
Tarifário 2016

Abastecimento 
Público de Água

Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas

Gestão de Resíduos 
Urbanos

Jornal Água&Ambiente  ERSAR

Qualidade Exemplar da Água
para Consumo Humano2014

SELO DE QUALIDADE

NO CONCELHO DE CANTANHEDE 
BEBE-SE  ÁGUA DA TORNEIRA

MAIS ECONÓMICA E SUSTENTÁVEL

ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL

3,77€

8,64€

4,99€

7,29€

4,25€

10,62€
Resíduos

Saneamento

Água

A partir de 1 de Janeiro de 2016, foram aplicados novos preços 

aos serviços de águas e resíduos o que signifi ca que o encargo 

médio mensal de um utilizador doméstico com os três serviços, 

para um perfi l de consumo de 10 m³ água/mês, será de 17,40 

€uros, quando a média nacional em 2014, foi de 22,16 €uros.

... o que está incluído na fatura da água

ÁGUA
4,99€

INOVA

Descarga, drenagem, 
elevação, transporte, 
tratamento e 
rejeição na natureza 
(esgotos)

Deposição, recolha, 
transporte, triagem, 
tratamento, 
valorização e 
eliminação de 
resíduos urbanos 
(lixos)

Captação, elevação, 
tratamento, 
transporte, 
armazenamento e 
distribuição 
(abastecimento de 
água)

Recuperação de taxas 
suportadas junto da 
Administração Central 
(Taxa de Recursos 
Hídricos e Taxa de 
Gestão de Resíduos)

%

TAXAS
0,60€

SANEAMENTO
RESÍDUOS
URBANOS

8,64€ 3,77€

Comparação com a média nacional

17,40€

22,16€

CONCELHO DE 
CANTANHEDE

FATURA MÉDIA 
NACIONAL

Responsabilidade Social

Tarifário Social Doméstico – Criado a pensar nas famílias mais 
carenciadas do Concelho de Cantanhede, prevê a isenção das 
tarifas fi xas e o alargamento do volume faturado no 1.º escalão. 
Para um consumo de 10 m³ prevê descontos de cerca de 50%. 

Tarifário Famílias Numerosas – Criado a pensar nas famílias 
cuja composição ultrapasse os 4 elementos, prevê o alargamento 
do volume faturado em cada um dos escalões.

Tarifário Social Não-doméstico – Criado a pensar nas institui-
ções particulares de solidariedade social  e associações culturais, 
desportivas e recreativas, prevê tarifas fi xas e variáveis em cada 
um dos serviços prestados, mais reduzidas em relação aos res-

tantes utilizadores não-domésticos.

Para adesão contacte-nos através do nº azul: 808 201 725

Custos de Ligação

Reduzimos o preço dos ramais 
domiciliários até 20 m em 75% 
face ao ano de 2013. -75%



Tabela de Tarifas do Serviço de Abastecimento Público de Água

Tarifa Fixa (por 30 dias) - de acordo com o calibre do contador €ur/ Mês

Domésticos

Utilizadores do tipo doméstico:

≤ 25 mm 1,5900

> 25 mm 3,5350

Tarifário social Isento

Não Domésticos

Utilizadores do tipo não domésticos:

Até 20 mm 1,6600

> 20 ≤ 30 mm 3,5350

> 30 ≤ 50 mm 6,9060

> 50 ≤ 100 mm 13,8120

> 100 ≤ 300 mm 27,6240

Tarifário social

Até 20 mm 1,5900

> 20 ≤ 30 mm 3,5350

> 30 ≤ 50 mm 6,9060

> 50 ≤ 100 mm 13,8120

> 100 ≤ 300 mm 27,6240

Tarifa Variável (por 30 dias) €ur/ m³

Domésticos

Utilizadores do tipo doméstico:

1º Escalão (0 a 5 m³) 0,3200

2º Escalão (> 5 a 15 m³) 0,3600

3º Escalão ( > 15 a 25 m³) 0,6113

4º Escalão (> a 25 m³) 0,8410

Tarifário social:

1º Escalão (0 a 15 m³) 0,3200

3º Escalão ( > 15 a 25 m³) 0,6113

4º Escalão (> a 25 m³) 0,8410

Tarifárias famílias numerosas- agregados de 5 ou mais pessoas:

1º Escalão (0 a 5 m³ + 3 m³ * n) 0,3200

2º Escalão (> 5 m³ + 3 m³ * n a 15 m³ + 3 m³ * n) 0,3600

3º Escalão (> 15 m³ + 3 m³ * n a 25 m³ + 3 m³ * n) 0,6113

4º Escalão (> a 25 m³ + 3 m³ * n) 0,8410

“n” é igual à diferença entre o nº de pessoas do agregado familiar e o valor de 4

Não Domésticos :

Utilizadores do tipo não-domésticos 0,6113

Tarifário social 0.3600

Outros Municipios / entidades gestoras dos serviços de abastecimento de água 0,4653

Taxa de Recursos Hidricos Abastecimento de Água
Decreto - Lei nº97/2008 (Receita do Estado Português)

€ur/ m³

Todos os utilizadores 0,0288

Tabela de Tarifas do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos

Tarifa Fixa (por 30 dias) €ur/ Mês

Domésticos

Utilizadores do tipo doméstico 2,0790

Tarifário social Isento

Não Domésticos

Utilizadores do tipo não doméstico 2,7320

Tarifário social 2,0790

Tarifa Variável (por 30 dias) €ur/ m³

Domésticos

Utilizadores c/contador de água: Em função do consumo faturado 
(em m³) de água

0,1690

Utilizadores c/contador de água e c/furo ou poço ligado ao sistema 
predial

0,1690

Utilizadores s/contador de água 0,1690

Não Domésticos

Em função do consumo faturado (em m³) de água

Utilizadores c/contador de água 0,2707

Utilizadores c/contador de água e c/furo ou poço ligado ao sistema 
predial

0,2707

Utilizadores s/contador de água 0,2707

Tarifário social 0,1690

Em função da produção de resíduos urbanos medidos, quando 
superior a 2 m³/mês

18,2900

Taxa de Gestão de Resíduos 
Lei n.º 82-D/2014, de 31 de Dezembro (Receita do Estado Português)

€ur/ m³

Utilizadores com aplicação de tarifa variável em função do consumo 
faturado (em m³) de água

0,0144

Utilizadores com aplicação de tarifa variável em função da produção de 
resíduos urbanos medidos em m³

0,1449

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede - E.M. - S.A.

Sede
Zona Industrial de Cantanhede, Apartado 57
3061-909 Cantanhede
tel.: 231 410 830 fax 231 410 839
geral@inova-em.pt

Atendimento comercial
Loja do Cidadão de Cantanhede
Rua dos Bombeiros Voluntários, 7
3061-909 Cantanhede
tel.: 231 423 850/1
loja@inova-em.pt

www.inova-em.pt

Tarifas do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas

Tarifa Fixa (por 30 dias) €ur/ Mês

Domésticos:

Utilizadores do tipo doméstico 4,5620

Tarifário social Isento

Não Domésticos:

Utilizadores do tipo não doméstico 7,2300

Tarifário social 4,5620

Tarifa Variável (por 30 dias) €ur/ m³

Domésticos:

Utilizadores c/contador de água 120%, do valor apurado relativo à tarifa variável
de abastecimento de água

Utilizadores c/contador de água e c/furo ou 
poço ligado ao sistema predial

120%, do valor apurado relativo à tarifa variável
de abastecimento de água + (0,3947 * (15 -x) )

x representa o consumo efetivo registado de água

Utilizadores s/contador de água 0,3947

Tarifário social 120%, do valor apurado relativo à tarifa variável
de abastecimento de água

Tarifário famílias numerosas 120%, do valor apurado relativo à tarifa variável
de abastecimento de água

Não Domésticos:

Em função do consumo faturado (em m³) de água:

Utilizadores c/contador de água  1,0810

Utilizadores c/contador de água e c/furo ou poço ligado ao sistema 
predial

1,0810

Utilizadores s/contador de água 1,0810

Tarifário social 0,4521

Em função do efl uente rejeitado, determinado através de dispositivo 
de medição de caudais ou com elevados
caudais de descarga ou com elevadas cargas poluentes

0,9566

Taxa de Recursos Hidricos Saneamento de Águas Residuais
Decreto - Lei nº97/2008 (Receita do Estado Português)

€ur/ m³

Todos os utilizadores 0,0168

BALCÃO DIGITAL
Serviço online disponível 24 horas, 
Vá a www.inova-em.pt e registe-se  


