
CONTRATO DE CONCESSÃO 
DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
SANEAMENTO DE BARCELOS 
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TARIFÁRIO ÁGUAS DE BARCELOS   
As tarifas propostas, referenciadas a preços do ano de 2024, são as seguintes: 

  
TARIFÁRIO DE ÁGUA   

  
TARIFA DE DISPONIBILIDADE DE ÁGUA  
(€/30 dias)  
Consumidores domésticos  
Calibre dos contadores até 15 mm 6,8067 € 

De 16 a 25 mm 20,3704 € 

De 26 a 50 mm 27,1522 € 

De 51 a 70 mm 108,5839 € 

Mais de 70 mm A orçamentar caso a caso 

Consumidores não domésticos  
Calibre dos contadores até 15 mm 13,5511 € 

De 16 a 25 mm 33,9715 € 

De 26 a 50 mm 67,8556 € 

De 51 a 70 mm 203,5668 € 

Mais de 70 mm A orçamentar caso a caso 

  
TARIFAS VARIÁVEL DE ÁGUA  
 (€/m3)  
Consumidores domésticos  
0 a 10 m3 0,5918 € 

11 a 15 m3 1,4812 € 

16 a 25 m3 2,2218 € 

superior a 25 m3  3,1740 € 
Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais   
0 a 10 m3 1,5907 € 

11 a 25 m3  3,0032 € 

25 a 50 m3  3,2420 € 

superior a 50 m3 3,4536 € 

Administração direta e indireta do Estado   
0 a 50 m3  4,1740 € 

superior a 50 m3  5,1842 € 

Administração Local e Escolas e ensinos básico, secundário e 
complementar  
0 a 5 m3 1,5907 € 

6 a 15 m3 2,3860 € 

16 a 25 m3 2,8632 € 

superior a 25 m3 3,4995 € 

Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficiência, 
culturais, desportivas ou outras atividades consideradas de interesse 
público  
Escalão único 0,8565 € 



Temporários ou sazonal  
Escalão único 4,2278 € 

  
  
TARIFÁRIO DE SANEAMENTO   

  
TARIFA DE DISPONIBILIDADE DE SANEAMENTO  
(€/30 dias)  
Consumidores domésticos  
Calibre dos contadores até 15 mm 7,1470 € 

De 16 a 25 mm 21,3889 € 

De 26 a 50 mm 28,5099 € 

De 51 a 70 mm 114,0131 € 

Mais de 70 mm A orçamentar caso a caso 

Consumidores não domésticos  
Calibre dos contadores até 15 mm 14,2287 € 

De 16 a 25 mm 35,6701 € 

De 26 a 50 mm 71,2484 € 

De 51 a 70 mm 213,7451 € 

Mais de 70 mm A orçamentar caso a caso 

  
TARIFA VARIÁVEL DE SANEAMENTO  
 (€/m3)  
Consumidores domésticos  
0 a 10 m3 0,5918 € 

11 a 15 m3 1,6293 € 

16 a 25 m3 2,4440 € 

superior a 25 m3 3,4914 € 

Consumidores não domésticos  
0 a 10 m3 1,2900 € 

11 a 25 m3 3,6038 € 

25 a 50 m3 4,2147 € 

superior a 50 m3 4,4897 € 
Administração Local e Escolas e ensinos básico, secundário e 
complementar  
0 a 5 m3 1,4317 € 

6 a 15 m3 2,1474 € 

16 a 25 m3 2,5770 € 

superior a 25 m3 3,1497 € 

Temporários ou sazonal  
Escalão único 4,6505 € 

Águas residuais do tipo industrial  
Escalão único 0,7187 € 

  
 
 
   



TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS   

  
Serviços de Água   
Serviços Gerais   

  
Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de 

abastecimento 
112,0103 € 

Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento  224,0406 € 
Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento  com 

fornecimento de planta topográfica 
39,2106 € 

Realização de vistorias 112,0103 € 

Pedido de disponibilização do serviço com urgência 56,0052 € 

Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento 4,4732 € 

Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador 72,7997 € 

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador 72,7997 € 

Suspensão do serviço a pedido do utilizador 56,0052 € 

Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador 56,0052 € 

Leitura extraordinária de consumos de água 33,6091 € 

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

106,4188 € 

Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, 
por motivo imputável ao utilizador 

67,2082 € 

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

A orçamentar caso a caso 

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

Componente Fixa 44,8121 € 

Componente Variável (m3) 11,1930 € 
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da 

responsabilidade de terceiros 
A orçamentar caso a caso 

Outros serviços a pedido do utilizador A orçamentar caso a caso 

Custo por deslocação (un) 28,0076 € 

Custo de Mão-de-Obra (hora) 39,2106 € 

 
 

Ramais e Ampliações   
Ampliação da rede (s/ ramal) A orçamentar caso a caso 

Ramal PEAD   
Ramal até 20m de extensão Gratuito 

Por cada metro além dos 20m (ml) Gratuito 

Outros ramais para o mesmo utilizador Gratuito 

Mudança do local do contador   
Por motivo imputável ao utilizador A orçamentar caso a caso 

Para o limite da propriedade Gratuito 

Outras Situações A orçamentar caso a caso 

  



  
Serviços de Saneamento   
Serviços Gerais   

  
Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento 112,0103 € 

Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento  224,0406 € 
Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento 
de planta topográfica 

39,2106 € 

Realização de vistorias 112,0103 € 

Pedido de disponibilização do serviço com urgência 56,0052 € 

Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha 4,4732 € 

Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador 72,7997 € 

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador 72,7997 € 
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos 
previstos no Artigo 58.º e sua substituição 

A orçamentar caso a caso 

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

168,0355 € 

Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador 33,6091 € 

Recolha transporte e destino final de lamas de fossas séticas   
Doméstico (por cisterna 4 m3) 44,8121 € 

Não-Doméstico (por cisterna 4 m3) 67,2082 € 
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da 
responsabilidade de terceiros 

A orçamentar caso a caso 

Outros serviços a pedido do utilizador A orçamentar caso a caso 

Custo por deslocação (un) 28,0076 € 

Custo de Mão-de-Obra (hora) 39,2106 € 

 
 

Ramais e Ampliações   
Ampliação da rede (s/ ramal) A orçamentar caso a caso 

Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária  
Ramal até 20m de extensão Gratuito 

Por cada metro além dos 20m (ml) Gratuito 

Outros ramais para o mesmo utilizador Gratuito 

Outras Situações A orçamentar caso a caso 

 


