
Novo Contrato
Trate de tudo através do Balcão Digital!

+ Rápido
+ Simples 
+ Direto



Novo contrato no 
Balcão Digital
 

Para iniciar o pedido de novo 
contrato, deverá registar-se no 
Balcão Digital (se ainda não estiver 
registado). 



Aceda ao Balcão em 
balcaodigital .aguasdoporto.pt

1º

2º
Aceda ao Balcão Digital e  
cl ique em “Registar”

Registo no 
Balcão Digital



Selec ione uma das opções d isponíveis  para a  ident i f icação e  registo 
de Cl iente. 

Através da plataforma Autenticação.Gov ,  a  ident i f icação pode ser 
efetuada pela  le i tura  do Cartão de C idadão ou com Chave Móvel 
Digital  (se  previamente at ivada) .

Em alternat iva,  poderá proceder  ao registo através do 
preenchimento do Formulário  d isponib i l izado para o  efe ito .

Preencha os seus dados de ident i f icação pessoal  e  contacto. 
Os dados a  preencher  são aqueles que gostar ia  que f icassem 
associados a  um ou a  mais  que um contrato que tenha ou venha a  ter 
com a Águas do Porto.

Terminado o preenchimento,  deverá aceitar  os  Termos de Uti l ização 
e c l icar  em sol ic itar  acesso . 

Será ex ib ida uma mensagem para ver i f icar  a  ca ixa  de corre io  do 
e-mai l  que indicou.
Para at ivar  o  registo,  cl ique no l ink do e-mail  que fo i  enviado para a 
sua ca ixa de corre io  e letrónica .

Conf i rmado o seu e-mai l  será  d irec ionado para o  Balcão Dig ita l .
O acesso ao Balcão Dig ita l  é  efetuado preenchendo os campos 
apresentados com o seu e-mai l  de registo e  a  senha que def in iu .

3º 4º



NOVO 
CONTRATO

O Requer imento para celebrar  novo contrato está d isponivel  no 
submenu do menu Requer imentos “Novo Pedido” .

1º



Selec ionando “Novo contrato” ,  será  d isponib i l izado o  formulár io 
com 6 janelas para preenchimento da informação necessár ia  para 
submeter  o  pedido de contrato. 

Note que pode optar  pelo  preenchimento imediato de todas as  6 
janelas do formulár io  ou fasear  o  seu preenchimento guardando um 
rascunho do seu processo até que este esteja  completo e  pronto 
para envio . 

O formulár io  só poderá ser  submetido quando  todas as janelas 
est iverem corretamente preenchidas (conf i rmação a  verde) .

2º

1.

Ident i f ique o  local  para o  qual  pretende a  at ivação do serv iço de 
abastecimento de água,  saneamento e  res íduos urbanos.

Indique,  se  já  conhecer,  o  n.º  da instalação  correspondente ao local 
de consumo (opcional ) .

O preenchimento do arruamento e  nº  de pol íc ia  é  efetuado por 
seleção da l ista  de opções d isponíveis . 
Para consultar  a  l ista ,  ins ira  as  in ic ia is  do arruamento que 
pretende ident i f icar.

Instalação



Preencha os dados do t i tu lar  do contrato,  bem como a modal idade 
escolh ida para o  envio  das faturas associadas ao contrato e  ao seu 
pagamento.

Se não pretender  receber  as  faturas na morada da prestação do 
serv iço,   indique uma morada a lternat iva,  anexando um documento 
comprovat ivo do seu acesso a  essa morada.

2.
Titular  do contrato



No caso de pedidos efetuados por  um representante do t i tu lar  do 
contrato deve ident i f icar  esse representante bem como comprovar 
que este se encontra  autor izado para esse efe ito .

Indique os dados do seu pedido nomeadamente tar i fa  e  se o  local 
de consumo já  d ispõe de água ou não.  Para ver i f icar  se  a  água já 
está aberta  no local  basta val idar  se  nos aparelhos sanitár ios  da 
instalação tem ou não água d isponível  – tendo,  a  sua resposta 
deverá ser  “S im”! 

4.3.
Representante do t itular  do contrato Âmbito do pedido



A documentação a  submeter  var ia  em função das opções 
selec ionadas anter iormente e  d iz  respeito  a  três  grupos de 
informação:

•documentos de ident i f icação do t i tu lar  do contrato;
•documentos que legit imam a ocupação do local  pelo  t i tu lar  do 
contrato;
•documentos d iversos adic ionais . 

Cert i f ique-se que a  documentação anexada se encontra  legível 
(d ig i ta l izada/fotografada com boa resolução) ,  nomeadamente 
frente e  verso com todas as  páginas necessár ias .

Condições associadas ao contrato que pretende celebrar. 
Por  favor  le ia  com atenção.

5. 6.
Documentação necessária Condições



E como associo o 
contrato 

Associar  um 
contrato do 
Balcão Digital

Para fazer  a  associação do(s)  seu(s)  contrato(s)  no balcão, 
selec ione a  opção “Associar  Conta” ,  e  preencha o  seu nº  de c l iente 
e  NIF.

Após esta associação,  poderá consultar  na barra  lateral  a 
informação re lat iva  ao contrato da instalação ou instalações 
associadas ao seu nº  de c l iente.


