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TARIFÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA (AA), SANEAMENTO (AR) E GESTÃO DE RESÍDUOS (RU) 

 

 

TABELA RESUMO DAS TARIFAS APROVADAS PARA UTILIZADORES DOMÉSTICOS 

SERVIÇO TARIFA DESIGNAÇÃO 
DOMÉSTICO 

NORMAL SOCIAL FAMILIAR                             
(Exemplo: 5 pessoas) 

Abastecimento 
de Águas 

(AA) 

Fixa Calibre de contador (por 30 dias) 
<= 25 mm 3,00 € 0,00 € 3,00 € 

> 25 mm 4,10 € 0,00 € 4,10 € 

Variável Escalões de consumo (por m3 consumido) 

<= 5 m3 0,45 € 0,45 €  0,45 € (até 7 m3) 

6 a 15 m3 0,75 € 0,75 € 0,75 € (8 a 17 m3) 

16 a 25 m3 1,80 € 1,80 € 1,80 € (18 a 27 m3) 

> 25 m3 2,90 € 2,90 € 2,90 € (> 27 m3) 

Saneamento 
(AR) 

Fixa Única (por 30 dias) 1,40 € 0,00 € 1,40 € 

Variável 
Escalões de consumo (preço por m3) indexado 

a 90% do consumo de água 

<= 5 m3 0,10 € 0,10 € 0,10 € (até 7 m3) 

6 a 15 m3 0,18 € 0,18 € 0,18 € (8 a 17 m3) 

16 a 25 m3 0,39 € 0,39 € 0,39 € (18 a 27 m3) 

> 25 m3 0,48 € 0,48 € 0,48 € (> 27 m3) 

Gestão de 
Resíduos 

(RU) 

Fixa Única (por 30 dias) 1,05 € 0,00 € 
 

Variável Indexada ao consumo de água (por m3 consumido) 0,35 € 0,35 € 
 

 

 

TABELA RESUMO DAS TARIFAS APROVADAS PARA UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS 

SERVIÇO TARIFA DESIGNAÇÃO 
NÃO DOMÉSTICO 

NORMAL SOCIAL 

Abastecimento de 
Águas 
(AA) 

Fixa Calibre de contador (por 30 dias) 

<= 20 mm 3,20 € 1,44 € 

21 a 30 mm 4,10 € 1,85 € 

31 a 50 mm 4,50 € 2,03 € 

51 a 100 mm 4,90 € 2,21 € 

101 a 300 mm 5,00 € 2,25 € 

< 300 mm 10,00 € 4,50 € 

Variável Única (por 30 dias) 1,80 € 0,81 € 

Saneamento 
(AR) 

Fixa Única 3,10 € 1,40 € 

Variável Indexada a 90% do consumo de água (m3 consumido) 0,40 € 0,18 € 

Gestão de Resíduos 
(RU) 

Fixa Única 3,50 € 1,05 € 

Variável Indexada ao consumo de água (por m3 consumido) 0,35 € 0,35 € 
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SERVIÇOS AUXILIARES 

SERVIÇO DESIGNAÇÃO TARIFA 

Abastecimento 
de Águas 

(AA) 

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento 150,00 € 

Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento integrados em operações de loteamento 350,00 € 

Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros (por metro linear) 25,00 € 

Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores 101,50 € 

Suspensão e reinício da ligação do serviço por incumprimento do utilizador; 38,00 € 

Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador 10,00 € 

Leitura extraordinária de consumos de água (aplicável apenas nos casos em que se verifique a não ocorrência de erros por parte 
dos serviços) 

15,00 € 

Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não 
imputável ao utilizador  

20,00 € 

Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração 
populacional temporária 

8,00 € 

Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização 5,00 € 

Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situações 
em que esteja em risco a saúde pública (por m3) 

1,50 € 

Outros serviços a pedido do utilizador, nomeadamente, reparações no sistema predial ou domiciliário de abastecimento (preço 
hora/homem) 

25,00 € 

Deteção de fugas em rede predial de abastecimento de água (tarifa variável: preço/hora/homem) 20,00 € 

Deteção de fugas em rede predial de abastecimento de água  - Tarifa fixa 5,00 € 

Modificações de ramal a pedido do utilizador (preço/hora/homem de trabalhador acrescido do custo dos materiais aplicados) 20,00 € 

Serviço de maquinaria (preço hora/máquina) 51,00 € 

Avaliação de viabilidade técnica e económica para execução de ramais de ligação superiores a 20 metros 150,00 € 

Saneamento 
(AR) 

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias 150,00 € 

Realização de vistorias aos sistemas prediais 101,50 € 

Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de saneamento (preço hora/homem) 20,00 € 

Transporte e destino final de águas residuais, recolhidas através de meios móveis - Tarifa fixa 5,00 € 

Transporte e destino final de águas residuais, recolhidas através de meios móveis (preço por m3) 3,00 € 

Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros (preço por metro linear) 45,00 € 

Realização de inspeções ou ensaios de sistemas prediais de drenagem de águas residuais a pedido dos utilizadores 101,50 € 

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço de 
abastecimento de água 

45,00 € 

Recolha, transporte e destino final de lamas provenientes de fossas sépticas, recolhidas através de meios móveis - Tarifa fixa 5,00 € 

Recolha, transporte e destino final de lamas provenientes de fossas sépticas, recolhidas através de meios móveis (por m3) 8,00 € 

Outros serviços a pedido do utilizador (preço hora/homem, acrescido dos materiais aplicados) 20,00 € 

Ligação do sistema público ao sistema predial 101,50 € 

Informação sobre o sistema público de drenagem em plantas de localização 5,00 € 

Serviço de maquinaria (preço hora/máquina) 51,00 € 

Gestão de 
Resíduos 

(RU) 

A gestão de RCD (acrescido de preço hora/máquina) 150,00 € 

A gestão de resíduos de grandes produtores de RU 5,00 € 

A recolha e encaminhamento de resíduos (situações em que o produtor não seja consumidor de água) 5,00 € 

Operações de silvicultura preventiva e gestão de combustíveis da responsabilidade de privados (preço hora/homem) 12,00 € 

Outras operações silvícolas (hora homem) 12,00 € 

Outras operações silvícolas (transporte de resíduos - hora/viatura) 30,00 € 

Serviço de maquinaria (hora/máquina) 51,00 € 

 


