
CONTATOS 

 

Sede Ilha de São Miguel 

Rua do Rosário 

Quinta da SRAF, Matriz  

9600-549 Ribeira Grande, Açores 

Telf.: (+351) 296 470 670 

Email: iroa.sa@azores.gov.pt   

 

Delegação Ilha Terceira 

Praça Almeida Garrett n.º 1 

9700-016 Angra do Heroísmo 

Telf.: (+351) 296 470 800 

 

Representação Ilhas Faial e Pico 

Rua Ernesto Rebelo n.º 2 

9900-112 Matriz - Horta 

Telf.: (+351) 296 470 699 

Com o aproveitamento de nascentes 

ou com a criação de grandes sistemas 

de abastecimento de água com base 

em captações de linhas de água e 

construção de reservatórios, visa-se 

garantir água de qualidade aos 

animais existentes nas explorações, 

assim como permitir uma boa 

higienização do processo de ordenha. 

A rede de abastecimento de água 

agrícola, conta no presente com uma 

capacidade de armazenamento de 

500.000 m
3
, e cerca de 500 km de 

condutas. 

Pedido de Ramal 

Agrícola 

A LIGAÇÃO DE RAMAL permite a   

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  com a 
IROA,S.A. 

 
A IROA, S.A. é fornecedora à atividade agrope-
cuária de um recurso natural fundamental - a 
água - e, nessa qualidade, tem interesse em  

assegurar uma proteção especial dos direitos 
dos consumidores.  

As condições de acesso à prestação do serviço 

e  promovem medidas eficientes e regras trans-

parentes, num mercado com caraterísticas muito 

especiais, como é a Região Autónoma dos Aço-

res.  

 

mailto:iroa.sa@azores.gov.pt


Leitura de valor de consumo 
- A leitura dos valores de consumo de água 
referentes a cada mês realiza-se entre os dias 1 e 
15 e diz referência ao mês imediatamente 
anterior. 
- Nos casos de incapacidade de leitura visual 
dos valores de consumo, os Serviços 
Administrativos da IROA, S.A. estabelecerão o 
valor médio de consumo em função dos últimos 
seis meses imediatamente anteriores em que se 
efetivou a leitura.  
- Os dados recolhidos serão inseridos e 
processados pelos Serviços Administrativos da 
IROA, S.A., emitindo-se e remetendo-se as 
respetivas faturas até ao último dia útil do mês 
imediatamente seguinte. 
- A remessa da fatura, referida no número 
anterior, será efetuada para o endereço definido 
pelo utente.  

COMO POSSO SOLICITAR A 
INSTALAÇÃO DO MEU CONTADOR 

A celebração do contrato de prestação de 

serviços de fornecimento de água agrícola 

deverá ser requerida nos Serviços 

Administrativos da IROA, S.A., 

preenchendo os formulários processuais e 

respetivo contrato necessários para o 

efeito. 

Deverão ser apresentados e confirmados, 

aquando da entrega do requerimento para 

a celebração do contrato de prestação de 

serviços, os seguintes documentos:  

a) Cartão de Cidadão ou Bilhete de 

Identidade do utente;  

b) Cartão de contribuinte fiscal do utente, 

caso não seja possuidor de Cartão de 

Cidadão documento comprovativo do título 

de propriedade, usufruto ou outro direito 

que legitime o uso e fruição do imóvel onde 

pretende que seja efetuada a ligação; 

c) Certidão de teor prédio do rústico; 

d)  Planta P3; 

e) Documento comprovativo do título de 

propriedade, usufruto ou outro que legitime 

o uso e fruição do imóvel onde pretende 

que seja efetuada a ligação; 

f) Se o modo de pagamento for por débito 

direto, apresentar o comprovativo do IBAN. 

O utente deverá comunicar qualquer 
alteração de facto constante do contrato de 
prestação de serviços de fornecimento de 
água agrícola, no prazo máximo de 30 
dias. 

 

Pedido de Ramal 
Agrícola 

Condições de acesso: 

Têm direito a requerer a contratação de 

fornecimento de água agrícola os 

ocupantes de prédios ou parcelas 

independentes de prédios, situados na 

Região Autónoma dos Açores, onde 

exista rede de abastecimento de água da 

IROA, S.A., que demonstrem possuir 

direito que legitime o uso e fruição do 

local de ligação. O proprietário ou o 

usufrutuário do prédio objeto do contrato 

de fornecimento deve comunicar, por 

escrito, e no prazo máximo de 30 dias, 

aos Serviços Administrativos da IROA, 

S.A. a saída e a entrada de novos 

ocupantes. 

 
TARIFÁRIO FORNECIMENTO ÁGUA AGRÍCOLA 

 

TARIFÁRIO 
 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 
AGRICULTORES   
  
TARIFA VARIÁVEL (POR M3) 0,45 € 
TARIFA FIXA - DISPONIBILIDADE 5,00 € 
  
NÃO AGRICULTORES  
  
TARIFA VARIÁVEL (POR M3) 0,80 € 
TARIFA FIXA - DISPONIBILIDADE 5,00 € 
  

SERVIÇOS AUXILIARES 
  
ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO E LIGAÇÃO  
  
SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO 10 € 
INTERRUPÇÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO 25 € 
RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONTADOR 75 € 
REAFERIÇÃO DO CONTADOR 20 € 
CONSTRUÇÃO DE RAMAIS E OUTROS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

 (sob orçamento) 

  
  
  

Aos valores acima acresce IVA à taxa legal em vigor 


