
CABECEIRAS VERDE  

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO  
 
 

Um conselho amigo no âmbito do plano para  
a racionalização de consumos e eficiência energética. 

Todos os meses, recebemos as nossas faturas em formato papel, sejam elas da água, da 
eletricidade, do telefone, da Internet, entre outras. 
Acumulamos uma enorme quantidade de papel, que mudando a nossa atitude poderíamos ser 
mais ecológicos e poupar esse papel, ficando com a faturação em formato digital.  
Além disso, é fácil, acessível, rápido, cómodo e grátis!  
 
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, desde o início de Fevereiro deste 
a n o, d ispon ibi l iza a os con sumidore s de á g ua ,  san ea me nt o e  
resíduos sólidos, a possibilidade de adesão à Fatura Eletrónica.  
Ao aderir à Fatura Eletrónica passa a receber, no endereço de email por si indicado, as suas 
faturas em formato PDF certificado. 
 
Para aderir contacte o Serviço de Atendimento Único através do telefone 253 669 100 ou da 
linha verde 800 200 010 ou dirija-se a um dos serviços de atendimento nos locais abaixo 
indicados para preencher o impresso de adesão: 

• Edifício dos Paços do Concelho (SAU - Serviço de Atendimento Único); 

• Junta de Freguesia de Refojos; 

• Casa do Povo do Arco de Baúlhe; 

• Centro Comunitário de Cavez/Junta de Freguesia de Cavez; 

• Posto Móvel de Atendimento ao Cidadão; 

• Espaços Internet de Refojos e Arco de Baúlhe (nas Centrais de Camionagem) 

• Casa da Cultura (Casa do Barão) 

• Posto de Turismo 
Pode ainda imprimir o impresso de adesão a partir do site da Câmara Municipal,  
(http://cabeceirasdebasto.pt/files/68/6848.pdf) preenche-lo e remetê-lo pelo correio ou 
entrega-lo num dos pontos de atendimento acima referidos. 

Adira à fatura eletrónica, sempre que possível e assim estará a  contribuir para uma 
diminuição do consumo em papel e por consequência, do abate de árvores. 

Conselho nº 61 
Adira à Fatura eletrónica! 
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