
 

Reutilização de água 

Utilização de águas residuais trata-

das ou de águas de drenagem de sis-

temas de rega para benefício de indi-

víduos particulares ou da comunida-

de em geral, sujeita a licenciamento 

nos termos do DL n.º 119/2019. 

Recirculação/Reciclagem 

Utilização de água em circuito fecha-

do dentro de um ou mais processos, 

p.e., a utilização de água residual tra-

tada numa ETAR como água de pro-

cesso ou para lavagem de equipa-

mentos, não abrangida pelo DL n.º 

119/2019.  

A rega de espaços verdes com água 

residual tratada, dentro do recinto 

de uma ETAR, não é considerada 

recirculação ou reciclagem e está su-

jeita ao licenciamento nos termos do 

DL n.º 119/2019. 
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Consulte o Guia para a Reutilização 

de Água — Usos não potáveis 
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REUTILIZAÇÃO 
DE ÁGUA 

O que são 



 

Reutilização 

Sistema descentralizado/centralizado  

(Usos próprios) 

Utilização de água residual tratada para benefício de indiví-
duos particulares ou da comunidade em geral 

 
UTILIZAÇÃO INDIRETA DE APR 

 
podem resultar escorrências, infiltração ou percolação de 

água para os recursos hídricos  

Processo 

Processo produtivo ou outra atividade (p.e. 
lavagem de equipamentos, peças, pavimen-
tos, etc.) desde que todas as águas sejam 
recolhidas e reencaminhadas ao sistema de 
drenagem de águas residuais 

Exemplos  

 Rega 

 Lavagem de pavimentos com escorrên-
cias para o sistema de águas pluviais 

 Água de combate a incêndios 

 Usos paisagísticos 

 Outros 

ÁGUA RESIDUAL RECIRCULADA OU RECICLADA  

pode ser ou não sujeita a tratamento antes de cada utilização 

Processo 1Água

Água residual Processo 2

Água residual

Descarga em coletor 
público ou em 

sistema de 
tratamento de águas 

residuais com 
rejeição nos recursos 

hídricos

Processo 3

Recirculação ou Reciclagem de água 

A recirculação ou a reciclagem de água, quando a mesma 
ocorra em circuito fechado dentro de um ou mais proces-
sos e não constitua uma utilização indireta de ApR, não es-
tá sujeita à obtenção de licença (cfr. DL 119/2019, de 21 de agosto). 

Processo 1Água

Água residual

Descarga em coletor 
público ou em 

sistema de 
tratamento de águas 

residuais com 
rejeição nos recursos 

hídricos

Processo 2ProcessoÁgua

Água residual

Descarga em coletor 
público ou em 

sistema de 
tratamento de águas 

residuais com 
rejeição nos recursos 

hídricos


