Dada a atual situação de Alerta Nacional e contingência na Área Metropolitana de Lisboa, da qual o
Barreiro faz parte, devido ao COVID- 19, o Município do Barreiro informa:
1. Não é necessário comprar água engarrafada para beber. A água da torneira é disponibilizada
de forma segura a todos os seus utilizadores
2. Não há evidências de que o vírus que provoca a COVID-19 seja transmitido pela água potável
3. Em Portugal o indicador de água segura situa-se na ordem dos 99 %, podendo garantir-se à
população que se pode beber água da torneira com confiança
A Câmara Municipal do Barreiro reforçou todos os canais de atendimento não presenciais que
respeitam aos serviços de águas, saneamento e resíduos. Apelando ao cumprimento das indicações
das autoridades, o Município dispõe de: linha telefónica de atendimento, e-mail, aplicação para
telemóvel e “Balcão Digital” onde os munícipes podem resolver qualquer questão relacionada com os
serviços prestados sem sair da proteção que é a sua casa.
Mais informa a Câmara Municipal do Barreiro que suspendeu, temporariamente, os cortes no
fornecimento de água.
Contatos do Município - Serviços de Águas, Saneamento e Resíduos:
•

Email: dahu@cm-barreiro.pt

•

Balcão Digital: https://www.cm-barreiro.pt/pages/1680

•

Call center (09h00 às 17h00): 212 068 068

Fora do horário do Call Center, para Emergências, utilizar o seguinte contato: 21 206 80 00
Secretaria do Departamento de Águas e Higiene Urbana: (09h00 às 17h00) 21 206 85 74
Todos os serviços administrativos e operacionais das águas, saneamento e resíduos estão a funcionar
normalmente. Podem ser dadas leituras dos contadores, pela opção de leituras do Call Center ou por
e-mail ou Balcão Digital (relembramos que se não forem dadas leituras o sistema funcionará
justamente, com base em estimativas dos últimos consumos efetuados, que se acertarão assim que
haja novas leituras presenciais feitas pelos munícipes ou pelos leitores dos serviços das águas).
A APP “AQUI BARREIRO” está a funcionar regularmente para comunicar ocorrências na via pública.
Deve optar sempre por um contacto telefónico ou digital, mas caso seja absolutamente necessário o
atendimento presencial está a ser realizado, sob as devidas regras de proteção sanitária, no Balcão
Único da Av. do Bocage (Alto do Seixalinho). Provisóriamente o Balcão único do Mercado 1º de Maio
(Barreiro) encontra-se encerrado.

Pagamentos da fatura da água, saneamento e resíduos, para os munícipes que
costumam utilizar os nossos balcões, para evitar ajuntamentos e filas, sugerimos
que utilizem o pagamento por multibanco ou num agente payshop. Veja as
localizações na lista disponibilizada >

LOJAS ONDE PODE PAGAR A FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, SANEAMENTO
E RESÍDUOS, atualizada a 19/08/2020:

LOJAS ONDE PODE PAGAR A FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, SANEAMENTO
E RESÍDUOS, atualizada a 19/08/2020 (continuação):

