
 

Pode receber as suas facturas da água em formato digital. 
 

O Município de Moura, de acordo com a sua política que visa contribuir, de forma sustentada, 

para a qualidade de vida dos cidadãos do concelho, aderiu à Via CTT e passará a enviar as suas 

facturas através deste serviço. Através da ViaCTT, uma caixa de correio eletrónica gratuita que 

permite receber, organizar e arquivar, em formato digital, toda correspondência, os cidadãos do 

concelho de Moura podem agora receber as suas contas da água. 

O que pode fazer com a Via CTT? 

 

• ACTIVAR ENTIDADES e RECEBER correio em formato digital. 

 

• PAGAR facturas ou outros documentos. 

 

• Receber ALERTAS de aviso por e-mail ou SMS. 

 

• PARTILHAR documentos com outros utilizadores. 

 

• GRAVAR ou imprimir os documentos recebidos. 
 

Como ativar a Via CTT? 

 
Para ativar a sua Caixa Postal Eletrónica pode escolher o meio que achar mais conveniente: 

 

• http://www.viactt.pt 

 

Registe-se no site Via CTT e depois envie os documentos de identificação pessoal indicados 

para o serviço Via CTT. 

 

• Estação de Correios 

 
Receba  u m   Código  Temporário  de  Utilizador  e  complete  a  ativação  da  sua  caixa  em 

http://www.viactt.pt. 

 

• Portal das Finanças 

 
Adira às Notificações Eletrónicas no Portal das Finanças http://www.portaldasfinancas.gov.pt/ 

 

Depois, basta selecionar as entidades de quem pretende receber documentos em formato digital 

 

• A segurança no processo de ativação na Via CTT 

 
A segurança é essencial na Via CTT sem a qual não seria garantida toda a confidencialidade e 

privacidade do seu correio. Por esta razão, a adesão ao serviço Via CTT requer a identificação 

pessoal dos utilizadores. 
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Vantagens ViaCTT 

 

• Custo Zero 
 

A adesão e utilização não têm qualquer custo. Os custos são suportados pelas entidades 

expedidoras de correio digital, à semelhança do que acontece com o correio tradicional. 

• Sustentabilidade e responsabilidade social 

 
Adira a formas de comunicação mais amigas do ambiente. 

 

• Exclusividade 

 
Não necessita de mais nenhum repositório de informação; os CTT são a única entidade em que 

pode colocar correio em formato digital. 

 

• Fiabilidade 

 
Os CTT garantem a integridade e confidencialidade do seu correio. 

 

• Universalidade 

 
Para todos: empresas, particulares, organismos públicos. 

 

• Liberdade 

 
Escolha os remetentes e correspondência que pretende receber. 

 

• Segurança 

 
São utilizados os mais modernos meios eletrónicos de segurança. 

 

• Conveniência 

 
Pode aceder à ViaCTT, em qualquer lugar e a qualquer hora, a partir de um computador ou de 

outro dispositivo com acesso à internet. 
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