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RECOMENDAÇÃO 

PELA ADESÃO À TARIFA SOCIAL DA ÁGUA 

O Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, “(…) estabelece o regime de atribuição de tarifa 

social para a prestação dos serviços de águas (tarifa social), a atribuir pelo município territorialmente 

competente e a aplicar a clientes finais do fornecimento (…) dos serviços de abastecimento de água 

e de saneamento de águas residuais.”, mediante proposta da câmara municipal e posterior deliberação 

da assembleia municipal. 

“(…) são elegíveis para beneficiar da tarifa social as pessoas singulares que se encontrem numa 

situação de carência económica que toma por referência as pessoas beneficiárias de, nomeadamente, 

complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, 

abono de família, pensão social de invalidez, pensão social de velhice ou cujo agregado familiar tenha 

um rendimento anual igual ou inferior a €5 808, acrescido de 50% por cada elemento do agregado 

familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10.”. 

Durante o ano 2017, 1 534 famílias, clientes dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

(SMAS) de Almada, beneficiaram do tarifário social, tendo ficado isentos da cobrança da tarifa fixa, 

bem como dos consumos do 1.º escalão, até aos 5m3. 

A adesão à tarifa social da água, nos termos do Decreto-Lei mencionado, permitirá que milhares 

de famílias passem a beneficiar de um tarifário mais justo e solidário, de forma automática, à 

semelhança do que já acontece nos contratos da luz e do gás. 

Atendendo às características socioeconómicas do nosso município, acreditamos que uma medida 

deste tipo poderá ser relevante no aumento do rendimento disponível das famílias em situação de 

carência económica. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal, reunida em sessão ordinária aos 26 dias do mês 

de abril de 2018, apresenta uma recomendação ao município, para que este apresente uma 

proposta, com vista à implementação da tarifa social da água, nos termos do Decreto-Lei n.º 

147/2017, de 5 de dezembro, que tenha em conta a manutenção dos critérios mínimos atuais. 

 

Laranjeiro, 28 de novembro de 2018 

Os Deputados Municipais do PPD/PSD 


