
Requisitos para a Obtenção da Licença 
e Concessão do Uso e 

Aproveitamento de Água Supercial 
e Descargas e Euentes 

VII. RESPONSABILIDADES DA ARA-Sul,IP

As responsabilidades da ARA-Sul,IP são:

 • Planeamento, garan�a da disponibilidade e 

distribuição equilibrada de recursos hídricos;

 • Controlo do uso e aproveitamento da água superficial 

e subterrânea, descargas de efluentes e de outras 

ac�vidades que afectam os recursos hídricos;

 • Outorga de direitos de uso ;

 • Projecto, construção e operação de 

infra-estruturas hidráulicas;

 • Autorização e inspecção de infra-estruturas hidráulicas;

 Prestação de serviços técnicos para sectores 

público e privado;

 • Recolha e gestão de dados hidrológicos.
Guijá

Moamba- Corrumana

Tel: +258 281 26129

DIVISÕES DE GESTÃO DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

Cell: +258 82 3038694 - Tel.: +258 21 306729/30 
Fax: +258 21 306756 Email: ara-sul@ara-sul.gov.mz

 Website: www.ara-sul.gov.mz
 

 • Fornecer as informações solicitadas, cumprir as 

orientações transmi�das pelas en�dades competentes 

e sujeitar-se às inspecções necessárias.

DGBS - Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Save

DGBL - Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Limpopo

DGBI - Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Incomáti

DGBUM - Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Umbelúzi



I. REQUISITOS PARA O LICENCIAMENTO

Requerimento de solicitação da licença ou concessão 
para uso e aproveitamento de água Superficial/
Descargas de efluentes, acompanhado pelos seguintes 
documentos:

•  Iden�ficação do requerente ou do representante 
da empresa;
•  Ficha de pedido de uso aproveitamento de água 
devidamente preenchida;
•  Cer�ficado de registo comercial;
•  Comprova�vo do direito de uso e aproveitamento 
da terra (DUAT), ainda que provisório;
•  Licença ambiental e o respec�vo estudo;
•  Mapa de localização/Croqui;
•  Estatuto da empresa ou Bole�m da sua publicação.

II. REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA 
CONCESSÃO PARA USO E APROVEITAMENTO 
DE ÁGUA BRUTA E DESCARGA DE EFLUENTES

• O pedido de concessão para o uso e aproveitamento 

de água bruta para além dos requisitos definidos no 

ponto 1, deverá conter a seguinte informação:

•  Localização da fonte de captação(coordenadas 

geográficas), cotas de níveis, natureza e períodos de 

uso, volume máximo a ser aproveitado e mínimo a 

deixar correr para jusante;

•  Instrumentos de medidas de volumes de água;

•  Descrição detalhada das obras a serem executadas 

para a captação da água;

•  Servidões e ocupações temporárias autorizadas, 

sua duração e indemnizações a pagar pela sua cons�tuição;

•  Descrição das áreas eventualmente inundáveis e suas 

consequências;

•  Principais obras a realizar para salvaguardar os direitos de 

terceiros;

•  Prazo de início e conclusão das obras e para o começo da 

exploração.

III. DIREITOS DOS UTENTES

•  O direito ao aproveitamento priva�vo confere ao seu 

�tular a possibilidade de, no prazo es�pulado, fazer a 

u�lização que lhe for determinada, podendo, portanto, 

realizar as obras adequadas e, nos termos que vierem a 

ser estabelecidos, ocuparem temporariamente terrenos 

vizinhos e construir as servidões necessárias.

IV. DADOS ADICIONAIS

Pecuária: indicar o nº e o �po de animais;
Agricultura: indicar a área a irrigar e o respec�vo �po de 
cultura;
Piscicultura: indicar a área e volume dos reservatórios 
de água;
Indústria: indicar a ac�vidade, descrição das instalações, 
quan�ficação dos efluentes a produzir, meios de tratamento 
a u�lizar e avaliação do seu Impacto Ambiental;
Indústria recrea�va: indicar �pos, meio, equipamento e 
apresentar o estudo AIA;
Descarga de efluentes: Iden�ficar a água superficial ou 
aquífera onde a mesma se realiza e onde encaminhar caso 
sejam ver�dos em terra, indicar o �po, composição, volume 
e pré tratamento dos efluentes.

VI.OBRIGAÇÕES GERAIS DO UTENTE

As obrigações gerais dos utentes são:

 • Respeitar as condições estabelecidas no acto consul�vo do 

direito;

•  Esse direito é atribuído com ressalva dos usos 

existentes preexistentes e dos direitos de terceiros.

•  A possibilidade de u�lização poderá ser revista, 

verificando-se insuficiência de equipamento de captação 

e adução, diminuição imprevisível do caudal ou volume de 

água objecto de u�lização ou erro de cálculo na 

avaliação do caudal.

•  A modificação das caracterís�cas do licenciamento ou 

concessão só poderá ser feita mediante prévia e 

expressa autorização da en�dade outorgante.

 • Garan�r a minimização do impacto ambiental e, em 

especial, zelar pela qualidade da água;

 • Respeitar os direitos dos outros utentes legí�mos das águas;

 • U�lizar a água da maneira racional e económica, dando-lhe 

unicamente o des�no definido;

 • Proceder ao pagamento pontual das tarifas e dos encargos 

financeiros es�pulados;

 • Par�cipar nas tarefas de interesse comum, nomeadamente, 

as des�nadas a evitar a deterioração da quan�dade e 

qualidade de água e do solo;
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