
NOVA FATURA
Mais informação, mais detalhes e mais proximidade.

NOME
XXXXXXXXXXXXXX

MORADA
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XXX XXXXXXXXX

Nome: XXXXXXXXXXXXXX
NIF: XXXXXXXXXXXXXX
Local de Consumo:
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XXX XXXXXXXXX
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N.º da Fatura: referência 
através da qual pode esclarecer 
qualquer dúvida.

Dados do Cliente e
Local de Consumo.
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Data de Emissão: data em que os 
nossos serviços emitem a fatura.

Período de Faturação: mês da fatura

N.º de Cliente: funciona com o seu 
código de identidade perante a AdPF, 
através da qual poderá solicitar 
qualquer informação.

Data Limite de Pagamento: Data que 
deve respeitar para efetuar o 
pagamento correspondente ao período 
de faturação (ponto anterior).

Resumo da Fatura:

Montante a pagar referente a 
cada serviço prestado por entidade 

e valor. Total da fatura a pagar.
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Modalidades de Pagamento 
ao seu dispor.

www.aguasdepacosferreira.pt
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Conta Corrente: 

Situação da fatura – anterior, 
último pagamento efetuado e 
respetivo saldo e valor em dívida.
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Leituras e Mensagens: 

Datas de leitura e contactos. 
Informação geral ao 
consumidor.

Dados para Pagamento:

Elementos da conta bancária 
para cobrança da fatura (em 
caso de débito direto).

Referências para pagamento via 
multibanco.
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8 Talão de Leitura Ótica:

Espaço reservado para efetuar o 
pagamento da sua fatura no nosso 
balcão de atendimento e agentes 
PayShop, devendo ter especial 
cuidado para não danificar esta área.

Explicação detalhada abaixo

TRH: Taxa de Recursos Hídricos (estado)

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
0,00€

0,00€

0,00€

0,00€



NOVA FATURA
Mais informação, mais detalhes e mais proximidade.

9
10

15

9

10

Tipologia de Cliente:
Doméstico/Não doméstico.

Informação do Contador:
Número e Diâmetro

Valor Estimado:
No caso de existir um consumo 
estimado, os valores 
correspondentes aparecem a 
crédito. 
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Taxa de Recursos Hídricos:
Receitas do Estado.

www.aguasdepacosferreira.pt

Empresa: leitura real efetuada pela 
Águas de Paços de Ferreira.
Cliente: Leitura dada pelo próprio 
cliente.
Estimativa: consumo estimado com 
base na média do seu histórico de 
consumo (últimos 2 meses).
Ausente: utilizada quando por motivos 
de ausência não é possível à AdPF
proceder á leitura do contador, 
efetuando-se assim uma estimativa.
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Tipos de Leitura:
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Detalhes do Consumo de Água:
Consumo efetuado e faturado. 

(A) Restante tabela corresponde ao 
tarifário em vigor, apenas para 

informação geral.

Detalhe do Serviço de Saneamento.
Consumo efetuado e faturado. (A) 
Restante tabela corresponde ao tarifário 
em vigor, apenas para informação geral.
(A) Restante tabela corresponde ao 
tarifário em vigor, apenas para 
informação geral. 13

Histórico de Consumo:

Listagem de faturas emitidas nos 
últimos 6 meses. Gráfico de consumo 
onde pode facilmente comparar os 
consumos dos últimos 12 meses.
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Faturas Vencidas:
Valor em dívida de faturas.

Qualidade da Água 
e outras informações. 17

Explicação detalhada abaixo
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