Continuamos a garantir um serviço essencial
Garantimos o mesmo nível de qualidade
Reforçamos o atendimento à distância

#EstamosAqui
Para si e por si
Temos disponível para si
24h por dia e 365 dias por ano
Linha Leituras

800 205 484
Para qualquer emergência
Linha Piquete

224 222 423

Águas de Valongo, S.A.

SEDE:
Avenida 5 Outubro, 306
4440-503 Valongo
Tel.: 224 227 390 Fax.: 224 222 644
Loja do Cidadão
Ermesinde
e-mail: aguas.valongo@bewater.com.pt
Sítio internet: www.valongo-bewater.com.pt
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Tarifário saneamento

2021
Águas de Valongo

Tarifas do Serviço de Saneamento

€/30 dias

TARIFA FIXA DE SANEAMENTO

(acresce IVA à taxa em vigor)

TARIFA VARIÁVEL DE SANEAMENTO

Domésticos

€ 2,3845

Não domésticos - Comércio e Indústria

€ 4,0537

Não domésticos - Autarquias, Instituições De Solidariedade Social € 2,3845

DOMÉSTICOS *

3

€/m

1º escalão (0 a 5 m3)

€ 0,5509

2º escalão (6 a 15 m3)

€ 0,7713

3º escalão (16 a 25 m3)

€ 1,1569

4º escalão (> 25 m3)

€ 1,7354

DOMÉSTICOS - FAMÍLIAS NUMEROSAS*

3

€/m

1º escalão (0 a 10 m3)

€ 0,5509

2º escalão (11 a 15 m3)

€ 0,7713

3º escalão (16 a 25 m3)

€ 1,1569

4º escalão (> 25 m3)

€ 1,7354

NÃO DOMÉSTICOS*
COMÉRCIO | INDÚSTRIA*
Escalão Único

AUTARQUIAS, INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL*

3

€/m

€ 2,0723
3

€/m

Não domésticos - Serviços Públicos

€ 4,0537

Não domésticos - Ligações provisórias

€ 4,0537

Domésticos - não é utilizador do serviço de água disponível

€ 6,9755

TARIFAS PARA LIMPEZA DE FOSSAS SÉTICAS
Limpeza de fossas - transporte e destino final de águas
residuais ou lamas provenientes de fossas, recolhidas
através de meios móveis - sem rede pública disponível (carga)
Limpeza de fossas - transporte e destino final de águas
residuais ou lamas provenientes de fossas, recolhidas
através de meios móveis - com rede pública disponível (carga)

1.ª carga

€ 56,4157

restantes

€ 31,3660

1.ª carga € 112,8314
restantes

€ 62,7116

TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE SANEAMENTO
Suspensão e restabelecimento do serviço de saneamento
por incumprimento do utilizador (unidade)

€ 26,8532

Suspensão e restabelecimento do serviço de saneamento
a pedido do utilizador (unidade)

€ 26,8532

Verificação extraordinária do medidor de caudal de saneamento
a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a
respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador (unidade)

€ 88,3478

Leitura extraordinária de caudais rejeitados a pedido do utilizador (unidade) € 13,6473

Escalão Único

SERVIÇOS PÚBLICOS *
Escalão Único

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS*

€ 0,5355
3

€/m

€ 2,0604
3

€/m

Escalão Único

€ 2,0604

UTILIZADOR SÓ DO SERVIÇO DE SANEAMENTO**

€/30 dias

Domésticos
Não domésticos - Comércio e Indústria
Não domésticos - Autarquias
Não domésticos - Serviços Públicos
Não domésticos - Ligações provisórias
Domésticos - Famílias numerosas

€ 4,4976

Realização de vistorias ou ensaios aos sistemas prediais ou
domiciliários a pedido dos utilizadores (fração)

€ 44,5331

Ligações temporárias aos sistemas públicos designadamente
para estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária,
tais como feiras, festivais e exposições (sistema público)

€ 44,5331

Desobstruções de sistemas prediais e domiciliários
de saneamento/ hora ou fração

€ 132,1626

Ramal de saneamento > 20m (pr/m)

€ 110,6144

Fornecimento e instalação de medidor de caudal eletromagnético
para águas residuais (DN 150mm) em conduta cheia
Fornecimento e instalação de medidor de caudal para
águas residuais (DN 200mm) em conduta parcialmente cheia

€ 7.141,4000

€ 17.343,4000

OUTRAS TARIFAS / CUSTOS

€ 26,2146
€ 26,2127
€ 232,8252
€ 21,8608
€ 6,3243

Ligue-se corretamente à
rede de saneamento.
Evite os maus cheiros.

Informação sobre os sistemas públicos em plantas de localização (sistema) € 12,9386
Registo do aviso de suspensão do serviço público conforme
definido no Dec. Lei 194/2009 (unidade)
Outros serviços auxiliares a pedido do utilizador como por exemplo:
limpeza de cisternas, deteção de fugas nos sistemas prediais;
pequenas reparações; manutenção de sistemas de bombagem prediais;
controlo analítico; etc.

€ 2,0702
Sujeito a
orçamento

Data de entrada em vigor: 1 de março de 2021
* O volume de águas residuais recolhidas (saneamento) corresponde ao produto da aplicação de um
coeficiente de recolha de referência de âmbito nacional, correspondente ao valor de 0.9 ao volume de
água consumido.

**Aplicável aos utilizadores do serviço de saneamento que não estão ligados à rede de abastecimento de
água ou que, estando ligados, apresentam consumos zero, e, ou utilizam água proveniente de fontes
alternativas, e por via disso ocorre a recolha de efluentes na rede pública de saneamento, a tarifa variável
de saneamento incide sobre 90% do consumo médio de água de utilizadores similares no território
municipal.

