
 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE UM OU VÁRIOS UTILIZADORES NÃO 
PROPRIETÁRIOS DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A UTILIZAÇÃO 

Utilizador 1 

Nome/Denominação social _________________________________________________________________, identificação fiscal n.º 

____________, residência/sede em _______________________________________________________________________, 

código postal ______-____ _____________________________, na qualidade de: [  ] utilizador  [  ] outro ___________________, 

declaro que utilizo os recursos hídricos, a partir de um(a) _______________ (furo, poço, mina, galeria, nascente, barragem, charca, 

outro), no lugar de _________________________, freguesia de _________________________, concelho de 

_________________________, pertencente a __________________________________________________________________ 

Finalidade da utilização: 

 [  ] consumo humano  [  ] rega (área: _____ ha)   [  ] atividade industrial (qual: _______________________________) 

  [  ] atividade recreativa ou de lazer  (qual: ___________________________)  [  ] outra (qual:  _____________________________) 

Potência do sistema de extração (cv): _____  Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m3):  _______. 

 
______________________, _____ de _________ de 20____ 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

Utilizador 2 

Nome/Denominação social _________________________________________________________________, identificação fiscal n.º 

____________, residência/sede em _______________________________________________________________________, 

código postal ______-____ _____________________________, na qualidade de: [  ] utilizador  [  ] outro ___________________, 

declaro que utilizo os recursos hídricos, a partir de um(a) _______________ (furo, poço, mina, galeria, nascente, barragem, charca, 

outro), no lugar de _________________________, freguesia de _________________________, concelho de 

_________________________, pertencente a __________________________________________________________________ 

Finalidade da utilização: 

 [  ] consumo humano  [  ] rega (área: _____ ha)   [  ] atividade industrial (qual: _______________________________) 

  [  ] atividade recreativa ou de lazer  (qual: ___________________________)  [  ] outra (qual:  _____________________________) 

Potência do sistema de extração (cv): _____  Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m3):  _______. 

 
______________________, _____ de _________ de 20____ 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

Utilizador 3 

Nome/Denominação social _________________________________________________________________, identificação fiscal n.º 

____________, residência/sede em _______________________________________________________________________, 

código postal ______-____ _____________________________, na qualidade de: [  ] utilizador  [  ] outro ___________________, 

declaro que utilizo os recursos hídricos, a partir de um(a) _______________ (furo, poço, mina, galeria, nascente, barragem, charca, 

outro), no lugar de _________________________, freguesia de _________________________, concelho de 

_________________________, pertencente a __________________________________________________________________ 

Finalidade da utilização: 

 [  ] consumo humano  [  ] rega (área: _____ ha)   [  ] atividade industrial (qual: _______________________________) 

  [  ] atividade recreativa ou de lazer  (qual: ___________________________)  [  ] outra (qual:  _____________________________) 

Potência do sistema de extração (cv): _____  Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m3):  _______. 

 
______________________, _____ de _________ de 20____ 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
 
 
 



 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE UM OU VÁRIOS UTILIZADORES NÃO 
PROPRIETÁRIOS DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A UTILIZAÇÃO 

Utilizador 4 

Nome/Denominação social _________________________________________________________________, identificação fiscal n.º 

____________, residência/sede em _______________________________________________________________________, 

código postal ______-____ _____________________________, na qualidade de: [  ] utilizador  [  ] outro ___________________, 

declaro que utilizo os recursos hídricos, a partir de um(a) _______________ (furo, poço, mina, galeria, nascente, barragem, charca, 

outro), no lugar de _________________________, freguesia de _________________________, concelho de 

_________________________, pertencente a __________________________________________________________________ 

Finalidade da utilização: 

 [  ] consumo humano  [  ] rega (área: _____ ha)   [  ] atividade industrial (qual: _______________________________) 

  [  ] atividade recreativa ou de lazer  (qual: ___________________________)  [  ] outra (qual:  _____________________________) 

Potência do sistema de extração (cv): _____  Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m3):  _______. 

 
______________________, _____ de _________ de 20____ 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

Utilizador 5 

Nome/Denominação social _________________________________________________________________, identificação fiscal n.º 

____________, residência/sede em _______________________________________________________________________, 

código postal ______-____ _____________________________, na qualidade de: [  ] utilizador  [  ] outro ___________________, 

declaro que utilizo os recursos hídricos, a partir de um(a) _______________ (furo, poço, mina, galeria, nascente, barragem, charca, 

outro), no lugar de _________________________, freguesia de _________________________, concelho de 

_________________________, pertencente a __________________________________________________________________ 

Finalidade da utilização: 

 [  ] consumo humano  [  ] rega (área: _____ ha)   [  ] atividade industrial (qual: _______________________________) 

  [  ] atividade recreativa ou de lazer  (qual: ___________________________)  [  ] outra (qual:  _____________________________) 

Potência do sistema de extração (cv): _____  Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m3):  _______. 

 
______________________, _____ de _________ de 20____ 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

Utilizador 6 

Nome/Denominação social _________________________________________________________________, identificação fiscal n.º 

____________, residência/sede em _______________________________________________________________________, 

código postal ______-____ _____________________________, na qualidade de: [  ] utilizador  [  ] outro ___________________, 

declaro que utilizo os recursos hídricos, a partir de um(a) _______________ (furo, poço, mina, galeria, nascente, barragem, charca, 

outro), no lugar de _________________________, freguesia de _________________________, concelho de 

_________________________, pertencente a __________________________________________________________________ 

Finalidade da utilização: 

 [  ] consumo humano  [  ] rega (área: _____ ha)   [  ] atividade industrial (qual: _______________________________) 

  [  ] atividade recreativa ou de lazer  (qual: ___________________________)  [  ] outra (qual:  _____________________________) 

Potência do sistema de extração (cv): _____  Volume máximo mensal para o mês de maior consumo (m3):  _______. 

 
______________________, _____ de _________ de 20____ 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 


