
Exemplos comparativos1: 

DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS 

(entre municípios – diferentes tarifários) 

 Para famílias de cinco pessoas 

No distrito de Aveiro existe uma enorme diferença entre o município mais barato e o mais 

caro. Uma família de 5 elementos em Oliveira de Azeméis paga anualmente 131,1 € de água e 

em São João da Madeira esta valor chega aos 431,83 €. 

Também em Viseu é possível observar uma realidade igualmente discriminatória. Em 

Penedono uma família de 5 elementos paga anualmente 67,2 € de água e no outro extremo, 

em Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela (estes municípios partilham o 

mesmo tarifário), o preço da água chega aos 405,88 € por ano.  

Para famílias de três pessoas 

No distrito do Porto existem grandes diferenças de preço para famílias de três pessoas. Uma 

família de 3 elementos em Amarante paga anualmente 91,41 €, e a mesma família em Santo 

Tirso ou na Trofa (partilham o mesmo tarifário) pagam por ano 263,95 € de água. 

Novamente o distrito de Aveiro e o distrito de Viseu aparecem destacados negativamente. Em 

Penedono (Viseu) uma família de 3 elementos paga anualmente 34,08 € de água, enquanto 

que em Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela (Viseu) (estes municípios 

partilham o mesmo tarifário) o preço da água chega aos 225,86 € por ano. Já em Anadia 

(Aveiro) paga anualmente 82,8 € de água e em São João da Madeira (Aveiro) esta valor chega 

aos 258,4 €. 

 

 

  

                                                           
1
 Preço abastecimento de água: tarifa fixa + tarifa variável considerando um consumo per capita de 3,6 

m3 



DISCRIMINAÇÕES EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO FAMILIAR 

(dentro do mesmo município – mesmo tarifário) 

Município do Crato 

Consumo mensal per 

capita 
Nº Pessoas Custo Anual da Água 

Variação face a 1 

pessoa 

3,6 m3 1 46,08 € - 

3,6 m3 3 131,40 € 3 vezes mais 

3,6 m3 5 351,00 € 8 vezes mais 

3,6 m3 7 706,20 € 15,5 vezes mais 

 

Município de Santa Marta de Penaguião 

Consumo mensal per 

capita 
Nº Pessoas Custo Anual da Água 

Variação face a 1 

pessoa 

3,6 m3 1 45,216 € - 

3,6 m3 3 134,80 € 3 vezes mais 

3,6 m3 5 326,40 € 7 vezes mais 

3,6 m3 7 689,28 € 15 vezes mais 

 

Município de Santa Maria da Feira 

Consumo mensal per 

capita 
Nº Pessoas Custo Anual da Água 

Variação face a 1 

pessoa 

3,6 m3 1 92,49 € - 

3,6 m3 3 215.41 € 2,3 vezes mais 

3,6 m3 5 455,04 € 5 vezes mais 

3,6 m3 7 694,43 € 7,5 vezes mais 

 


