
                 
 

Tarifário de Resíduos Urbanos para o ano 2020 

 
Tarifa 

1. Utilizadores Domésticos 

 1.1 - Tarifa de disponibilidade (€/d) 0,1113 € 

1.2 - Tarifa variável (€/m3) 0,1215 € 

Nas situações em que o utilizador doméstico não dispõe de sistema de abastecimento de água, a tarifa 

variável será calculada em função da média de consumos (5,35m3) dos utilizadores com características 

idênticas, assumindo o valor de 0,6500 €. 

 

 

2. Utilizadores Não-domésticos   

2.1 - Tarifa de disponibilidade (€/d) 0,3896 € 

2.2 - Tarifa variável (€/m3) 0,4250 € 

Nas situações em que o utilizador não-doméstico não dispõe de sistema de abastecimento de água, a tarifa 

variável será calculada em função da média de consumos (18,10m3) dos utilizadores com características 

idênticas, assumindo o valor de 7,6918 €. 

2.3 - Tarifa variável (€/contentor) 14,0260 € 

 

3. Taxa de gestão de resíduos (TGR) 0,1635 € 

Nas situações em que o utilizador doméstico não dispõe de sistema de abastecimento de água, a Taxa de 

gestão de resíduos será calculada em função da média de consumos (5,35m3) dos utilizadores com 

características idênticas, assumindo o valor de 0,8747€. 

Nas situações em que o utilizador não-doméstico não dispõe de sistema de abastecimento de água, a Taxa 

de gestão de resíduos será calculada em função da média de consumos (18,10m3) dos utilizadores com 

características idênticas, assumindo o valor de 2,9594€. 

 

4. Tarifários sociais   

 

4.1 - Utilizadores Domésticos   

4.1.1 - Tarifa de disponibilidade (€/d) 0,0000 € 

4.1.2 - Tarifa variável (€/m3) 0,1215 € 

Nas situações em que o utilizador doméstico não dispõe de sistema de abastecimento de água, a tarifa 

variável será calculada em função da média de consumos (5,35m3) dos utilizadores com características 

idênticas, assumindo o valor de 0,6500 €. 

4.2 Utilizadores Não-domésticos   

4.2.1 - Tarifa de disponibilidade (€/d) 0,1113 € 

4.2.2 - Tarifa variável (€/m3) 0,1215 € 

Nas situações em que o utilizador não-doméstico não dispõe de sistema de abastecimento de água, a tarifa 

variável será calculada em função da média de consumos (5,35m3) dos utilizadores domésticos, assumindo 

o valor de 0,6500 €. 

 


