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Diploma Resumo Data 
Alterações, revogações e normas 

complementares 

Portaria nº 809/90 

Normas de descarga de águas provenientes de matadouros e 
de unidades de processamento de carnes e normas sectoriais 
relativas à descarga de águas residuais provenientes de todas 

as explorações de suinicultura. 

10-09-1990  

Portaria nº 512/92 
Normas de descarga das águas residuais do sector dos 

curtumes. 22-06-1992  

Portaria nº 1030/93 
Normas relativas à descarga de águas residuais no meio 

receptor natural – água ou solo – de unidades industriais do 
sector dos tratamentos de superfície. 

14-10-1993  

Decreto-Lei nº 45/94 
Regula o processo de planeamento de recursos hídricos e a 
elaboração e aprovação dos planos de recursos hídricos. 22-02-1994  

Decreto-Lei nº 152/97 
Transpõe para o direito interno a Directiva nº 91/271/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativamente ao 
tratamento de águas residuais urbanas. 

19-06-1997  

Portaria nº 423/97 
Estabelece normas de descarga de águas residuais 

especificamente aplicáveis às unidades industriais do sector 
têxtil, excluindo o subsector dos lanifícios. 

25-06-1997  

Decreto-Lei nº 166/97 
Aprova a estrutura, competências e funcionamento do 

Conselho Nacional da Água. 02-07-1997  
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Decreto-Lei nº 236/98 Normas de qualidade da água 01-08-1998  

Portaria nº 429/99 
Estabelece os valores limite de descarga das águas residuais, 
na água ou no solo, dos estabelecimentos industriais do sector 

químico. 
15-06-1999  

Resolução do Conselho de 
Ministros nº 72/2004 

Aprova as linhas gerais do modelo de reestruturação do sector 
das águas em Portugal e fixa as várias etapas da sua 

implementação. 
16-06-2004  

Portaria nº 50/2005 
Aprova os programas de redução e controlo de determinadas 

substâncias perigosas presentes no meio aquático. 20-01-2005  

Resolução do Conselho de 
Ministros nº 113/2005 

Aprova o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água – 
Bases e Linhas Orientadoras – PNUEA. 30-06-2005  

Decreto-Lei nº 133/2005 
Aprova o regime de licenciamento da actividade das entidades 
que operam no sector da pesquisa, captação e montagem de 

equipamentos de extracção de água subterrânea. 
16-08-2005  

Lei nº 54/2005 Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 15-11-2005  

Lei nº 58/2005 Aprova a Lei da Água. 29-12-2005  
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Despacho nº 2339/2007 
Aprovação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2007-2013 

(PEAASAR) – Sumário executivo. 
14-02-2007  

Decreto-Lei nº 77/2006 

Complementa a transposição da Directiva nº 2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, que 
estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da 

política da água, em desenvolvimento do regime fixado na Lei 
nº 58/2005, de 29 de Dezembro. 

30-03-2006  

Resolução da Assembleia da 
República nº 39/2007 

Adopta medidas de eficiência energética e poupança de água. 20-08-2007  

Decreto-Lei nº 306/2007 
Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao 

consumo humano. 27-08-2007  

Decreto-Lei nº 347/2007 
Aprova a delimitação georreferenciada das regiões 

hidrográficas. 19-10-2007  

Decreto-Lei nº 348/2007 
Aprova o regime das associações de utilizadores do domínio 

público hídrico. 19-10-2007  

Portaria nº 1450/2007 
Fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos 

 12-10-2007  

Decreto-Lei nº 353/2007 
Estabelece o procedimento de delimitação do domínio público 

hídrico. 26-10-2007  
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Decreto-Lei nº 391-A/2007 
Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de 
Maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos 

hídricos. 
21-12-2007  

 


