CONTADOR PROVISÓRIO PARA
ABASTECIMENTO DE OBRA
O presente documento visa fornecer as indicações necessárias para solicitar a instalação de contador provisório para
abastecimento de uma obra.

1 PEDIDO DE CONTADOR PARA ABASTECIMENTO DE UMA OBRA
A EPAL disponibiliza-lhe diversos meios para a celebração do contrato de abastecimento:
Site da EPAL, Linha de Atendimento a Clientes, carta, fax e lojas EPAL com os seguintes horários para este tipo de
atendimento. atendimento.
Edifício Sede: Av. da Liberdade, 24, 1250-144 Lisboa, das 9H00 às 16H00, todos os dias úteis;
Loja do Cidadão: Edifício Atlanta II, Rua Abranches Ferrão, 10 - C, 1600-001 Lisboa, das 9H00 às 16H00, todos
os dias úteis.
Devem ser entregues os elementos necessários abaixo indicados e deve ser efetuado o pagamento inicial dos custos
associados.

2 ELEMENTOS NECESSÁRIOS
Morada e Planta de Localização com a implantação do estaleiro da obra.
Alvará da obra emitido pela CML ou outro documento oficial indicando a área total da obra e empreiteiro
Email para contacto e número de telefone do representante em obra.
Para contrato de abastecimento para contador de obra:
Se o contrato for realizado em nome individual é necessário: o número do Bilhete de Identidade, ou o número
do Cartão do Cidadão, ou o número do Passaporte e o número do Cartão de Contribuinte;
Se o contrato for realizado em nome de pessoa coletiva é necessário: o número do Bilhete de Identidade,
ou o número do Cartão do Cidadão, ou o número do Passaporte dos sócios da empresa e o número do Cartão de
Contribuinte da empresa.
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3 CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO CONTADOR
Após a receção do pedido de contador para abastecimento
provisório de uma obra, a EPAL efetuará uma deslocação à
obra para definir o local exato onde deverá ficar instalado o
contador.
Sempre que possível, o contador para abastecimento provisório
da obra será instalado num nicho pré-existente do edifício já
abastecido por um ramal ativo. Quando tal não for possível,
deve ser privilegiada a ligação a um ramal existente a desativar
ou a aproveitar para o abastecimento definitivo.
O contador poderá ficar instalado em três locais distintos em
função da dimensão da obra e da configuração da rede geral de
distribuição e da rede predial:
Tipo A – contador instalado em nicho pré-existente na rede
predial (adequado para obras de pequena dimensão, exemplo
fração ou moradia unifamiliar);
Tipo B – contador ligado a boca-de-incêndio de fachada (BI) ou
marco de incêndio (MI) através de união storz, nos casos em que
haja disponibilidade de hidrantes no interior do estaleiro ou nas suas proximidades;
Tipo C – contador ligado a ramal de ligação a construir, sempre junto à rede geral existente, se possível no local do
ramal definitivo, o que implica a execução de uma obra no subsolo sujeita a licenciamento prévio pela CML.
Nos casos Tipo B e Tipo C compete ao requerente a instalação de uma caixa pré-fabricada de plástico para alojamento
do contador de água, cujas dimensões e montagem devem respeitar o esquema anexo.
Durante a primeira deslocação à obra será avaliado com o representante do requerente qual o tipo de montagem do
contador será o mais adequado, tendo em conta as características e necessidades da obra, disponibilidades da rede de
distribuição e prazos e custos de execução.

4 INSTALAÇÃO DO CONTADOR E RESPECTIVO RAMAL
Na sequência da primeira deslocação da EPAL à obra, a caixa para o contador deve ser instalada no local definido e
informada a EPAL de qua a caixa já está disponível para ligação e instalação do contador.
Os locais Tipo A são os de montagem mais expedita por se aproveitarem locais preparados para receber os contadores.
Os locais Tipo B implicam a prévia instalação de uma caixa junto ao hidrante existente.
Os locais tipo C exigem uma intervenção no subsolo, para montar um novo ramal ou remodelar um ramal existente a
desativar, têm um prazo de execução semelhante ao da montagem de um ramal definitivo em rede existente. A obtenção
da licença da Câmara Municipal de Lisboa e a presença de Arqueologia e Polícia durante execução dos trabalhos quando
necessário é da responsabilidade da EPAL e está incluída no valor tabelado a cobrar pela EPAL.

5 RETIRADA DO CONTADOR
Aquando da ligação definitiva do edifício em obra à rede da EPAL, será retirado o contador provisório de obra e
desligado o respetivo ramal (montagens tipo B e tipo C).
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6 CUSTOS ASSOCIADOS
O custo associado à ligação dos contadores provisórios de obra tem valores diferentes em função do tipo de montagem
adotado (Tipo A, Tipo B, ou Tipo C). O custo equivalente à ligação Tipo A, 131 Euros (sem IVA) é pago logo quando é
efetuado o pedido para os três tipos. Caso se venha a optar pela montagem tipo B ou Tipo C, o valor remanescente será
debitado na assinatura do contrato ou numa fatura após a instalação.
Tipo de montagem

Contador

Tipo A (nicho existente)

Custo previsto de instalação (sem IVA)

DN15

Tipo B (ligado a hidrante)
Tipo C (novo ramal)

131(1) Euros

DN15 ou DN20

131 + 95(2) Euros

DN20

131 + 600(3) Euros

Valor da tabela de preços da EPAL em vigor para “Processo para abastecimento de obra”.
Valor da tabela de preços da EPAL em vigor para “Colocação de contador temporário”.
(3)
Valor da tabela de preços da EPAL em vigor para a “Construção de ramal de obra”
(1)
(2)

7 ESQUEMAS DE MONTAGEM
LIGAÇÃO A MARCO DE INCÊNDIO (TIPO B)

LIGAÇÃO COM RAMAL (TIPO C)

LIGAÇÃO A MARCO DE INCÊNDIO (TIPO B)
LIGAÇÃO COM RAMAL (TIPO C)
Caixa em ﬁbra
0,50X0,30X0,15
Dimensões mínimas

Perﬁl metálico
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Mínimo 0,60

Mínimo 0,60

Caixa em ﬁbra
0,50X0,30X0,15
Dimensões mínimas

Perﬁl metálico

CONTACTOS EPAL
Atendimento a Clientes

213 221 111

Comunicação de Leituras

800 201 101

Fax

213 251 397

chamada gratuita

Comunicação de Roturas
na Via Pública

800 201 600

Faltas de Água

800 222 425

chamada gratuita

Site EPAL

www.epal.pt

chamada gratuita

Lojas EPAL
Edifício Sede

Loja do Cidadão

Av. da Liberdade, 24, 1250-144 LISBOA
das 08H30 às 19H30 todos os dias úteis

Edifício Atlanta II, Rua Abranches Ferrão, 10-C, 1600-001 LISBOA
das 08H30 às 19H30 de Segunda a Sexta
das 09H30 às 15H00 ao Sábado

Correspondência
Direção Comercial, Edifício Sede
e-mail: geral.epal@adp.pt
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