
Cara/o Munícipe,

Perante as adversidades de cada momento, designadamente, os períodos de seca, os efeitos da pandemia e da guerra, 
o Município tem vindo a implementar medidas excecionais de apoio às famílias e às pequenas e médias empresas.

De entre elas, estão os tarifários sociais com a isenção das tarifas fixas e os tarifários para famílias numerosas, com 
destaque para a aprovação do tarifário social automático, que ampliará consideravelmente o número de beneficiárias/os 
com recursos mais baixos.

Beneficiam destes tarifários sociais, para além das/os utilizadoras/es domésticas/os, as/os utilizadoras/es não 
domésticas/os (movimento associativo, pequenas e médias empresas, Instituições Particulares de Solidariedade Social 
e Organizações Não Governamentais), mesmo ao arrepio das recomendações da ERSAR - Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos.

O Município de Palmela continua, pois, firme no compromisso de garantir a maior acessibilidade financeira da região, no 
que diz respeito ao tarifário de águas e resíduos, assim como os recursos necessários para manter a qualidade do 
serviço, sem comprometer a sustentabilidade do sistema.

Assim, para o ano de 2023, foi decidido:

-  Não aumentar os valores das tarifas de Águas de Abastecimento (no ano transato, já havíamos reduzido em 10% o 
valor do 1.º escalão)

- Não aumentar as tarifas respeitantes aos Serviços Auxiliares
-  Atualizar a tarifa de disponibilidade de resíduos, sem repercutir, como exige a ERSAR, os custos integrais com os 

serviços (o Município suporta mais de 53% dos custos, que deviam ser imputados ao/à utilizador/a)
-  Ajustar o coeficiente de afluência à rede de 80% para 90%, que respeita às Águas Residuais, apenas para 

utilizadoras/es não domésticas/os

Quanto às taxas devidas ao Estado pelos municípios e pelas/os munícipes - TRH e TGR - sofrem uma atualização à taxa 
de inflação 2,7%, quando esta taxa no mês de novembro se situou em 9,9%. Estas taxas, cobradas pelo Município e 
devidas por todas/os à Administração Central, não constituem receitas da Autarquia que, neste caso, funciona apenas 
como mero cobrador.

Tarifa de Disponibilidade (Fixa) com e sem ligação à rede de água (euro por dia)

Água 
(Diâmetro do contador até 25 mm) (€)

Águas Residuais
(Diâmetro do contador até 25 mm) (€)

Resíduos Urbanos
(€)

0,0647/dia (1,9405/30 dias) 0,0686/dia (2,0595/30 dias) 0,0672/dia (2,0153/30 dias)
Nota: Para DN >25 mm aplica-se o valor da tarifa fixa das/os utilizadoras/es não domésticas/os. Às/aos utilizadoras/es sem ligação à rede de água não são cobradas tarifas 
referentes ao abastecimento.

Tarifa Social (euro por período de 30 dias)

Isenção das tarifas de disponibilidade (Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos)
Alargamento do 1.º escalão da tarifa variável (Água) até 15 mᵌ

Tarifa Variável (euro por m³ e por período de 30 dias) 

Com ligação à rede de água
Escalões

Água  
(€/m³)

Águas Residuais Resíduos Urbanos 

Agregado familiar até 4 elementos Agregado familiar com mais  
de 4 elementos €/m³ €/m³

até 5 m³ até 6 m³ 0,3741

0,4885 0,4187
> 5 até 15 m³ > 6 até 18 m³ 0,6808
> 15 até 25 m³ >18 até 30 m³ 1,3077

> 25 m³ > 30 m³ 2,3843
Sem ligação à rede de água

Volume médio estimado de água abastecida às/aos utilizadoras/es com características similares 
para aplicação da tarifa variável do serviço de saneamento e resíduos é de 10 mᵌ 0,4885 0,4187

1. UTILIZADORAS/ES DOMÉSTICAS/OS



Tarifa Variável (euro por m³ de água consumida e por período de 30 dias)
(Comércio, Indústria, Obras, Estado, Empreendimentos e Condomínios Turísticos)

Com ligação à rede de água
Escalão Água €/m³ Águas Residuais €/m³ Resíduos Urbanos €/m³
Único 1,3077 1,4814 1,2541

Remoção de resíduos em Unidades Económicas
Por recolha de contentor de 240 lt 4,9340
Por recolha de contentor de 800 lt 8,0821
Por recolha de contentor de 1.100 lt 11,1091

Sem ligação à rede de água ou que produza águas residuais urbanas a partir de origens de águas próprias
Volume médio estimado de água abastecida às/aos utilizadoras/es com características 
similares para aplicação da tarifa variável do serviço de saneamento e resíduos é de 16 mᵌ 1,3168 1,2541

Utilizadoras/es com caudalímetro
1,3168

2. UTILIZADORAS/ES NÃO DOMÉSTICAS/OS

Tarifa de Disponibilidade (Fixa) com e sem ligação à rede de água (euro por dia)
Com ligação à rede de água

Água AR RU
Diâmetro do contador (€) Diâmetro do contador (€) (€)

Até DN 20 mm 0,0834/dia (2,5006/30 dias) Até DN 25 mm 0,1178/dia (3,5332/30 dias)

0,1176/dia 
(3,5289/30 dias)

> 20 e até 30 mm 0,1477/dia (4,4319/30 dias)
> 25 e até 50 mm 0,3529/dia (10,5863/30 dias)

> 30 e até 50 mm 0,3683/dia (11,0480/30 dias)
> 50 e até 100 mm 1,3047/dia (39,1408/30 dias)

> 50 mm 2,6227/dia (78,6821/30 dias)>100 e até 300 mm 2,6024/dia (78,0711/30 dias)
> 300 mm 3,4557/dia (103,6716/30 dias)

Utilizadoras/es com caudalímetro
3,1355/dia (94,0651/30 dias)

Tarifa Social (euro por período de 30 dias) 
(Entidades de Reconhecida Utilidade Pública, Coletividades, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não Governamentais…)

Aplicação da Tarifa de Disponibilidade das/os utilizadoras/es domésticas/os
Aplicação da Tarifa Variável do 2.º escalão das/os utilizadoras/es domésticas/os

Taxas a reportar à Administração Central (por m³ de água consumida)
Taxa de Recursos Hídricos relativa ao abastecimento (TRH)(AA) (nos termos do Decreto Lei n.º 97/2008, de 11 de junho) 0,0086€
Taxa de Recursos Hídricos relativa ao saneamento (TRH)(AR) (nos termos do Decreto Lei n.º 97/2008, de 11 de junho) 0,0168€
Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) (nos termos do Decreto Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro) 0,1374€
Nota: Estes valores são entregues na íntegra à Administração Central 

Serviços Auxiliares 
Tarifa de Corte/Deslocação 17,25€
Tarifa de Religação 17,25€
Leitura/verificação a pedido do/a utilizador/a 34,61€
Aferição de contadores DN até 25 mm (inclui deslocação) 71,20€
Aferição de contadores DN > 25 mm Mediante orçamento
Reparação/substituição do contador (por causas imputáveis ao/à consumidor/a) 76,81€
Vistoria técnica 41,50€
Mudança de local de contador Mediante orçamento
Manobras na rede pública de abastecimento (interligação à rede pública) 80,74€
Abertura/fecho de válvulas de ramal (2 deslocações) 46,17€

Ramal domiciliário de água por motivos imputáveis ao/à utilizador/a
Até 1” - 434,36€

1” ¼ a 2 - 500,39€
> 2”- Mediante orçamento

Ramal ao sistema público para efeitos de obra
Até 1” - 286,21€
> 1” -  480,77€

Ramal temporário até 1” (festas, feiras e outros eventos de curta duração) 312,07€
Prolongamento da rede de abastecimento (> 20 metros) (por m.l. ou fração) 63,85€
Reparações diversas (substituição ou reparação de torneira de segurança e válvula de corte) por motivos imputáveis ao/à utilizador/a 40,67€
Colocação de válvulas de retenção até 1” 1/2 43,63€
Colocação de válvulas de retenção em ramais DN iguais ou superiores a 2” Mediante orçamento
Reparação de ruturas provocadas por terceiros Mediante orçamento
Informação de cadastro e/ou medição de pressão 46,35€/por pedido e local
Declarações de furo e de inexistência de infraestruturas 11,75€
Acompanhamento de trabalhos no subsolo (por dia ou fração) 61,21€
Ramal de esgoto por motivos imputáveis ao/à utilizador/a ou a terceiros Mediante orçamento
Prolongamento da rede de drenagem (> 20 metros) (por m.l. ou fração) 77,34€
Remoção de resíduos de contentor de 240 litros nas unidades económicas - em grandes produtores (com recolha específica de RU) 4,93€
Remoção de resíduos de contentor de 800 litros nas unidades económicas - em grandes produtores (com recolha específica de RU) 8,08€
Remoção de resíduos de contentor de 1.100 litros nas unidades económicas - em grandes produtores (com recolha específica de RU) 11,11€
Remoção de resíduos com aluguer de contentor de 800 litros nas unidades económicas - em grandes produtores (com recolha 
específica de RU) 18,55€

Aluguer de contentor de RSU, de 800 l em polietileno (dia ou fração) 10,46€
Encargos com notificação 3,23€
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, exceto nas tarifas referentes a Águas Residuais e Resíduos Sólidos.


