
  

 

 

 

Esclarecimento à População  
Alteração das Tarifas Relativas ao Abastecimento de Água, Resíduos e Saneamento  

 

Como sabemos, a gestão do abastecimento de água “em alta” ao nosso concelho (até à entrada nos nossos reserva-
tórios), é da responsabilidade da empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A (Agda), à semelhança do que acontece 
com outros vinte concelhos, como os da Associação de Municípios do Alentejo Central (AMCAL), Alvito, Cuba e 
Vidigueira. A responsabilidade pela gestão do referido sistema foi assumida pela Agda em 01 de Julho de 2010, 
fruto dos contratos assinados em 2009, ainda pelo anterior executivo camarário. Como consequência imediata, o 
valor da factura a pagar pela autarquia à Agda quase triplicou, face ao que era pago anteriormente à AMCAL. Este 
processo foi explicado através de um “Esclarecimento à População”, distribuído em anexo ao edital que estabele-
ceu a alteração das tarifas relativas ao abastecimento de Água em Outubro de 2010. 

Tendo em conta essencialmente os princípios que estão subjacentes aos contratos assinados em 2009, através de 
diversa legislação e princípios orientadores, a exigência da sustentabilidade económico-financeira dos serviços de 
abastecimento de água, saneamento e resíduos leva a que os municípios tenham de rever os seus tarifários, sem 
pôr em causa o acesso ao serviço das camadas da população mais carenciadas. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto, que atribui competências à Entidade Regu-
ladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), ao nível da regulação destes sistemas, requer-se o apuramento de 
um conjunto de elementos que justifiquem e fundamentem a política tarifária dos municípios. Deste modo, os 
municípios da AMCAL encomendaram esse estudo a uma empresa da especialidade, sendo uma das conclusões a 
necessidade de aumento dos referidos tarifários.  

O novo tarifário, em vigor a partir de Janeiro de 2012, apresenta variações relativas significativas, porque partimos 
também de valores fixos mais baixos (no nosso caso 0,58€). A explicação, em parte, deve-se ao facto da nossa 
autarquia ter suprimido a tarifa de aluguer do contador em 2008, ao contrário de outras autarquias que a fizeram 
repercutir noutros itens fixos da factura, ou seja, reduziu-se a factura da água a pagar pelos munícipes, numa altura 
em que não era aconselhável. Apesar de tudo, o concelho de Viana do Alentejo continua a ser aquele que apresen-
ta o tarifário mais acessível, dentro deste conjunto de municípios, particularmente nos escalões de menor consu-
mo. Este aspecto aplica-se também aos consumidores do tarifário social, que no nosso caso têm descontos de 50% 
(possuidores do Cartão do Reformado, Pensionista e Idoso e do Cartão “Viana Social”).  

Tendo em conta a importância deste assunto, a autarquia disponibilizará informação complementar no seu site, 
recomendando a sua leitura (www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/conteudos/gabinete+do+municipe/aguas/).    

Para além disso, estaremos sempre disponíveis para todos os esclarecimentos solicitados. 

 
Comparação entre Tarifários 

(consumidores domésticos) 

  

Consumo 

em m3 
2011 2012 

  

Os valores apresentados incluem: 
Taxa de recursos hídricos criada pelo Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, receita da Administração da 
Região Hidrográfica do Alentejo (0,0431€/ m3); 
Tarifas de Resíduos Sólidos Urbanos, tarifa fixa de 0,60€+0,15€/m3; 
Tarifas de Saneamento de Águas Residuais, tarifa fixa de 1,00€, a acrescer: +0,12€/m3 no escalão de 0 a 5m3 

+0,22€/m3 no escalão de >5 a 15m3 + 0,66€/m3 no escalão de >15 a 25m3 + 0,99€/m3 acima de 25m3   

5 3,73 € 6,24 €  

10 8,02 € 12,38 €  

15 16,53 € 18,53 €  

20 27,65 € 33,76 €  

25 43,23 € 48,99 €  

 

Paços do Município de Viana do Alentejo, 14 de Dezembro de 2011 

O Presidente da Câmara,  

 


