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*Nome/Denominação social ____________________________________________________________ 

*Identificação fiscal nº ________________________, *residência/sede em ___________________, 

*Província __________________; *Município ___________________, *Comuna ___________________; 

*Telefone ____________; *Telemóvel ___________; *Fax _____________; *e-mail ________________; 

*O requerente é    proprietário   arrendatário   outro ______________________ do prédio: 

 urbano    rústico    misto, denominado ___________________________________, localizado em 

*Província __________________; *Município ___________________, *Comuna __________________. 

 

 

 
 

Órgão de Administração da Bacia Hidrográfica ______________________________________________; 

*Designação do projecto ou actividade _____________________________________________________; 

*Bacia Hidrográfica _____________________________; Sub-bacia ______________________________; 

*Município ______________, *Província ___________________, *Comuna _______________, *Coordenadas 

Geográficas WGS84  (graus): Latitude = ______________ Longitude = ______________. 

 

*Área total de implantação do projecto ___________ m
2
 dos quais ________ m

2
 integram o domínio 

público hídrico. 

*Finalidade____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

*Tempo de ocupação: _______   dias   semanas   meses 

Período _____/_____/20_____  a  _____/______/20_____ (dd/mm/aaaa) 

*Tipo de serviço a prestar:_________________________________________________________ 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Navegação, flutuação, recreação e desporto (artigo 58.º  do RUGRH) 

 

Os dados assinalados com * devem ser obrigatoriamente apresentados com o pedido de título de utilização dos recursos 
hídricos. Os restantes dados poderão ser disponibilizados após a eventual outorga do título. 

 

II. LOCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 

 

III. CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 
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_________________, ____ de __________ de ______  

  

 

 Assinatura 

 

 

 
 

 *Cópia do Cartão de Contribuinte ou do Bilhete de Identidade; 

 *Descrição da utilização pretendida, nomeadamente a seguinte informação: 

 Planta de enquadramento à escala 1:25000 com a localização da pretensão; 

 Planta de implantação à escala adequada (por exemplo 1:1000, 1:2000, 1:5000); 

 Indicação da área, zona ou percursos onde se pretende exercer a actividade;  

 Indicação da data e hora, características da prova e meios de sinalização e balizagem; 

 Indicação das infra-estruturas em terra necessárias para o exercício da actividade e do 

modo de abastecimento de combustíveis (se aplicável); 

 Indicação do calendário das provas e/ou plano de navegação; 

 Indicação das formas de sinalização e de segurança a adoptar; 

 Descrição e número dos meios de salvamento; 

 Relação de obstáculos existentes, nomeadamente açudes, barragens, captações e suas 

características 

 Declaração de responsabilidade pelo cumprimento de normas específicas de segurança e 

registo. 

 Sistemas a utilizar para a transposição; 

 *Projecto com indicação do número, dimensão e características do material flutuante e 

respectiva memória descritiva.  

ELEMENTOS A ANEXAR 

 


