
 

    

 

Nos termos da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro e do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio a responsabilidade de gestão de 
todas as utilizações dos recursos hídricos é da Administração da Região Hidrográfica, devendo cada utilizador, através de simples 
comunicação ou de requerimento de emissão de titulo quando legalmente determinado, solicitar o respectivo registo ou titulação. 

Regularização de Utilização dos Recursos Hídricos existente à data de 31 de Maio de 2007  

Objectivos da Regularização:  

• Salvaguardar os direitos e interesses do utilizador devidamente titulado; 
• Permite uma melhor gestão dos recursos hídricos, com o registo completo e actualizado 

das utilizações; 

Regularização Obrigatória 

• Todas as captações, em domínio particular, com potências dos meios de extracção 
superiores a 5 cv;  

• Descargas de águas residuais domésticas com infiltração no solo (fossas). Sempre que os sistemas de 
tratamento sejam dimensionados para servir mais de 10 habitantes-equivalentes; 

Regularização Facultativa* 

• Captações de águas subterrâneas (furos, minas e poços), com potência de meios de extracção 
inferiores a 5 cv.  

 
* No entanto, é do interesse dos utilizadores que o façam para salvaguarda dos seus direitos, independentemente 
dessa comunicação não ser obrigatória. Quem comunique os seus poços e furos, obtém uma garantia de que não 
serão consentidas captações conflituantes com as suas. 
No futuro, a legalização ou no licenciamento de novos poços ou furos será tido em conta as captações existentes, 
bem como as distancias de protecção.  

Prazo para regularização das utilizações não tituladas 

O prazo para a regularização dos títulos de utilização de recursos hídricos deve ser feito até 15/12/2010. 

Documentação necessária 

• NIF – Número de Identificação Fiscal; 
• BI – Bilhete de Identidade/ Cartão Único; 
• Uma das seguintes opções para definir a localização: 

⇒ Planta de enquadramento à escala 1:25.000; 
⇒ P3 (mapas do parcelário das áreas agrícolas); 
⇒ Fotografia aérea obtida através da internet:  

∗ http://maps.google.pt/maps  
∗ www.google.pt/earth 
∗ http://mapas.sapo.pt   

• Os formulários dos requerimentos estão disponíveis: 
⇒ Nas instalações da ARH Alentejo 
⇒ No sitio da ARH Alentejo: www.arhalentejo.pt ; 

ARH do Alentejo 
Morada: Rua da Alcárcova de Baixo, n.º 6 Apartado 2031 
7001-901 Évora  
 266 768 200  
 266 768 230  
 geral@arhalentejo.pt 

 

Contactos da ARH Alentejo: 

Como entregar os requerimentos 

• Via e-mail: geral@arhalentejo.pt 
• Via correio para a ARH Alentejo; 
• Nas instalações da ARH Alentejo 

Regularização de Títulos de Utilização de poços, furos, 

minas, nascentes e de fossas sépticas 


