Pedido de registo e/ou regularização das utilizações dos recursos hídricos

Processo n.º

.

Exmo. Senhor
Director Geral do Gabinete para Administração das Bacias Hidrográficas do Cunene, Cubango e Cuvelai
Assunto: Pedido de registo e/ou regularização de utilização dos recursos hídricos

Nome/Denominação social ____________________________________________________________,
BI n.º _____________________, Identificação fiscal n.º ____________________, com residência/sede
em

_______________________________________________________________________________,

Província __________________, Município __________________, Comuna __________________,
telefone

_____________,

telemóvel

____________,

fax

___________,

e-mail

______________________, vem requerer a regularização e/ou registo (indicar a opção) da utilização
dos recursos hídricos infra indicada, nos termos do artigo 116.º (aplicável quando for uma regularização)
do Decreto Presidencial n.º 82/14, de 21 de Abril (RUGRH).

Usos Comuns (artigo 53.º do RUGRH) (registo)
Captação de água para satisfação de necessidades domésticas, pessoais e familiares.
Captação de água para rega de culturas de subsistência.
O abeberamento e pastagens de gado sem fins estritamente comerciais.
Usos decorrentes do direito de aproveitamento da terra (artigo 55.º do RUGRH)
Navegação, flutuação, recreação e desporto. (artigo 58.º do RUGRH)
Pesca (artigo 63.º do RUGRH)
artesanal

industrial

semi-industrial

actividade conexa

Aquicultura Comunal e de Invetigação (artigo 68.º do RUGRH)
Aquicultura Comunal

Aquicultura de investigação

Constituição de direitos fundiários (artigo 71.º do RUGRH)
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Construção de infra-estrutura hidráulica
Barragem

Açudes

Diques

Canais e valas de drenagem

Sistema de saneamento

Pontes
Ocupação temporária para construção, implantação, alteração, reparação ou demolição de infraestrutura hidráulica.
Edificação de empreendimento turístico e similares e implantação de equipamentos industriais ou
outras infra-estruturas.
Realização de aterros ou escavações
Sementeira, plantação ou corte árvores ou arbustos.
Actividades geológico-mineiras (artigo 76.º do RUGRH)
Outras actividades que possam causar impactes nos corpos de água _______________________
Captação de água (artigo 80.º do RUGRH)
superficial
subterrânea
Rejeição de Efluentes (artigo 84.º do RUGRH)
na água

no solo

recarga de aquíferos

Aquicultura comercial (artigo 88.º do RUGRH)

Para o efeito junta-se a documentação necessária.

Pede deferimento,
_________________, ____ de __________ de ______

Assinatura
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