ANEXO AO REQUERIMENTO DO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS NO DOMÍNIO 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. LOCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

Administração Região Hidrográfica: [ ]Norte [ ]Centro [ ]Tejo e Oeste [ ]Alentejo [ ]Algarve
Designação da utilização __________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________ Concelho ________________________________________
Coordenadas Geográficas ETRS89 (graus decimais): Latitude = __________________ Longitude = ________________
(sistema de coordenadas alternativo: Hayford Gauss Militar – Datum Lisboa (metros): M = ________ P= ________)
Indique o que for aplicável:
i) [ ]rio [ ]ribeira/o [ ]barranco [ ]albufeira [ ]lagoa
ii) [ ]águas costeiras

[ ]margem esquerda [ ]margem direita
[ ]margem

IV. CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

Tipo: [ ]barragem [ ]torre de captação [ ]outro
a) Se a infraestrutura hidráulica é uma barragem, indique:
Tipo de barragem _____________________________________________________________________________
Comprimento do coroamento (m) ______________________ Altura da barragem (m) ______________________
NPA – Nível de Pleno Armazenamento (m) ______________ NMC – Nível de Máxima Cheia (m) _______________
Capacidade total da albufeira (m3) _____________________ Capacidade útil da albufeira (m3) _______________
Área da bacia drenante (km2) ______________________ Área inundada ao NPA (km2) ______________________
b) Se a infraestrutura hidráulica é uma torre de captação ou é de outro tipo, indique:
Tipo _______________________________________________________________________________________
Descrição ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Existe modificação do regime hidrológico: [ ]sim [ ]não
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Existe captação de água associada: [ ]sim [ ]não
Finalidade: [ ]regularização de caudais
[ ]abastecimento de água (tipo: [ ]público [ ]privado, volume captado __________m3)
[ ]abeberamento animal
[ ]rega (área __________ha)
[ ]combate a incêndios
[ ]atividades turísticas e desportivas
[ ]atividade industrial
[ ]produção de energia elétrica
[ ]outra_____________________________________________________

____________________________, _____ de __________________________ de 20____

_________________________________________________
(Assinatura)
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Elementos a anexar:


Projeto que inclua nomeadamente a seguinte informação:
- Memória sumária descritiva;
- Planta de enquadramento à escala 1:25 000.

