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Nota lnformativa: 

NOVOS TARIFARIOS FAVORECEM FAMiLIAS E 
CARENCIADOS 
70% DOS UTENTES AUMENTARAM A SUA FACTURA EM CERCA DE 1€ 

Cartaxo, 08 de Julho de 2011 

Sabendo o Conselho de Administragao da Cartagua, Aguas do Cartaxo, S.A., da existencia de 

diversos pedidos de informagao solicitados pelos nossos utentes, vem este esclarecer o seguinte: 

Obedecendo as normas legais definidas pelo Conselho de Ministros (Decreta-Lei 194/2009 de 20 de 

Agosto), impostas a todos os Municipios Portugueses, o tarifario anteriormente estabelecido foi 

revisto. 

Assim resultou que: 

1- NOVOS ESCALOES DO TATIFARIO DOMESTICO 

Escaloes de consumo Tarifario antigo € Tarifario novo € 

1° Escalao 0-3m3 0,3472 0 -5 m3 0,3488 

2° Escalao 4-10m3 0,6496 
5-15m3 1 ' 1290 

3° Escalao 11-15m3 0,9408 

4° Escalao 16-25 m3 1,5344 15-25m3 1,9160 

5° Escalao +de 25m3 1,9488 +25m3 3,1121 

Quadro Comparativo do valor da factura antes e depois da revisao 

Tipo de Consumidor Consumo em Metros Cubicos Mes Tarifario anterior Tarifario Actua l Diferenga 

1 6,06€ 7,07 € 1,01 € 

2 6,56€ 7,66€ 1 '1 1 € 

Domestico 5 9,01 € 9,44 € 0,43 € 

8 11,95 € 15,20 € 3,25€ 

20 34,48€ 44,92 € 10,44 € 

0 novo tarifario beneficia o consumidor que utiliza este bem essencial que e a agua de forma racional 

(este comportamento pode ser caracterizado como sendo o correspondente a um consumo medio de 

cerca de 2 m3 por pessoa). 



2 - T ARIF ARlO SOCIAL 

Foram consideradas medidas de cariz social, visando a protec9ao das fam flias carenciadas do 

Municipio do Cartaxo. Estas medidas de protec9ao sao: 

• lsem;ao do pagamento das tarifas de disponibilidade: 

Tarifa de disponibilidade 

Domestica Social 

Agua 3,8100 € 0,0000 € 

Saneamento 2,6670 € 0,0000 € 

Uniao dos dois primeiros escaloes do Tarifario Social 

Tarifario social Tarifario domestico 

Escaloes de consumo Tarifario novo Escaloes de consumo Tarifario novo 

1° Escalao 0 -5m3 
1" Escalao 0 - 15 m3 

2° Escalao 5-15m3 

2° Escalao 15-25 m3 3° Escalao 15-25m3 

3° Escalao + de25 m3 4° Escalao +25m3 

(Consumo de agua e Saneamento variave/) 

Para aceder a este tarifario deverao os agregados familiares cujo rendimento per capita nao 

ultrapasse 50% da retribui9ao mfnima mensa! garantida dirigir-se aos nossos servi9os para que sejam 

dessa forma sinalizados. 

Tipo de Consumidor Tarif.irio anterior Tarifario Actual Diferen~a 

Tarifario Social 18,35 € 8,89€ -9,46 € 

Oeste forma as familias que fazem mais esfor9o para manter o seu agregado, terao uma redu9ao de 

mais de 51% no total da factura (dependendo do consumo os intervalos de reduc;ao estabelecem-se 

entre os 40 e os 63 %). 

3- APOIO A FAMILIA 

Com este tarifario, as famflias numerosas veem claramente os valores das suas faturas decrescerem: 

Tipo de Consumidor m3 consumidos Tarifario anterior Tarifario Actual Diferencta 

Fam ilias Numerosas 3 Filhos 10m3 14,39 € 8,58 € -5,81 € 

Famflias Numerosas 4 Filhos 14m3 20,1 3 € 10,50 € -9,53 € 

Famflias Numerosas 5 Filhos 18m3 29,84 € 19,31 € -10,52 € 

Por serem habitualmente grandes consumidores de agua, atingem mais facilmente escal6es mais 

caros - pagam facturas de agua de valores bastante elevados. Este tarifario permite uma redu9ao 

significativa do valor da factura de agua, variando entre os 34 e os 62% de redu9ao em rela9ao ao 

que anteriormente pagavam. 

Assim, para reforc;o do Apoio a Familia, consegue-se uma redu9ao de mais de 40% no total da 

factura. 



Para aceder a este tarifario deverao as agregados familiares com 3 au mais filhos dirigir-se aos 

nossos servi<;os para que sejam dessa forma sinalizados. 

3 - INVESTIMENTOS 

A Concessionaria ja iniciou o investimento nos sistemas, infra-estruturas e equipamentos do Concelho 

do Cartaxo, visando a melhoria do ambiente e bem-estar de todos as Cartaxeiros que atualmente 

ascende ao valor de 1 M €. 
A Concessionaria, consciente dos problemas ambientais existentes no Concelho, ira brevemente 

iniciar obras de recupera<;ao, renova<;ao e constru<;ao de infra-estruturas de tratamento de Aguas 

Residuais - . 

0 investimento a realizar durante os pr6ximos anos tern urn valor de 15 milhoes de Euros, 

encontrando-se ja realizado cerca de 1 milhao de euros. 

Os principais investimentos ja realizados sao as seguintes: 

• Tend a a Cartagua a no<;ao das prioridades para o concelho, a execu<;ao da obra das redes de 

agua e saneamento da zona industrial do Casal Branco em Pontevel, proporciona uma maior 

possibilidade de desenvolvimento. 

• Trabalho de sondagens para o inicio da constru<;ao da ET AR de Vale da Pedra. Atraves deste 

trabalho, a Cartagua, podera identificar o tipo de terrene no qual se ira edificar a futura 

esta<;ao de tratamento, aumentando assim a percentagem de cobertura do saneamento 

basico e a polui<;ao do meio hidrico que actualmente ocorre. 

• Trabalhos da rede colectora das ruas do Prioste e Moinho Saloio, assim como a renova<;ao da 

rede abastecimento antiga de fibrocimento do Cartaxo. A Cartagua proporcionara assim ao 

utente, uma melhor qualidade no abastecimento de agua e colmata a falta de saneamento 

basico nestas ruas. 

• Trabalhos de requalifica<;ao da ET AR do Cartaxo. A Cartagua pretende com os referidos 

trabalhos, aumentar a capacidade de tratamento da instala<;ao, devolvendo a natureza urn 

efluente com uma melhor qualidade. 

• Procedeu-se a despolui<;ao das linhas de agua, evitando assim possiveis problemas 

relacionados com a salubridade e saude publica no concelho do Cartaxo. 

0 presidente do conselho de administrayao da empresa afirmou que " repara-se que cerca de 

70% dos mais de 12 000 utentes servidos pela nossa empresa apenas sofreram um aumento de 

cerca de 1€ na sua fatura, fato que revela o equi/ibrio e born senso das decisoes, ainda que 

impostas, que foram tomadas" 

Nao obstante os esclarecimentos agora prestados, a Cartagua, Aguas do Cartaxo, S.A. esta e 

sempre estara a disposiyao de todos os seus utentes para prestar esc/arecimentos a duvidas 

adicionais que possam surgir, sendo fie/ a relayao de proximidade com os seus utilizadores e 

ao objectivo de prestar um excelente serviyo a todos os Cartaxeiros. 

Gratos pela aten<;ao que nos dispensou, subscrevemo-nos atenciosamente com as nossos melhores 

cumprimentos, 

Atentamente, 

Eng0 Jorge Paiva 

(0 Director Geral) 


