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PAGAMENTO DA ÁGUA
CÂMARA FACILITA FATURA ELETRÓNICA E DÉBITO DIRETO

A partir de agora já possível aderir à fatura eletrónica ou aderir ao débito direto, um serviço 
disponibilizado pela Câmara Municipal de Évora que é gratuito e amigo do ambiente. A 
fatura eletrónica é uma alternativa ecológica que permite reduzir a utilização de papel. Ao 
aderir à faturação eletrónica passa a receber o aviso de emissão de fatura disponível para 
pagamento, através do endereço de correio eletrónico disponibilizado no ato de adesão ao 
serviço, deixando automaticamente de receber o documento em papel. A fatura eletrónica 
é certificada, tem validade fiscal e serve de recibo após boa cobrança. Já o débito direto é 
pagamento feito automaticamente a partir da sua conta bancária. É um método de pagamento 
seguro. Recebe sempre a sua fatura com antecedência para que possa conferir o valor a pagar. 
Se houver algum erro tem 30 dias para falar com o seu banco e anular o pagamento.

Para aderir dirija-se aos serviços de atendimento de águas da C. M. Évora ou simplesmente 
aceda ao site e preencha o formulário online:
http://www2.cm-evora.pt/BalcaoUnico/form_fat_ele.htm

FATURA ELETRÓNICA
SERVIÇO GRATUITO E AMIGO DO AMBIENTE

- A fatura eletrónica é uma alternativa ecológica que permite reduzir a utilização de papel;
- Ao aderir à faturação eletrónica passa a receber o aviso de emissão de fatura disponível 
para pagamento, através do endereço de correio eletrónico que indicou no ato de adesão ao 
serviço, deixando automaticamente de receber o documento em papel;
- A fatura eletrónica será disponibilizada em formato PDF aposto de Assinatura Eletrónica 
Avançada de acordo com os requisitos legais.
- A fatura eletrónica é certificada, tem validade fiscal e serve de recibo após boa cobrança;
- Para aderir dirija-se aos serviços de atendimento de águas da C. M. Évora ou simplesmen-
te acedendo ao site da Câmara e preenchendo o formulário online disponível em Serviços/
Águas: http://www.cm-evora.pt/pt/servicos/aguas

COM O DÉBITO DIRETO
A FORMA MAIS CÓMODA DE PAGAR A SUA FATURA DA ÁGUA

- O pagamento é feito automaticamente a partir da sua conta bancária. 
- É um método de pagamento seguro. Recebe sempre a sua fatura com antecedência para 
que possa conferir o valor a pagar. Se houver algum erro, tem 30 dias para falar com o seu 
banco e anular o pagamento.
- É uma forma de pagamento mais rápida, cómoda e sem perdas de tempo. Não precisa de 
sair de casa para pagar as suas faturas, nem de se preocupar com prazos de pagamento. 
- Para aderir ao pagamento por débito direto basta dirigir-se aos serviços de atendimento de 
águas da C. M. Évora, munido do seu IBAN.


