ANEXO AO REQUERIMENTO DE PEDIDO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS NA REGA DE TERRENOS AGRÍCOLAS E ESPAÇOS VERDES (CAMPOS DE GOLFE,
JARDINS DE USO PÚBLICO, …)
I. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/Denominação social ____________________________________________________________ identificação
fiscal nº _____________, residência/sede em ________________________________________________________,
código postal ______-____ Localidade de __________________________________ Freguesia _________________
________________ Concelho ____________________________ Telefone ____________ Telemóvel ____________
Fax __________________ e-mail ___________________________________________________________________

II. TITULARIDADE DOS TERRENOS ONDE SE LOCALIZAM AS INSTALAÇÕES

O requerente é [ ]proprietário [ ]arrendatário [ ]outro ______________________ do prédio: [ ]urbano [ ]rústico
[ ]misto, denominado ________________________________________, localizado no concelho de _____________
________________________, freguesia de _____________________________, descrito sob o n.º _______________
da Conservatória do Registo Predial de ______________________________ e inscrito na matriz no artigo _________.

III. CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

1- Origem das águas residuais
[ ]Domésticas [ ]Urbanas [ ]Agropecuária [ ]pluviais contaminadas
[ ]Industriais: [ ]processo de produção [ ]sanitários e refeitório [ ]torre de refrigeração
[ ]outra _______________________________________________________________________________________
Tipo de indústria ________________________________________________________________________________
CAE: principal _______________________________ CAE secundária _______________________________________
2 -ETAR
Designação _______________________________________________________________ Ano de arranque _______
Freguesia ______________________________________ Concelho ________________________________________
Coordenadas Geográficas ETRS89 (graus decimais): Latitude = ________________ Longitude = _________________
(sistema de coordenadas alternativo: Hayford Gauss Militar – Datum Lisboa (metros): M = __________ P = ________)
Licença de utilização dos recursos hídricos para rejeição de águas residuais n.º _______________________________
3- Armazenamento e pré-tratamento
Local __________________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________ Concelho ________________________________________
Coordenadas Geográficas ETRS89 (graus): Latitude = ______________________ Longitude = ____________________
(sistema de coordenadas alternativo: Hayford Gauss Militar – Datum Lisboa (metros): M = ___________ P = _______)
Sistema de retenção adotado _____________________________________________________________________
Tempo de retenção ______________ [ ]dias [ ]meses [ ]anos

Capacidade (m3) ___________________________
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Sistema de tratamento de afinação:
Desinfeção: [ ]sim [ ]não Tipo ____________________________________________________________________)
Outro: ________________________________________________________________________________________
3- Reutilização das águas residuais
Caudal reutilizado _______________________________ [ ]m3/dia [ ]m3/mês [ ]m3/ano
Finalidade do efluente reutilizado:
[ ]rega de terrenos agrícolas [ ]rega de campos de golfe [ ]rega de jardins de uso público [ ]lavagem de ruas
[ ]outro _____________________________________________________________________________________
Aplicação das águas residuais:
Número de parcelas onde se pretende efetuar a rega agrícola ____________________________________________
(de acordo com a Listagem apresentada em Anexo, se aplicável)
Área total a regar com efluente tratado ___________________________________________________________ m2

__________________________, ____ de __________________________ de 20___

_______________________________________________
(Assinatura)
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Elementos a anexar:


Título de propriedade dos terrenos ou, não sendo o proprietário, título que confere o direito à sua utilização.
Quando este título não consubstancie um contrato de arrendamento, deverá o requerente anexar
declaração de permissão do proprietário do terreno, bem como cópia do respetivo título de propriedade.
No caso da utilização de águas residuais na rega de solos agrícolas, deverá o requerente anexar declaração
de compromisso de cedência das parcelas e de responsabilidade pela utilização das águas residuais, assinada
pelos respetivos proprietários ou utilizadores.



Parecer prévio da Direção Regional de Agricultura e da Autoridade de Saúde respetivas (se aplicável).



Memória descritiva do projeto que deve incluir os seguintes elementos:
- Identificação e descrição sumária da ETAR fornecedora das águas residuais tratadas (tipo e processo
de tratamento adotado e meio recetor da descarga).
- Planta à escala 1:25 000 e à escala 1:2 000 (ou 1: 5 000), sempre que possível em formato digital, com
indicação da localização e das coordenadas Geográficas ETRS89 (graus):
i. da ETAR;
ii. do sistema de armazenamento e de afinação;
iii. das áreas onde se pretende efetuar a reutilização;
iv. das parcelas onde se pretende efetuar a rega agrícola (se aplicável);
v. das captações de água superficial e/ou subterrâneas existentes na proximidade.



Descrição das condições de armazenamento das águas residuais tratadas, do tratamento de afinação
realizado (identificação dos produtos e quantidades aplicadas), dos meios de transporte e dos sistemas de
rega utilizados.



Indicar o volume de água residual tratada a utilizar na reutilização.



Indicar outras origens da água de abastecimento se existentes. Caso este seja efetuado a partir de captação
própria carece do respetivo título.



Relação dos agricultores que utilizarão águas residuais tratadas na rega, de acordo com a tabela seguinte
(se aplicável):
Identificação da parcela
Artigo
Número
Denominação
matricial
parcelário

Proprietário

Tipo de
Culturas

Área
(ha)

Local

Freguesia

Concelho

