GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
COMANDO TERRITORIAL DE BRAGA
DESTACAMENTO TERRITORIAL DE BARCELOS
NÚCLEO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
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Vem o Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Barcelos da Guarda Nacional
Republicana, solicitar os bons ofícios dessa Junta de Freguesia no sentido de publicitar nos locais habituais o facto
de nos termos dos Artº 60 e Artº 61, ambos da Lei 58/2005 de 29 de Dezembro, alterada e republicada pelo
Dec.Lei 130/2012 de 22 de Junho, a captação de águas públicas em Rios, Ribeiras, Regos e demais linhas de
águas publicas, ainda que para fins agrícolas, obriga a um pedido de licenciamento ou concessão.
Os pedidos de licenciamento ou concessão são dirigidos à Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) em
concreto ao seu Departamento de Recursos Hídricos, o qual mantém serviços de atendimento em Viana do
Castelo e no Porto:

Viana do Castelo - Edf de Apoio á Doca de Recreio; Junto à Ponte Eiffel S/N-4900-405-Viana
Castelo – Tel.: 258 807 130;
Porto - Rua Formosa nº 254-4049-030-Porto Tel.: 223 400 000;

O preço das licenças de captação de águas públicas são: *(a confirmar junto da entidade licenciadora)

Até 1 hectare de terrenos a regar - 25€ para um período de 10 anos;
A partir de 1 hectare de terrenos a regar - 150€ para um período de 10 anos.

Documentos obrigatórios a anexar:

Cartão do Cidadão ou B.I. e Nº. de Contribuinte;
Titulo da propriedade do terreno (o registo na predial) e se não for o proprietário
documento que confere o direito à sua utilização. Quando este documento não consubstancie
um contrato de arrendamento, deverá o requerente juntar declaração do proprietário do
terreno, bem como cópia do título de propriedade;
Se tiver inscrito no PRODER será obrigatório o P 1 e P3 (já não é preciso o registo predial do
terreno);
Se a canalização passar por terrenos particulares (autorização dos respectivos proprietários
com cópia B.I. e n.º de Cont. com a devida autorização);
Se a água for transportada por cisternas obrigatório Matrícula da Cisterna e do Tractor;
Obrigatório ainda Mapa da Google para indicar o local onde vai ser feita a captação que
terá de ser assinalada;
Os impressos estão no site da APA: www.apambiente.pt na área Formulários e consta de
um requerimento com 4 anexos.
Com os melhores cumprimentos
Comandante do Destacamento
Rui Ângelo Rosa de Brito
Capitão

Destacamento Territorial de Barcelos
Rua Brito Limpo n.º 23 – Barcelinhos – 4755 – 056 Barcelos
253830180/90;
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