
ÁGUAS
DEVISEU

Aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, 

 

Titular do contrato___________________________________________________________________, 

Requerente (no caso de não ser o titular do contrato)_______________________________ 

_____________________________________________________________________, Portador do 

B.I./Cartão de Cidadão nº_______________-____, NIF__________________________, Local da 

instalação______________________________________________________________________, 

___________________________________________, código postal ______ - ________________, 

telefone_______________________, e-mail_______________________________________________,  

cliente de água n.º ____________, 

 

Vem, por este meio, requerer, no âmbito do pacote especial de medidas de apoio à economia 
e às famílias para 2021 – o VISEU INVESTE 2021 -, mais especificamente da medida 1, o 
desconto de 25% no consumo de água e serviço de saneamento, estando a usufruir de uma 
redução de, pelo menos, 25% do meu vencimento, a qual pode ser comprovada pelos documentos 
que anexo.  

O desconto será efetuado na componente variável da água e saneamento (consumos) das 
faturas associadas aos comprovativos da redução de rendimento apresentados entre as datas 
de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. 

 

   Declaração oficial da Segurança Social - ou a equivalente no que respeita à Caixa Geral 
de Aposentações - que ateste estar a auferir 75% do vencimento OU Declaração da entidade 
empregadora em como se encontra em regime de lay-off. 

- No caso de trabalhadores independentes, prova de entrega dos requerimentos para obtenção 
daqueles apoios na Segurança Social.

- No caso de trabalhadores que tenham requerido subsídio por desemprego, prova de entrega 
dos requerimentos para obtenção daqueles apoios no Centro de Emprego.

  Declaração a comprovar a morada fiscal (no caso de não ser o titular do contrato e 
residir na mesma morada fiscal).  

  Autorizo expressamente o tratamento destes dados pessoais para os fins acima mencionados. 
Estou ciente que posso exercer os meus direitos de proteção de dados nomeadamente, de 
informação/ esclarecimentos adicionais sobre as medidas de segurança implementadas bem 
como sobre os prazos concretos de conservação, acesso, consulta, retificação e oposição 
ao tratamento. 

 

Declaro sob compromisso e honra que as informações que constam deste 

documento são verdadeiras e anexo toda a documentação comprovativa.  

DOCUMENTOS ENTREGUES

Medida 1: Desconto de 25% no custo dos consumos de água e saneamento para famílias 
com uma quebra comprovada de rendimentos igual ou superior a 25% .

VISEU INVESTE 2021
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