0 a 5 m3
2º Escalão - superior a 6 m3
1º Escalão - 0 a 15 m3
2º Escalão - 16 a 25 m3
3º Escalão -superior a 25 m3
Escalão Único
Escalão Único

TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Encargos com aviso de corte
Suspensão da ligação por incumprimento do utilizador
Reinício da ligação por incumprimento do utilizador
Suspensão da ligação a pedido do utilizador
Ligação de um serviço suspenso a pedido do utilizador
Aferição do contador a pedido do utilizador
Ligação para fornecimentos provisórios
Leitura extraordinária a pedido do utilizador
Resposta a pedidos de informação prévia sobre o sistema de águas
Pedido de mudança de local do contador
Análise de projectos de instalações prediais de água
Vistoria a sistema predial de águas a pedido do utilizador
Fornecimentos em auto-tanque
Ensaio de sistema predial de água

euros / 30 dias
4,3883
11,0797
22,1594
44,3189
88,6377
177,2755
3,9554
11,0797
22,1594
44,3189
88,6377
177,2755
0,0000
6,9249
11,0797
22,1594
44,3189
88,6377
177,2755
55,3986
euros / m

3

0,5585
1,5167
2,2776
3,9511
0,4336
0,6137
0,5585
2,2776
3,9511
2,2776
4,1124
euros

por transporte
por cada m3
até 10 dispositivos
de 11 a 20 dispositivos
de 21 a 50 dispositivos
de 51 a 100 dispositivos
de 101 a 200 dispositivos
mais de 200 dispositivos

RAMAIS DOMICILIÁRIOS
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Execução de ramais de água com extensão superior a 20 m - por metro adicional
Execução de ramais de água da responsabilidade de terceiros - p/ metro
CAUÇÕES
(valores isentos de IVA)
Caução para religação após incumprimento *
Caução para utilizadores não domésticos
Caução para ligações provisórias
* apenas em caso de restabelecimento e desde que o consumidor opte por não pagar por transferência bancária

3,9759
16,9811
16,9811
16,9811
16,9811
81,5111
67,9349
13,2206
27,1740
27,1740
105,7974
158,6907
79,3561
4,4177
40,7610
61,1252
81,5111
122,2828
163,0437
203,7939
euros/metro
132,2387
132,2387
euros
81,5111
176,6199
271,7180

