
                                                                                     

                                                                                                                                                    

EDITAL
N.º 2/ARHALT/DRHI/2021

Nos termos dos artigos 60.º e 67.º da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro e do nº 4 do artigo 
21º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio, torna-se público que deu entrada na 
Agência Portuguesa do Ambiente IP / Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 
(APA/ARH Alentejo) um pedido de utilização dos recursos hídricos do Domínio Público Hídrico . 

A referida utilização localiza-se na Freguesia Póvoa de São Miguel, concelho de Moura e possui 
as seguintes características:

Local:Rio Guadiana/ Albufeira de Alqueva
Descrição: Fundeadouro para Embarcações

Coordenadas Militares (m): X (M): 265 283 Y (P): 144 554
Coordenadas WGS84 (dd): Longitude: -7.387129 Latitude: 38.265683 
Coordenadas ETRS89-PTTM06 (m): X: 65285  Y: -155443

Convidam-se todos os interessados para, querendo, requerer junto da APA/ARH Alentejo, um 
idêntico pedido de atribuição de licença com o objecto e finalidade ora publicitada, durante o 
prazo de 30 dias úteis a contar da data de publicação do presente Edital.

Caso se verifique a apresentação de pedidos idênticos, será iniciado um procedimento 
concursal entre os interessados, conforme prevê a alínea d) do nº 4 do artigo 21º, do Decreto-
Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio.

Convidam-se ainda todos os interessados que se julguem lesados com a referida pretensão, 
para, querendo, apresentar, por escrito as suas objecções à atribuição da mencionada 
utilização, durante o prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do presente Edital.

E para constar se lavrou o presente Edital, o qual será afixado nos locais de estilo durante o 
prazo de 30 dias.

Para informações complementares, os interessados deverão dirigir-se à APA/ARH Alentejo, 
morada Av. Engenheiro Arantes e Oliveira, n.º 193, 7004-514 Évora, Telefone: (+351)266 768 
200, Fax: (+351)266 768 230, e-mail: arhalt.geral@apambiente.pt, www.apambiente.pt.

Évora, 9 de junho de 2021
 

O Administrador Regional da ARH do Alentejo
(por delegação de competências, nos termos do

Despacho n.º 3569/2021, publicado no DR n.º 66, de 6 de abril) 

André Matoso



(Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento)
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Proc.003/IEN/GD/21

Assunto: Afixação de edital relativo a atribuição de licença de utilização de recursos hídricos do 
domínio público hídrico para colocação de Fundeadouros 
Local: Albufeira de Alqueva

No âmbito da apreciação do processo referido em epígrafe, conforme disposto no n.º 1 
do artigo 21.º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, solicita-se que seja afixado 
em local adequado o edital em anexo, que pretende tornar público que deu entrada na 
Agência do Ambiente, I.P./ARH do Alentejo pedido de utilização de recursos hídricos do 
domínio público hídrico.

Mais se informa que foi efetuada semelhante solicitação à Junta de Freguesia Póvoa de 
São Miguel.

Solicita-se, ainda, que findo o prazo de afixação do edital, V.Exa. informe a APA/ARH do 
Alentejo do resultado da consulta.

Com os melhores cumprimentos.

O Administrador Regional da ARH do Alentejo
(por delegação de competências, nos termos do

Despacho n.º 3569/2021, publicado no DR n.º 66, de 6 de abril) 

André Matoso

Anexo:Edital nº 2/ARHALT/DRHI/21
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