
Explicativo da fatura 
da Águas do Porto!

1. Contacto telefónico e e-mail da Águas do 
Porto.

2. Destinatário da correspondência - dados 
de envio da correspondência associada à 
conta do contrato.

3. Dados de identi�cação do titular da conta 
- número de cliente/conta do contrato.

4. Código do local da instalação e respetiva 
morada.

6. Período de faturação: intervalo de tempo 
sobre o qual incide a presente fatura e que 
corresponde ao período da prestação do 
serviço.

7. Data limite de pagamento: data até à qual  
deve efetuar o pagamento da fatura. Findo 
este prazo decorrem juros de mora e poderá 
incorrer na suspensão do serviço.

8. Data da emissão da fatura. 

9. Preferencialmente deve comunicar a sua 
leitura o mais próximo possível do último dia 
indicado nesse período - leituras 
comunicadas fora deste período não serão 
consideradas para faturação.

10. Valor de serviços prestados pela Águas 
do Porto.

11. Faturação por conta do Estado 
referente à Taxa de Recursos Hídricos. 

12. Imposto sobre o Valor Acrescentado.

13. Faturação de resíduos urbanos, referente a serviços prestados pela EMAP - Porto Ambiente, E.M.

14. Valor total da fatura  à data de emissão.

15. Área de conta corrente/área de consulta de saldo atual, anterior e movimentos da conta (exceto faturas em execução �scal).

16. Espaço reservado a mensagens de alerta ou de informação.

17.  Informação sobre os meios e locais para pagamento dos valores devidos.

18. Valor total da fatura e/ou saldo liquidável a pagamento à data de emissão do documento (exceto faturas em execução �scal). 

Claro como a água ...

5. Informação sobre o consumo de água do 
período faturado e o consumo médio dos 
último x meses (litros/mês) | grá�co da 
“gota” - à direita - e informação sobre o 
consumo médio mensal e diário de água em 
m³ | grá�co de barras – à esquerda.
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19. Número da fatura de Água e 
Saneamento e número da fatura de Resíduos 
Sólidos Urbanos.

20. Tipo de cliente/tarifa - identi�ca a 
tipologia de serviço contratado.

21. Identi�ca o número do contador 
instalado.

22. Leituras anteriores - data e valor das 
últimas duas leituras reais da empresa 
consideradas para efeitos de faturação e 
consumo médio entre as mesmas.

23. Leitura atual - data e valor da leitura real, 
reportando-se à data da realização da leitura 
do contador (normalmente coincide com a 
data �nal do período de faturação). 
Tratando-se de faturação com base em 
estimativas é apresentado o valor zero. 

27. Valores unitários: correspondem aos 
valores do tarifário em vigor para cada perío-
do e parcela faturada.

28. Origem da faturação: 
Real - Leitura real (Cliente ou Empresa - incluindo telemetria) e componentes �xas dos tarifários; Estimado - Consumo estimado baseado nas 
últimas leituras reais; Acerto - Acerto resultante do valor  estimado e faturado anteriormente.

29. Valores faturados correspondem a:
Tarifa de consumo de água/saneamento/resíduos: o consumo é repartido pelos diferentes escalões e tarifários vigentes durante os períodos 
considerados. Nas tarifas por escalão, o consumo faturado é calculado ao dia para o período entre leituras. No caso de existir consumo 
anterior (estimado) é referido que se trata de acerto a períodos anteriores. 
Tarifa de disponibilidade de água/saneamento/resíduos: valor �xo faturado ao dia de acordo com os tarifários vigentes em função do calibre 
do contador instalado e/ou da tipologia do utilizador.

30. Valor: resultado da multiplicação do valor faturado pelo valor unitário.
Os valores de consumo estimados e pagos anteriormente aparecem nesta coluna a crédito (com sinal “-” à frente do valor).

31. Informação relativa ao custo associado à prestação de serviço de abastecimento público de água e de resíduos urbanos em Alta, de 
acordo com o DL n.º 114/2014, de 21 de julho.

32. Qualidade da água: informação trimestral relativa ao controlo analítico da qualidade da água distribuída pela Águas do Porto.

33. Modelo de informação simpli�cada de acordo com a Lei n.º 41/2018, de 2 de agosto.

24. Consumo medido: diferença entre a 
leitura atual e a última leitura real faturada.

26. Discriminação das parcelas faturadas 
por período, de acordo com o tarifário em 
vigor. Nos casos de alteração de tarifário é 
indicado o período em que vigoram cada 
um dos valores unitários.

25. Consumo acerto anterior: acerto 
resultante de consumos estimados e 
faturados anteriormente; consumo estimado 
no período: consumo estimado com base 
nas últimas leituras reais conforme DL 
nº194/2009, de 20 de agosto.

Águas do Porto - Sede | Rua Barão de Nova Sintra, 285, 4300 - 367 Porto, Portugal | Tel: 225190800 (24 horas) | E-mail: geral@aguasdoporto.pt  | 

Horário: Das 8h30 às 19h30, 2ª a 6ª, das 9h30 às 15h00 Sábado | Gabinete do Munícipe | Praça General Humberto Delgado, 266, 4000 - 286 Porto | Horário de Inverno 

(de outubro a maio): 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª feira,  das 9h00 às 17h00; 4.ª, das 9h00 às 20h00 | Horário de verão (de junho a setembro): de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 17h00
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