
 

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO – RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE PRIVADA 

Foi publicada, na I Série do Diário da República de 19 de Junho, a Lei n.º 34/2014 que procede à segunda 

alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos.  

Tal diploma apresenta como principais novidades: 

1. Em termos genéricos, uma atualização das nomenclaturas / identificação das entidades competentes no 

âmbito do domínio público hídrico e a definição parcial dos respetivos termos de atuação, cuja concretização em 

pleno fica dependente de outros diplomas a aprovar; 

2. Definição das competências da Autoridade Nacional da Água – leia-se, da Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P. - em matéria de classificação, registo e administração do domínio público hídrico, estabelecendo que lhe 

compete identificar, tornar acessíveis e públicas as faixas do território que correspondem aos leitos ou margens das 

águas do mar ou de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis que integre a sua jurisdição (cfr. o n.º 3 do artigo 9.º 

na sua redação atual); e sobretudo 

3. Revisão do regime aplicável ao reconhecimento do direito de propriedade (privada) sobre parcelas de leitos 

ou margens de águas de mar ou de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis (cfr. o artigo 15.º da Lei), sendo de 

destacar:  

a.  o fato de tal reconhecimento deixar de estar sujeito a um prazo determinado/fixo, pelo que as respetivas 

ações judiciais podem vir a ser intentadas a todo o tempo, competindo aos tribunais comuns decidir sobre a 

propriedade ou posse de tais parcelas e cabendo ao Ministério Público a representação do Estado, sempre que 

estejam em causa interesse públicos subjacentes à titularidade dos recursos dominais 

b. o fato do reconhecimento da propriedade de tais parcelas fazer-se, por via de regra, em ação judicial com 

prova documental – isto é, cadastro, sucessão por morte, doação, usucapião … - que ateste a propriedade 

particular ou comum, anteriores a 31 de Dezembro de 1864 ou a 22 de Março de 1868, no caso de se tratar de 

arribas alcantiladas (cfr. o n.º 2 do artigo 15.º), procedendo-se através do novo n.º 5 da norma em apreço ao 

alargamento das situações de dispensa de tal regime regra, ou seja, casos de obtenção do reconhecimento da 

propriedade privada sobre o domínio público hídrico sem sujeição ao regime probatório – difícil ou até impossível 

- estabelecido nos números anteriores e respeitantes a terrenos que: 

i.   Já tenham sido desafetados do domínio público hídrico; 



 
ii.   Embora ocupem margens dos cursos de água navegáveis ou flutuáveis não estejam sujeitos à jurisdição da 

Direcção-Geral da Autoridade Marítima ou das autoridades portuárias; 

iii. Estejam integrados em zona urbana consolidada definida no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

fora da zona de risco de erosão ou invasão do mar, e se encontrem ocupados por construção anterior a 1951, 

documentalmente comprovado. 

A Lei n.º 34/2014 e, portanto, as alterações sumariamente enunciadas produzem efeitos a partir de 1 de Julho 

de 2014 (cfr. o artigo 4.º da Lei n.º 34/2014). 

O diploma encontra-se disponível para consulta através do seguinte link: Lei n.º 34/2014, de 19 de Junho 
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COIMBRA, 19 de Junho de 2014 

 


