
 
 

 

 

TARIFÁRIO PARA A CAMPANHA DE 2017 

Relativamente ao tarifário da água, na Campanha de 2017, vão estar em vigor o Despacho nº 9000/2010, 

de 26 de maio aplicável no período de 1 de janeiro a 11 de abril, e o Despacho nº3025/2017, de 11 de abril 

aplicável no período de 12 de abril a 31 de dezembro. 

TARIFÁRIO PARA 2017, APLICÁVEL AO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 11 DE ABRIL 

No período de 1 de janeiro de 2017 a 11 de abril de 2017, o tarifário aplicável será o já publicado em 2016, 

devidamente atualizado de acordo com o índice de preços ao consumidor sem habitação, e afetado dos 

descontos enunciados no ponto 9 do Despacho nº 9000/2010, de 26 de maio: 

 
Valor aprovado pelo Despacho 9000/2010 

 

Componente 
Conservação 

Componente Exploração 

 
€/ha Período €/m3 

Fornecimento de água em alta pressão 53,9731 

Valor médio 0,0742 

Vazio/Super vazio 0,0613 

Cheia 0,0851 

Ponta 0,0878 

Fornecimento de água em baixa 
pressão 

16,1919 na 0,0479 

Precários em alta pressão na 

Valor médio 0,0922 

Vazio/Super vazio 0,0793 

Cheia 0,1031 

Ponta 0,1058 

Precários em baixa pressão na na 0,0533 

Captações diretas na na 0,0526 

 



 
 

 

 

 

Às tarifas enunciadas, acresce a taxa de recursos hídricos devida nos termos do artigo 5º do Regime 

Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos. 

TARIFÁRIO PARA 2017, APLICÁVEL AO PERÍODO DE 12 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO 

No período de 12 de abril de 2017 a 31 de dezembro de 2017, o tarifário aplicável será o publicado no 

Despacho nº 3025/2017, de 11 de abril. Foram ainda definidos os descontos progressivos a aplicar aos 

perímetros de rega de Alqueva, começando nos 60% de desconto para o 1º ano de funcionamento, 40% 

no 2º ano e 20% no 3º ano: 

 
Valor aprovado pelo Despacho 3025/2017 

 

Componente 
Conservação 

Componente Exploração 

 
€/ha Período €/m3 

Fornecimento de água em alta pressão 55,0000 

Valor médio 0,0590 

Vazio/Super vazio 0,0472 

Cheia 0,0699 

Ponta 0,0708 

Fornecimento de água em baixa 
pressão 

20,0000 na 0,0320 

Precários e captações diretas em alta 
pressão 

na 

Valor médio 0,0770 

Vazio/Super vazio 0,0642 

Cheia 0,0879 

Ponta 0,0906 

Precários e captações diretas em baixa 
pressão 

na na 0,0380 

 

 



 
 

 

 

 

 Valor aprovado pelo Despacho 3025/2017 

 Componente 
Conservação 

Componente Exploração 

 €/ha Período €/m3 

Rega de campos desportivos em 
alta pressão 

na 

Valor médio 0,0924 

Vazio/Super vazio 0,0770 

Cheia 0,1055 

Ponta 0,1087 

Rega de campos desportivos em 
baixa pressão 

na na 0,0456 

 

A tarifa à saída da Rede Primária – Reforço a Perímetros é de 0,0300 €/m3, sendo estes valores agravados 

aquando do fornecimento em Junho – 0,0330 €/m3 – e em Julho e Agosto – 0,0345 €/m3. 

A tarifa para abastecimento público é 0,045 €/m3 e a tarifa para uso industrial é de 0,060 €/m3. 

Às tarifas enunciadas, acresce a taxa de recursos hídricos devida nos termos do artigo 5º do Regime 

Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos. 

Nota: Relativamente à Componente de Conservação (€/ha), e uma vez que a sua faturação é efetuada uma 

vez ao ano, para a presente campanha de 2017, os seus valores foram calculados através da média 

ponderada da tarifa definida no Despacho nº 9000/2010, de 26 maio, e a tarifa definida no novo Despacho 

nº 3025/2017, de 11 de abril.  

 

 

 

 

Este documento não dispensa a consulta da legislação em vigor. 


