
 

Medidas de Apoio a Famílias, Empresas e instituições 
 

 

Tendo sido decretado, no dia 18 de março de 2020, o estado de emergência em Portugal, 
através de Decreto do Presidente da República, em consequência da epidemia da doença 
COVID -19. 

Sendo a Vimágua uma empresa intermunicipal que presta um serviço público essencial, 
compete-lhe assegurar a continuidade do serviço de abastecimento de água e saneamento 
de águas residuais, com elevados parâmetros de qualidade e fiabilidade. 

Mercê do contexto excecional que vivenciamos, e em consonância com as orientações dos 
Municípios de Guimarães e Vizela, adotamos um conjunto de medidas de apoio às famílias, 
às empresas e instituições, designadamente: 

1. Na eventualidade de uma família, empresa ou instituição se encontrar com 
dificuldades financeiras e não tiver disponibilidade para pagar o valor da fatura, a 
Vimágua não fará o corte do serviço de água ou da prestação do serviço de 
saneamento. 
Deverão os utilizadores que se encontrem nessas circunstâncias, solicitar planos de 
pagamento fracionados, na medida da sua possibilidade, para as faturas emitidas e 
vencidas neste período; 

2. Face ao expectável aumento do consumo de água dos clientes domésticos, resultante 
da permanência em casa dos agregados familiares, a Vimágua irá aplicar ao consumo 
adicional o preço do escalão atingido pelo cliente no consumo médio do último ano; 

3. Famílias com maior vulnerabilidade económica, e que invoquem essa condição junto 
da Vimágua, através do telefone 253439560 ou 800200646 ou, ainda, através do 
email vimagua@vimagua.pt, facultaremos a suspensão dos prazos de pagamento e 
encaminharemos os processos para análise e apoio social; 

4. Qualquer empresa que suspenda a sua atividade, neste período, poderá requerer à 
Vimágua a suspensão do contrato, comunicando a leitura do contador. A partir desse 
momento, os serviços de fornecimento água, saneamento de águas residuais e 
resíduos sólidos urbanos deixam de ser faturados, sendo a faturação retomada, 
quando comunicarem a retoma da atividade; 

5. Procedemos ao alargamento do prazo de pagamento das faturas em 10 dias, desde a 
data da emissão, e após a data limite de pagamento, acrescemos 20 dias, para 
pagamento através do Multibanco; 

6. Relativamente a faturas e avisos de pagamento já vencidos, a Vimágua procederá à 



 

emissão de novas referências Multibanco, a pedido dos utilizadores, com um prazo 
de pagamento de 10 dias. O pedido poderá ser feito pelo telefone 253439560 ou 
800200646 ou, ainda, através do email vimagua@vimagua.pt; 
Há, ainda, a referir que, durante este período não serão cobrados quaisquer encargos, 
quer a título de juros de mora quer pela emissão de avisos; 

7. Para mitigar o risco de contágio, a Vimágua suspendeu o serviço de leituras dos 
contadores e restringiu os serviços de atendimento ao público, na sua componente 
presencial. Não obstante, reforçou o seu atendimento telefónico, através dos 
contactos 253439560, 800200646 e 800910410; 

8. Também o atendimento online, através do site, www.vimagua.pt, ou do Balcão digital 
estão operacionais; 

9. A comunicação de leituras continua a poder ser feita através da linha gratuita 
800200646, do site, www.vimagua.pt e do Balcão Digital. É importante que os 
utilizadores comuniquem as leituras, evitando, desta forma, a faturação por 
estimativa e acautelando a deteção atempada de eventuais fugas de água nas redes 
prediais. 

A Vimágua fará uma avaliação permanente da adequação das medidas adotadas à evolução 
da situação. 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração 
 

Armindo Costa e Silva 
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Folheto Informativo: COVID-19 
Síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2 

A COVID-19 pode transmitir-se através da água potável? 

Não há evidências de que o vírus que provoca a COVID-19 seja transmitido pela água potável. A evidência atual é que o coronavírus 

SARS-CoV-2 se transmite através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos, espirramos ou falamos, que podem 

atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que 

rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos 

olhos, nariz ou boca com as mãos. Em Portugal o indicador de água segura situa-se na ordem dos 99 %, podendo garantir-se à 

população que pode beber água da torneira com confiança.  

Devo comprar água engarrafada? 

Não é necessário comprar água engarrafada para beber. A água da torneira continuará a ser disponibilizada de forma segura a todos 

os seus utilizadores. 

Como estão as Entidades Gestoras (EG) de Serviços de Águas a proteger o abastecimento de água? 

As EG possuem medidas rigorosas de higiene nas estações de tratamento de água. Os processos existentes de tratamento e 

desinfeção da água, incluindo o uso de cloro, são eficazes na remoção de vírus na água. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

refere que para uma desinfeção eficaz, deve haver uma concentração residual de cloro livre ≥0,5 mg/L após pelo menos 30 minutos 

de tempo de contato com pH <8,0. Um residual de cloro deve ser mantido em todo o sistema de distribuição de água. As EG estão 

em contato com as respetivas Autoridades de Saúde para monitorizar e entender o vírus e o impacto na saúde humana, à medida 

que o conhecimento se vai desenvolvendo.  

E se os trabalhadores das EG estiverem em quarentena em casa, a água ainda será fornecida? 

A água é um serviço essencial e as EG têm Planos de Contingência para preparar a resposta e minimizar o impacto da COVID-19. 

Adicionalmente as EG têm planos de comunicação para emergências na qualidade da água para consumo humano e continuam a 

atualizá-los em resposta às informações disponíveis mais atuais. Em geral, as estações de tratamento de água são seguras, têm 

energia de reserva e requerem poucos funcionários para operá-las, e algumas estações de tratamento de água podem ser operadas 

remotamente.  

Como ajudar a impedir a propagação do coronavírus?  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e Direção Geral da Saúde (DGS) recomendam medidas de higiene e etiqueta respiratória 

para reduzir a exposição e transmissão da doença: 1) tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o 

cotovelo, nunca com as mãos; 2) deitar sempre o lenço de papel no lixo); 3) Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre 

que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes; 4) Evitar contacto próximo com pessoas com infeção 

respiratória. 

APDA 

A APDA é uma entidade que representa e defende os interesses dos agentes responsáveis pelos sistemas, de abastecimento de água 

e águas residuais e de todos os demais intervenientes neste domínio. Simultaneamente, esta Associação estimula e promove o 

tratamento, investigação e desenvolvimento dos assuntos relacionados com a quantidade e qualidade das águas de abastecimento, 

drenagem e destino final das águas residuais, constituindo um fórum para profissionais de diversas formações com intervenção no 

domínio das águas. A Comissão Especializada da Qualidade da Água (CEQA) desenvolve os seus trabalhos com o foco nas questões 

da água destinada ao consumo humano, incluindo todos os processos que sustentam este objetivo e a interligação entre os vários 

domínios. 

 

CEQA 

Comissão Especializada de Qualidade da Água 


