ANEXO AO REQUERIMENTO DE PEDIDO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL – PRODUÇÃO DE ENERGIA HIDROELÉTRICA
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. LOCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

Administração Região Hidrográfica: [ ]Norte [ ]Centro [ ]Tejo e Oeste [ ]Alentejo [ ]Algarve
Designação da captação __________________________________________________________________________
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:
[ ]rio [ ]ribeira/ribeiro [ ]barranco [ ]albufeira [ ]lagoa

[ ]margem: [ ]esquerda [ ]direita

III. CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

A captação de água implica implantação de infraestrutura: [ ] sim [ ] não
Designação do aproveitamento hidroelétrico _________________________________________________________
Caudais a utilizar (m3/s) _______________________ Volume máximo anual (hm3) __________________________
Cota da tomada de água ou de adução (m) _______________________________
Potência a instalar (MW) ______________ Previsão da produtibilidade média anual (GWh) ___________________
Localização da central hidroeléctrica:
Designação ____________________________________________________________________________________
Freguesia ________________________________________ Concelho _____________________________________
Coordenadas Geográficas ETRS89 (graus decimais): Latitude = _______________ Longitude = __________________
(sistema de coordenadas alternativo: Hayford Gauss Militar – Datum Lisboa (metros): M = ________ P = _______ )
Quando a central não for de pé de barragem indique.
Linha de água da restituição ___________________________________________ Cota de restituição (m) ________
Circuito hidráulico (breve descrição) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

IV. CARACTERÍSTICAS DA(S) INFRAESTRUTURA(S) HIDRÁULICA(S) EXISTENTE(S) OU A CONSTRUIR

Tipo: [ ]barragem [ ]outro _______________________________________________________________________
Designação da infraestrutura: _____________________________________________________________________
a) Se a infraestrutura hidráulica é uma barragem indique:
Tipo de barragem _______________________________________________________________________________
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Altura da barragem (m) _______________________ Cota do coroamento (m) ______________________________
NPA (m) ____________ NMC (m) _____________
Capacidade da albufeira (m3) ______________ Área ocupada pela albufeira ao NPA (ha) ________________
Área da bacia drenante (km2) _______________
Freguesia _______________________________________ Concelho ______________________________________

b) Se a infraestrutura hidráulica é de outro tipo indique:
Descrição da infraestrutura: ______________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Concelho __________________________________

_______________________, _____ de __________________________ de 20___

____________________________________________
(Assinatura)
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Elementos a anexar:


Planta de enquadramento à escala 1:25 000 com a localização da pretensão.



Breve caracterização da utilização

