
Pretende Beneficiar da Medida 
Excecional para Regularização 
de Dívidas em Execução Fiscal
Trate de tudo através do Balcão Digital!

+ Rápido
+ Simples 
+ Direto



Como promover o 
pagamento 
de dívida

Para iniciar este processo, deverá 
registar-se no Balcão Digital. 
Se já tiver efetuado o seu registo, 
basta fazer Login.



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



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.



REGULARIZAÇÃO 
DE DÍVIDA

Para in ic iar  o  seu pedido deve selec ionar  a  opção “Requer imentos”, 
seguido de “Novo Pedido” .

1º



Se pretende submeter  o  seu pedido no âmbito da medida 
excecional  de recuperação de dívida  deve,  previamente,  consultar 
a  informação disponib i l izada sobre as  condições de adesão a  esta 
medida d isponível  em https://www.aguasdoporto.pt/faturas-e-
pagamento/regular izacao-de-div idas-em-execucao-f iscal

Para ader i r  a  esta medida,  e  se  a  d ív ida a  regular izar  for  re lat iva 
a  contratos a inda em vigor,  deve obr igator iamente começar  por 
atual izar  os  seus dados.  Para isso,  nesta página deve selec ionar  a 
opção  “Atual ização de dados pessoais”.

2º

Selec ionando “Atual ização de dados pessoais” ,  será 
d isponib i l izado um formulár io  com 4 janelas para preenchimento.

Nota:  cada janela  indica-lhe se já  tem todos os dados necessár ios  para submeter. 

Garanta que todos os b locos estão com o ícone “verde”  antes de submeter.

1.

Ident i f ique a  instalação ( local  da prestação do serv iço)  a  que se 
refere a  d ív ida.  O número de instalação  deve ser  conf i rmado na 
fatura.  Ao ident i f icar  este número,  a  morada correspondente será 
automaticamente preenchida.

Instalação



Ver i f ique se os dados que atualmente se encontram associados ao 
T itu lar  do Contrato estão corretos.

2.
Titular  do contrato

Atual ize  ou conf i rme os dados do t i tu lar  do contrato -  emai l , 
te lefone e  morada para envio  de correspondência .  Estes campos 
surgem pré-preenchidos,  se  os selec ionar,  com a informação 
ex istente no contrato selec ionado.  Para promover  a  sua atual ização 
deve editar  os  dados apresentados. 

3.
Dados pessoais  a  alterar



Condições associadas à  atual ização dos seus dados pessoais .  Por 
favor  le ia  com atenção.

4.
Condições



MODALIDADE DE 
PAGAMENTO

Depois  da conf i rmação/atual ização dos seus dados,  deve voltar 
ao menu “Requer imentos”,  selec ionar  novamente “Novo Pedido”  e 
escolher  uma de duas formas de pagar  as  suas d ív idas. 

Caso pretenda l iquidar  a  sua d ív ida num só pagamento,  submeta o 
requer imento “Referência  de Pagamento” . 

Caso pretenda l iquidar  a  sua d ív ida em pretações,  avance para o 
capítulo  “Plano de Pagamento em Prestações Em execução Fiscal” . 

Selec ionando  “Referência  de Pagamento” ,  será  d isponib i l izado um 
formulár io  com 5 janelas para preenchimento. 

Nota:  cada janela  indica-lhe se já  tem todos os dados necessár ios  para submeter. 

Garanta que todos os b locos estão com o ícone “verde”  antes de submeter.

1º

2º



Ident i f ique a  instalação associada ao contrato a  que se refere o 
pedido de referência  de pagamento.  O número de instalação deve 
ser  conf i rmado na fatura.  A  morada correspondente à  instalação 
será automaticamente preenchida após a  ident i f icação do nº  de 
instalação.

1.
Instalação

Preencha todos os dados re lat ivos ao Cl iente.  Alguns destes 
campos serão automaticamente pré-preenchidos com os dados 
do t i tu lar  do contrato associado ao nº  de instalação selec ionado. 
Conf i rme sempre se o  NIF,  morada de envio  de correspondência  e  o 
contacto te lefónico estão corretos.

2.
Cliente



Conf irme se pretende usufruir  da medida excecional .  Esta medida 
dest ina-se a  permit i r  a  regular ização de d ív idas em execução 
f iscal  de fornecimento de água,  recolha e  tratamento de águas 
res iduais  e  gestão de res íduos sól idos urbanos em condições 
excecionais .

3.
Medida Excecional  de Regularização de Dívidas

Indique se pretende sol ic i tar  a  emissão de referências  de 
pagamento para d ív ida em conta corrente e/ou para d ív ida em 
execução f iscal .
Para saber  se tem dív ida em execução f iscal  conf i rme a  sua fatura. 
Se na ca ixa  de “Mensagens”  ex iste  a  seguinte informação “Existe 
d ív ida adic ional  em Execução F iscal  no valor  de XXXX euros, 
acresc ido de juros de mora e  das custas judic ia is ,  ca lculados 
na data da cobrança.”  então tem valores em execução f iscal  por 
regular izar.

4.
Âmbito do Pedido



Condições associadas à  atual ização dos seus dados pessoais .  Por 
favor  le ia  com atenção.

5.
Condições



PLANO DE
PAGAMENTO EM
PRESTAÇÕES EM 
EXECUÇÃO 
FISCAL

Caso pretenda l iquidar  a  sua d ív ida faseadamente submeta o 
requer imento “Plano Pagamento em Prestações em Execução 
Fiscal” .

Selec ionando “Plano Pagamento em Prestações em Execução 
Fiscal” ,  será  d isponib i l izado um formulár io  com 5 janelas para 
preenchimento. 

Nota:  cada janela  indica-lhe se já  tem todos os dados necessár ios  para submeter. 

Garanta que todos os b locos estão com o ícone “verde”antes de submeter.

1º

2º



Ident i f ique a  instalação associada ao contrato a  que se refere o 
pedido de referência  de pagamento.  O número de instalação deve 
ser  conf i rmado na fatura.  A  morada correspondente à  instalação 
será automaticamente preenchida após a  ident i f icação do nº  de 
instalação.

1.
Instalação

Preencha todos os dados re lat ivos ao Cl iente,  preenchendo todos 
os campos obr igatór ios  ou em falta .  Conf i rme sempre se o  NIF e  o 
contacto te lefónico estão corretos.

2.
Cliente



Conf irme se pretende usufruir  da medida excecional .  Esta medida 
dest ina-se a  permit i r  a  regular ização de d ív idas em execução 
f iscal  de fornecimento de água,  recolha e  tratamento de águas 
res iduais  e  gestão de res íduos sól idos urbanos em condições 
excecionais .

3.
Medida Excecional  de Regularização de Dívidas

Indique se é  c l iente domést ico ou não domést ico e  o  motivo pelo  qual 
está  a  sol ic i tar  um plano de pagamento,  anexando em “Documento 
Probatór ios”  os  documentos que comprovem a verac idade e  atual idade 
das informações prestadas,  ta is  como:
 •  Para a lteração de morada:  Comprovat ivo de morada;
 •  Para comprovação da s i tuação f inanceira  e/ou s ituação 
de insuf ic iência  económica em caso de pedido de pagamento faseado 
na modal idade de 2 a  5  anos de prazo:
 -  Se pessoa s ingular :  Declaração de IRS;
 -  Se pessoa colet iva :  IRC;  lucro mensal ;  informação do 
número de trabalhadores que tem a seu cargo;  emprést imos bancár ios, 
outras despesas.

Indique a inda o  valor  da prestação que pretende pagar.  Este valor  será 
meramente indicat ivo,  sendo o mesmo def in ido pela  Águas do Porto 
após anál ise  do pedido.  

4.
Âmbito do Pedido



Condições associadas à  atual ização dos seus dados pessoais .  Por 
favor  le ia  com atenção.

5.
Condições


