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CHAT ONLINE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
TEMPORARIAMENTE 
ENCERRADO

TRABALHAMOS TODOS OS DIAS 
PARA QUE NÃO LHE FALTE ÁGUA 
E LHE SEJAM GARANTIDOS OS 
SERVIÇOS ESSENCIAIS! 
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TRABALHAMOS TODOS OS DIAS PARA QUE NÃO LHE 
FALTE ÁGUA E LHE SEJAM GARANTIDOS OS SERVIÇOS 
ESSENCIAIS! 

A Águas de Gondomar (AdG) suspendeu o atendimento presen-

cial, reforçando assim as medidas de combate ao coronavírus 

(COVID-19), mas continua disponível para responder às solicita-

ções dos clientes, através do atendimento telefónico e dos seus 

canais digitais (www.aguasdegondomar.pt e geral@aguasde-

gondomar.pt) . A maior parte dos trabalhadores da AdG está, 

assim disponível, em regime de teletrabalho para dar seguimen-

to a questões relacionadas com esclarecimentos de faturação, 

comunicação de leituras, solicitação de meios alternativos de pa-

gamento (referências multibanco) e pedidos de ligação urgentes.

Os serviços essenciais, nomeadamente o normal abastecimento 

de água e a drenagem de saneamento no concelho estão tam-

bém totalmente assegurados. Os trabalhos que incluam a inter-

venção de piquetes técnicos, reparações de avarias, controlo de 

reservatórios, operadores de ETAR e técnicos de manutenção vão 

ser assegurados por turnos, estando uma segunda linha de cola-

boradores em casa de prevenção.

 Relativamente à faturação, foi aumentado o prazo de pagamen-

to das faturas emitidas e não serão realizadas ações coercivas 

neste período, como corte de água e execuções fiscais por atraso 

no pagamento. 

A adoção destas medidas, tomadas em conjunto com a Câmara 

Municipal de Gondomar, traduzem o comprometimento no com-

bate à propagação do surto do coronavírus (CoViD-19), com a 

implementação de medidas de prevenção e segurança, que aju-

dem a quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus e que 

protejam os clientes, colaboradores, parceiros, gondomarenses e 

a sociedade, em geral. 
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CHAT ONLINE PARA APOIO AOS CLIENTES 

MY AQUA: 
GERIR O SEU CONTRATO A PARTIR DO TELEMÓVEL 

Em tempo de pandemia e no sentido de reforçar a proximidade 

com os seus clientes, agora apenas possível por telefone ou suporte 

digital, a AdG lançou o Chat Online, uma ferramenta de apoio e 

atendimento ao cliente disponível em www.aguasdegondomar.pt 

Ao entrar no site da AdG, o cliente encontra no canto inferior direito 

uma janela de conversação, através da qual um operador estará 

pronto para responder, de imediato, às suas questões. Para além 

de otimizar a relação entre a AdG e os seus clientes, facilitando uma 

comunicação mais pessoal e customizada, esta ferramenta permite 

analisar em tempo real as situações apresentadas e responder de 

forma rápida e personalizada aos pedidos dos clientes. Este novo 

canal digital dispõe de uma equipa de operadores, disponível entre 

as 8h30 e as 17h30, em dias úteis. 

O MyAQUA® é uma aplicação gratuita para smartphones, 

disponível 24 horas por dia, que permite ao Cliente consultar e 

gerir os seus dados de contrato, comunicar leituras de acordo, 

com as suas preferências, consultar contas da água, verificar se 

existem contas por regularizar (faturas e notas de crédito), aceder 

às referências de pagamento, aderir ao envio da fatura eletrónica e 

ao débito direto e comunicar anomalias. Permite, também, aceder 

a mais do que um contrato, podendo consultar e gerir a informação 

relativa a vários locais de consumo de forma simples, cómoda 

e com único código de acesso.  Para usufruir destas facilidades, 

basta aceder à app no telemóvel e registar-se com o seu n.º de 

entidade, NIF e email. Se já tem acesso à área de cliente no site da 

AdG, basta entrar com os seus atuais dados de login. O MyAQUA 

está disponível para telemóveis com sistema Android (versão 4.0 

ou superior), iPhone (versão iOS 7.0 ou superior) e Windows Phone 

(versão 7.5 ou superior).
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EM TEMPO DE COVID 19 UTILIZE OS CANAIS DIGITAIS

• Atendimento ao cliente: 224 660295

• Atendimento geral: 224 660 200 

• Website: www.aguasdegondomar.pt

• App Mobile gratuita: app gratuita (disponível sistema Android e 

iPhone)

• Avarias ou roturas na Via Pública 24 horas: 800 206 438 (gratuita)

• Email: geral@aguasdegondomar.pt

• Chat Online - reforçado e disponível em permanência para pres-

tar todos os esclarecimentos e resolver todas as situações. 

Continuamos a trabalhar para garantir a continuidade dos serviços 

essenciais que prestamos.

A colaboração de todos é imprescindível no combate à pandemia. 

#fiqueemcasa

FORNECIMENTO DE ÁGUA 
SEGURA NA TORNEIRA
A Organização Mundial da Saúde (OMS) refere que não há evidências 

da presença do COVID-19 nos sistemas de abastecimento de água. 

A manutenção do fornecimento de água segura nas torneiras é essencial 

e assume uma relevância acrescida na situação atual de pandemia do 

COVID-19. Por esta razão, a Águas de Gondomar encontra-se a seguir 

um conjunto de recomendações emitidas pela entidade reguladora do 

setor (ERSAR) que visa a estrita manutenção do controlo da qualidade, 

embora com algumas adaptações decorrentes das especificidades que 

a situação atual exige. Encontra-se garantida a desinfeção adequada 

da água para maior proteção da saúde humana, apesar da ingestão 

não ser uma via de exposição relevante ao COVID-19, pelo que não 

existem motivos de saúde para os consumidores optarem por água 

engarrafada ou outras bebidas.

Para além disso, a Águas de Gondomar encontra-se em contacto 

com a autoridades de saúde local e com a ERSAR, no que toca ao 

controlo da qualidade da água nas diferentes fases de evolução da 

epidemia COVID-19.
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A MELHOR FORMA DE LAVAR AS MÃOS 
PARA PREVENIR COVID-19

As viroses respiratórias como a doença do coronavírus (Covid-19) 

espalham-se quando o muco ou gotículas (tosse ou espirro) que 

contêm o vírus entram no corpo através dos olhos, nariz ou gar-

ganta. Na maioria das vezes, isso acontece através das mãos, que 

são também um dos meios mais comuns pelos quais o vírus se 

transmite de uma pessoa para outra. A Direção-Geral da Saúde 

(DGS) refere , por isso, que é de extrema importância uma correta 

lavagem das mãos para nos mantermos mais seguros quanto à 

epidemia de Covid-19. Saiba quais os passos que deve seguir para 

uma correta lavagem das mãos:
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Linha de Apoio ao Cliente: 224 660 295
Avarias / Roturas 24h: 800 206 438

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Sede: 
Segunda: das 8h30 às 19h30
Terça a Sexta: das 8h30 às 16h30 
Loja do Cidadão de Gondomar:
Segunda a Sexta: das 9h00 às 16h00

Sede: 
Rua 5 de Outubro, 112
Loja do Cidadão de Gondomar:
Praça Luis de Camões, 183

Tel. 224 660 200
Fax. 224 660 299

www.aguasdegondomar.pt

C O N T A C T O S

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Lavar as mãos com sabão é uma das medidas preventivas para 

travar o novo coronavírus, porque o sabão dissolve a camada 

de lípidos em torno do vírus. Mas esta ação de higienização e 

desinfeção deve estender-se também a casa, já que tempos ex-

cecionais exigem limpezas excecionais.  Deixamos aqui as reco-

mendações da Direção Geral de Saúde sobre os cuidados deve 

ter em casa:

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES

1. Devem ser utilizadas luvas e roupa protetora (avental de plásti-

co), para a realização da desinfeção das superfícies;

2. Devem ser lavadas as mãos, antes e depois da colocação das 

luvas;

3. Para a desinfeção comum de superfícies (especial atenção para 

zonas de contacto frequente como maçanetas das portas, interrup-

tores de luz ou outros objetos):

> Lavar primeiro com água e detergente;

> Aplicar a lixívia diluída em água na seguinte proporção: uma me-

dida de lixívia em 49 medidas iguais de água;

> Deixar atuar durante 1 0 minutos;

> Enxaguar apenas com água quente e deixar secar ao ar

4. O mobiliário e alguns equipamentos (como comandos ou tele-

móveis 4 poderão ser desinfetados após a limpeza, com toalhetes 

humedecidos em desinfetante álcool a 70º;

NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1. As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas com 

um produto de limpeza misto que contenha em simultâneo deter-

gente e desinfetante na composição, por ser de mais fácil e rápida 

aplicação e ação;

2. Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios e 

ralos destes, passar depois ao mobiliário, de seguida a banheira ou 

chuveiro, sanita e bidé;

3. Na cozinha, deve proceder se na seguinte ordem:

> Lavar as louças na máquina ou à mão com água quente e sabão 

(detergente de lavar louça à mão);

> Limpar e desinfetar armários, bancadas, mesa e cadeiras, não 

esquecendo de desinfetar os puxadores dos armários e das portas;

> Limpar e desinfetar a torneira, o lavatório e o ralo;

4. Se houver presença de sangue, secreções respiratórias ou outros 

líquidos orgânicos:

> Absorver os líquidos com papel absorvente;

> Aplicar lixívia diluída em água na proporção de uma medida de 

lixívia, para 9 medidas iguais de água usar máscara na diluição e 

aplicação da lixívia;

> Deixar atuar durante 10 minutos;

> Passar o local com água e detergente;

> Enxaguar só com água quente;

> Deixar secar ao ar e abrir as janelas para ventilação do espaço.




