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Origem e evolução da classificação pública das águas  

 
A classificação pública das águas tem a sua origem na Antiguidade Clássica e a sua 

primeira e mais relevante sistematização surge com o Direito Romano, que as 

classificava em três categorias fundamentais: públicas, comuns e particulares (Moreira, 

1920:16). Comuns (res comunis omnium) seriam todas as águas que, sendo essenciais 

para a vida do homem, podiam ser utilizadas por todos, não podendo constituir objecto 

de direitos de propriedade. Tal como o ar e as águas marítimas, estas águas só podiam 

ser objecto de direitos de uso (Caponera, 1992). Públicas (res publicae) eram as águas 

pertencentes ao Estado, a uma comunidade ou município, podendo a sua utilização ser 

concedida a terceiros. As águas particulares eram susceptíveis de apropriação 

individual, e constituíam apenas uma pequena parte das águas disponíveis: água da 

chuva, águas subterrâneas e pequenos corpos de água.  

 

Esta classificação sofre algumas modificações e adaptações, ao longo de dois milénios 

de história, mas nem por isso deixa de ser hoje a referência fundamental que influencia 

os princípios básicos dos sistemas jurídicos civis (que adoptaram ou seguiram os 

princípios do Código Napoleónico de 1804), dos sistemas jurídicos da lei comum 

(“common law”, que deriva da aplicação britânica do direito romano original) ou mesmo 

das doutrinas de apropriação, uso benéfico e direitos correlativos características do 

direito norte americano das águas (Caponera, 1992).  

 

As águas públicas incluíam as águas marítimas territoriais, algumas águas fluviais e 

algumas águas estagnadas. No que respeita às águas fluviais, a distinção fazia-se com 

base na perenidade das águas: “os cursos perenes eram designados, na linguagem 

técnica ou científica, pela palavra flumen (a fluendo), qualquer que fosse a sua 

importância.” (Moreira, 1920:25). Sendo consideradas públicas apenas as águas 

perenes, era necessário distinguir os cursos de água perenes dos não perenes. Para 

além da perenidade, a natureza do próprio lugar era também relevante na distinção: 

eram públicas as águas estagnadas que existiam em terreno público; eram particulares 

as que ficavam dentro de um prédio particular. Perenidade e natureza do lugar 

constituíam-se, portanto, como critérios fundamentais de distinção.  
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Contudo, seriam também públicas as águas dos lagos que fossem navegáveis, dada a 

importância que tinha a navegação. E as fontes ou nascentes seguiam o mesmo 

princípio: seriam privadas se nascidas em terrenos particulares, mas poderiam tornar-se 

públicas pelo seu uso. Para além disso, no direito romano o “flumen” compreendia não 

só a água, mas também “o álveo e as margens, formando uma cousa autónoma” 

(idem:30). Das três partes que compunham o “flumen”, a dominante era a água, mas o 

álveo, ou superfície que a água ocupava contida entre as margens, era público como 

ela. 

 

Na idade média dá-se uma modificação importante relativamente à propriedade das 

águas públicas. Se no direito romano elas pertenciam ao Estado, podendo ser utilizadas 

por todos os cidadãos, a partir da Idade Média elas passam a fazer parte da 

propriedade patrimonial do monarca, cabendo-lhe o direito de livre disposição: a 

propriedade das águas estava limitada ao seu gozo directo. Contudo, e quando se dá a 

transição para o direito moderno, deixa de existir a livre disposição do monarca, 

atribuindo-se-lhe apenas “um mero poder soberano para a defesa dos interesses de 

todos os cidadãos” (idem:18). Desta transformação resulta a substituição da expressão 

“património real” por “património da coroa” e por “bens públicos” para designar as coisas 

que “sendo destinadas ao uso ou serviço público, não pertenciam ao património 

particular do rei, mas ao Estado ou nação por ele representada.” (idem:18).  

 

O direito romano constitui-se, portanto, como referência fundamental no direito das 

águas, não só no que diz respeito à sua classificação, mas também na definição dos 

critérios que permitem estabelecer a sua distinção. E essa influência é clara no direito 

português antigo, apesar de este ser problemático relativamente à utilização dos 

critérios, que faz de forma imprecisa, e ao reduzido número de disposições legislativas 

sobre a matéria, que abrem o campo à diversificação de interpretações (Moreira, 1920). 

  

Apesar dessas dificuldades, diz-nos Guilherme Moreira, é possível distinguir os 

contornos gerais da classificação das águas no direito português antigo, assim como os 

critérios de distinção, independentemente de a sua utilização ser imprecisa: “é 

incontestável que havia a esse tempo águas pertencentes ao Estado, aos corpos 

administrativos e aos particulares; que aquelas águas estavam sujeitas a regime diverso 
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conforme o seu destino, e que a propriedade das águas particulares podia sofrer 

restrições em virtude do seu uso público.” (Moreira, 1920:34).  

 

Ao Estado pertenciam “as águas marítimas territoriais, as águas navegáveis e flutuáveis 

e os rios perenes de que elas se formavam, compreendendo-se nestes as correntes 

perenes cujas águas eram abandonadas ao seu curso natural; as fontes e nascentes, 

os reservatórios naturais ou artificiais, e as águas pluviais em terreno público do 

Estado.” (idem:48). Pertenciam às Autarquias Locais as águas que eram derivadas dos 

rios públicos para fins de uso público ou comum, assim como as “nascentes e 

reservatórios naturais ou artificiais e as águas pluviais em terrenos do município ou 

paróquia de uso público ou comum.” (idem).  

 

A propriedade das águas públicas não determinava, porém, o seu uso exclusivamente 

público. Guilherme Moreira fala inclusivamente em águas particulares no direito 

português antigo como sendo aquelas que, tendo uma natureza pública ou comum, 

“haviam sido individualmente apropriadas, já pela sua derivação em harmonia com as 

normas relativas à ocupação das águas públicas, já por concessão ou contrato.” 

(idem:48). E entendia-se mesmo a possibilidade de algumas águas públicas serem 

vendidas a particulares em função de não lhes ser dado o destino público previsto. 

 

A primeira tentativa de resolver os problemas associados às imprecisões do direito da 

água surge com os trabalhos preparatórios do Código Civil de 1867, onde se procurou a 

clarificação dos critérios e da classificação. A proposta primitiva do Visconde de Seabra 

e a proposta sobre a matéria “Das Águas” de Alexandre Herculano serviram de suporte 

ao processo de reflexão que conduziria a Comissão Revisora à apresentação do texto 

final neste domínio particular. Contudo, refere Guilherme Moreira, esses trabalhos não 

resolveram todos os problemas. Na classificação das águas, diz-nos, deve atender-se a 

critérios jurídicos, mas também à forma como a água se apresenta no meio, às 

utilizações que lhe são dadas e à sua relação com a propriedade dos terrenos onde 

está presente. E para que se possa compreender de forma clara essas questões é 

fundamental o conhecimento científico do ciclo hidrológico, das possibilidades de 

utilização da água e das implicações dessas mesmas utilizações.  
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Sucede, porém, que o Código Civil, “na secção em que se trata do uso das águas, se 

refere a algumas modalidades que não especificou nos artigos em que trata das cousas 

públicas e comuns, e, por outro lado, faz-se nestes artigos referência a outras 

modalidades que na referida secção não foram tomadas em consideração.” (Moreira, 

1920:154)1.  

 

E mesmo com a publicação do Decreto nº 8 de 1 de Dezembro de 1892, e seu posterior 

regulamento de dia 19 do mesmo mês, que dão origem à primeira classificação 

sistemática do domínio público hídrico no direito português, se mantiveram diversas 

imprecisões que, segundo o autor, derivavam muitas vezes da falta de sistematização e 

conhecimento das questões relacionadas com o comportamento da água e com a 

utilização indiscriminada das mesmas expressões para designar realidades ou 

situações distintas: “conveniente seria que em assunto tão importante houvesse uma 

terminologia rigorosa, e, limitando-nos aqui a notar o diverso sentido que à mesma 

palavra se liga nos diferentes diplomas legislativos, mais tarde veremos as dúvidas que 

daí resultam para a determinação do regime jurídico dos diferentes modos de ser das 

águas.” (Moreira, 1920:166)2.  

 

A correcta classificação das águas, o conhecimento sistemático e científico do seu 

estado e comportamento, assim como das suas possibilidades de utilização, 

constituíam-se, desta forma, como um pré-requisito fundamental, não só à própria 

                                                
1 “É assim que nos artigos 380º e 381º não se faz referência às águas pluviais, e na secção em 
que se trata do uso das águas não se fala dos lagos e lagoas nem dos reservatórios artificiais. 
Não se trata também nesta secção das fontes públicas e comuns pelo que respeita às águas 
sobejas.” (Moreira, 1920:154). Pelo Código Civil eram públicas as águas salgadas das costas, 
enseadas, baías, fozes, rias, esteiros e seus leitos, os lagos, lagoas, canais e correntes de água 
doce navegáveis e flutuáveis com seus respectivos leitos e álveos e as fontes públicas (Art. 380º, 
nºs 2º e 3º), e eram comuns os canais, valas e correntes de águas não navegáveis nem 
flutuáveis, que atravessando terrenos públicos municipais ou paroquiais ou prédios particulares 
iam lançar-se no mar ou em alguma outra corrente de água pública e comum, os lagos, lagoas 
ou pântanos sitos em terrenos municipais ou paroquiais ou circundados por diferentes prédios 
particulares ou por terrenos incultos públicos municipais e paroquiais e os reservatórios, fontes e 
poços construídos à custa do concelho ou da paróquia (Art. 381º nº 2 do Código Civil de 1867). 
2 Se o referido decreto mantém intacta a classificação das águas comuns (Art. 2º do Decreto), 
vem a acrescentar ao Código Civil, no que diz respeito à enumeração das coisas públicas, os 
portos artificiais, docas, cais e praias até onde alcançar o colo da máxima preamar das águas 
vivas, as valas e margens das correntes navegáveis e flutuáveis e dos demais reservatórios de 
águas públicas. 
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coerência do sistema jurídico, mas também à administração deste recurso3. E se a 

consciência destas questões parece ter sido evidente, já o mesmo não se pode dizer da 

capacidade de resolver o problema através da criação de um sistema de leis coerente, 

cientificamente fundamentado e claramente articulado com as instituições que deveriam 

aplicá-las.  

 

                                                
3 A título de exemplo, refere-se o autor à gestão das levadas: “a verdade é que as direcções das 
circunscrições hidráulicas não teem tido ingerência directa no regime das levadas, havendo 
muitos casos em que essa ingerência é exercida pelas câmaras municipais.” (idem:168).  
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Da Lei Fundamental à legislação ordinária 

 

A Constituição de 1933 foi a primeira a integrar um artigo exclusivamente dedicado ao 

domínio público (art. 49º): “esta consagração marca o começo de um novo período da 

evolução do domínio público e do seu regime em Portugal” (Machete, 2001:1389). Para 

além dos bens aí integrados, previa a Constituição que um conjunto mais alargado 

pudesse ser incluído no domínio público através das leis ordinárias. O contrário, 

contudo, não poderia suceder, servindo esta prerrogativa como garantia de que o 

legislador não poderia alterar o carácter desses bens: “há bens que são declarados 

dominiais por uma lei ordinária e pela Constituição. O legislador pode alterar o disposto 

na lei ordinária, mas não na parte apropriada pela Constituição.” (Caetano, 1937:312).  

 

Ficavam assim salvaguardados os bens do domínio público, que passariam a ser 

especificamente enumerados. Contudo, na sua versão originária, a Constituição de 

1976 não fazia quaisquer referências ao domínio público. A omissão suscitou algum 

debate, mas viria a ser corrigida na revisão de 1989: ao impor a “afectação de todos os 

bens mencionados no nº1 do artigo 84º a um fim de interesse público, a Constituição 

proíbe a fruição ou apropriação exclusiva (ou sequer principal) das suas utilidades por 

parte dos particulares individualmente considerados, sendo, pois, desse modo, o artigo 

84º expressão do princípio jurídico estruturante ou fundamental do Estado Social.” 

(Medeiros, 2006:75).  

 

No que diz respeito ao domínio público hídrico, o texto original da Constituição de 1933 

incluía as águas marítimas, com seus leitos, assim como “os lagos, lagoas e cursos de 

água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos ou álveos, e bem assim os 

que, por decreto especial, forem reconhecidos de utilidade pública como aproveitáveis 

para produção de energia eléctrica, nacional ou regional, ou para irrigação” (art. 49º).  

 

Na revisão de 1971, esse rol é aumentado, passando a incluir também a plataforma 

continental. Com a entrada em vigor da Constituição de 1976, deixou de “existir no 

ordenamento jurídico português disposição da Lei Fundamental a valer como ponto de 

apoio da caracterização dos poderes do Estado sobre a parte marítima do seu território” 

(Guedes, 1998:129), passando a Convenção de Montego Bay, de 10 de Novembro de 
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19824, a servir como referência classificatória: as águas territoriais são aí divididas em 

águas exteriores e interiores. As primeiras são as que se estendem a partir da linha de 

base (a linha de baixa-mar ao longo da costa), pela largura de 12 milhas marítimas 

(artigo 3º da Convenção). As segundas são as águas compreendidas entre a linha de 

base do mar territorial e a linha da máxima de preia-mar (artigo 8º). Para além das 

águas, incluem-se igualmente no domínio público hídrico marítimo o leito e o subsolo 

por elas coberto (art. 2º) -  fundos marinhos contíguos ou plataforma continental -, para 

alem do mar territorial, até ao bordo exterior da margem continental ou até uma 

distância de duzentas milhas marítimas medidas a partir da linha de base.  

 

Contudo, a definição do domínio público hídrico é anterior à sua classificação 

constitucional, como já tivemos ocasião de referir. E se este é aí salvaguardado, a sua 

classificação mais detalhada, assim como a definição das suas possibilidades de 

utilização, vem a consolidar-se desde finais do século XIX, através de três decretos 

fundamentais.  

 

O primeiro - Decreto nº 8 de 1 de Dezembro de 1892 – previa a classificação das águas 

em públicas, comuns e particulares. As águas públicas seriam: (i) - as águas salgadas 

das costas, até onde alcançasse o colo da máxima preia-mar de águas vivas; (ii) – os 

lagos, lagoas, canais, valas e correntes de água navegáveis e flutuáveis, com seus 

respectivos leitos e margens, e as fontes públicas. As águas comuns seriam compostas 

por: (i) – canais, valas e correntes de água não navegáveis nem flutuáveis que 

atravessando terrenos públicos municipais ou paroquiais, ou mesmo prédios 

particulares, se lançassem no mar ou em alguma outra corrente de água pública ou 

comum; (ii) – os lagos, lagoas ou pântanos sitos em terrenos municipais ou paroquiais, 

ou circundados por diferentes prédios particulares, ou por terrenos incultos públicos, 

municipais e paroquiais; (iii) – os reservatórios, fontes e poços construídos à custa dos 

concelhos e paroquias. E as águas particulares por: (i) – águas que nascem num prédio 

particular e por ele correm, enquanto não ultrapassarem os limites do mesmo prédio; ou 

que ultrapassando esses limites, e correndo por prédios particulares, são consumidas 

antes de se lançarem em alguma corrente pública ou comum; (ii) – os lagos e lagoas 

                                                
4 Aprovada pela resolução da Assembleia da República nº 60-B/97 de 14 de Outubro de 1997 e 
ratificada pelo Decreto do Presidente da República nº 67-A/97 de 14 de Outubro de 1997. 
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situados em um só prédio particular, e por ele exclusivamente cercados, quando não 

sejam alimentados por alguma corrente de uso público ou comum5.  

 

Para além das águas propriamente ditas, o domínio público das águas era composto 

também pelas margens das correntes e lagos públicos e comuns, que consistiam numa 

faixa de terreno adjacente aos cursos de água, que se destinava “aos serviços 

hydraulicos, de policia, ou acessórios da navegação e fluctuação”6. A largura destas 

margens de terreno variava consoante fossem ou não flutuáveis e navegáveis as águas, 

podendo ir de 3 a 30 metros (e excepcionalmente 50 metros) nos primeiros, e de 1 a 3 

metros nos segundos. A variação dentro de cada um destes intervalos seria 

determinada em função da importância do curso de água em questão.  

 

Com a publicação deste Decreto tornaram-se claros, pela primeira vez, não só os 

critérios de distinção que permitiram a classificação das águas, mas também a tipologia 

que resulta da sua aplicação: em relação aos critérios, e em primeiro lugar, o fim a que 

se destinavam (navegação e flutuação), seguido da perenidade e da propriedade dos 

terrenos adjacentes; em relação à tipologia, resulta a distinção entre águas públicas 

(água das costas, cursos de água navegáveis e flutuáveis e as fontes públicas), águas 

comuns (cursos de água não navegáveis nem flutuáveis que atravessando diversos 

terrenos se lançavam no mar ou noutras correntes de água pública ou comum) e águas 

particulares (águas que nascendo num prédio não ultrapassam os seus limites, ou que 

ultrapassando se consomem antes de chegarem ao mar ou a outras correntes de 

águas). 

 

Note-se, contudo, que o critério mais importante de distinção das coisas públicas no 

direito português moderno é o da utilidade, como vimos no capítulo I. E é em função 

dele que decorre a primeira e mais importante distinção entre águas públicas e águas 

comuns e particulares: a flutuabilidade e navegabilidade dos cursos de água. As 

restantes utilizações das águas eram consideradas inferiores numa hierarquia de valor, 

que viria a ser explicitada no artigo 205º do regulamento do referido decreto: as águas 
                                                
5 Artigos 1º a 3º do Decreto nº 8 de 1 de Dezembro de 1892 
6 Artigo 4º do mesmo Decreto. Os serviços de policia deveriam poder circular pelas margens dos 
cursos de água para efeitos de fiscalização, devendo estas manter-se sempre livres e 
desembaraçadas, não podendo ser cultivadas pelo proprietário do terreno. A utilização destas 
margens servia também para fins de transporte de jusante para montante dos cursos de água, 
em que muitas vezes eram utilizadas juntas de bois.  
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públicas podem ser utilizadas por todos para os fins de irrigação, indústria ou 

abastecimento de populações, desde que tal não causasse prejuízo à navegação e 

flutuação. 

 

A interpretação da lei parece conduzir-nos a uma representação da valorização dos 

recursos hídricos à época: as águas públicas seriam aquelas que mais poderiam 

contribuir para a flutuabilidade e navegabilidade dos cursos de água, e as águas 

comuns seriam suficientes para a satisfação dos interesses agrícolas. Deduz-se, 

portanto, que seria possível compatibilizar a navegação e flutuação, consideradas de 

primeira ordem, com outros tipos de necessidades: “importantes necessidades 

agrícolas, pela irrigação, enateiramento e colmatagem; necessidades industriais, já 

como força motora utilizada em espécie ou mediante a produção de energia eléctrica, já 

para a lavagem ou maceração de determinados produtos; necessidades de higiene ou 

segurança pública; necessidades domésticas” (Moreira, 1920:169)7.  

 

Mas a valorização das águas não se resumia apenas à importância da sua 

disponibilidade, medida em volume. No Decreto de 1892 encontra-se inclusivamente 

uma referência explícita à necessidade de manter o seu estado de qualidade: o artigo 

219º do referido decreto, no que respeita à utilização da água pelas indústrias, afirma a 

necessidade de garantir que essa utilização não “comunique a essas águas substâncias 

ou propriedades nocivas à saúde pública, à vegetação, ou à conservação e propagação 

do peixe”, podendo o director da respectiva Circunscrição Hidráulica proceder ou 

mandar proceder a vistorias técnicas e, inclusivamente, a suspender a actividade das 

industrias poluentes.  

 

Com a publicação, vinte e sete anos mais tarde, da Lei de Águas (Decreto nº 5787 – iiii 

de 10 de Maio de 1919), abandonou-se a categoria de águas comuns, passando a 

existir apenas duas categorias de águas – públicas e particulares – e, dentro das águas 

públicas, as águas do Estado e das autarquias locais. Dizia-nos o legislador, no 

preâmbulo da lei, que sendo as águas “um dos mais importantes factores de riqueza 

nacional, cujo desenvolvimento ao Governo cumpre auxiliar e fomentar”, e atendendo a 

que “a legislação reguladora do uso das mesmas águas se encontra dispersa por vários 

                                                
7 Em qualquer dos casos é fundamental ver a discussão parlamentar que levou à aprovação 
destes decretos e entender a argumentação utilizada.  
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diplomas, alguns dos quais, baseados em princípios que os progressos da ciência 

moderna condenam, carecem de ser reformados, e outros mais recentes incluem 

disposições cujos inconvenientes, revelados pela prática, importa prover de eficaz 

remédio”, se constituía da maior importância “reunir e sistematizar todas as disposições 

aplicáveis ao uso das águas num único diploma redigido no espírito progressivo que 

hoje inspira neste assunto todas as legislações cultas”. O referido decreto assumia por 

objectivo sistematizar e centralizar a classificação das águas públicas e particulares, 

assim como definir as possibilidades de uso das águas públicas, e que viriam a ser 

reguladas poucos meses mais tarde através do Decreto n.º 6 287, de 20 de Dezembro 

de 1919.  

 

A opção de eliminar a categoria de águas comuns, e de passar a incluir essas águas na 

categoria de águas públicas, não parece ter sido, contudo, a mais eficaz na resolução 

dos problemas a que se referia o legislador. De facto, diz-nos João Veloso de Almeida, 

“não foi feliz o legislador com a innovação, que de modo algum se justifica à face da 

técnica jurídica sobre a classificação tradicional das cousas adoptadas pelo nosso 

Código civil.” (Almeida, 1937:11). Isto porque, “de maneira alguma se pode dar às 

águas públicas, como as entendeu o legislador de 1919, o mesmo conceito do art. 380º 

do Código civil, pois que águas há sob a administração das autarquias locais, cujo uso 

não é permitido a todos, mas a pessoas de determinada circunscrição, não obstante a 

sua categoria de águas públicas à face do decreto de 1919.” (idem). Mantinham-se, 

portanto, alguns dos problemas estruturantes do regime jurídico das águas, e que se 

viriam a revelar prejudiciais à administração dos recursos hídricos públicos em diversas 

circunstâncias, criando-lhe dificuldades que só poderiam ser resolvidas por via judicial.  

 

Apesar dos problemas práticos que, ao contrário do que se pretendia, se mantiveram 

depois da publicação do decreto de 1919, a sistematização aí apresentada é clara e 

aprofunda em rigor e detalhe a classificação das águas relativamente ao decreto 

anterior de 1892. Não só se faz a distinção entre as águas que estão sob a 

administração do Estado e as que estão sob administração das autarquias locais, como 

também se classificam os domínios das águas pluviais, subterrâneas e de nascente que 

não haviam sido anteriormente consideradas. Registe-se, contudo, que as alterações 

apresentadas no referido decreto vêm aumentar o rigor e o detalhe da classificação, 

mas não o domínio propriamente dito em sentido substantivo, mantendo-se igualmente 
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os critérios de classificação utilizados anteriormente, assim como a utilidade pública 

associada à água.  

 

A classificação do domínio público hídrico só viria a ter uma nova revisão substantiva 

cinquenta e dois anos depois, com a publicação do Decreto-lei nº 468/71 de 5 de 

Novembro de 1971, tendo o Estado ficado num estado de dormência na sua função 

legislativa no que diz respeito às dificuldades que a classificação em vigor colocava à 

administração pública dos recursos hídricos nacionais. É certo que a revisão 

constitucional de 1933 provocou algumas dúvidas “sobre se as correntes de água não 

navegáveis nem flutuáveis deixaram de pertencer à categoria de coisas públicas ou do 

domínio público como tinham sido classificadas pelo art. 1º do decreto nº 5787-iiii, de 10 

de Maio de 1919” (Almeida, 1937:14)8, mas não se pode retirar daqui uma mudança 

significativa no regime jurídico das águas. E o mesmo se pode dizer da classificação 

das águas públicas e particulares no Código Civil de 1966, que corrige alguns defeitos 

formais, mas não introduz mudanças substantivas.  

 

As dificuldades decorrentes da sua aplicação prática, contudo, mantiveram-se e foram 

descritas por Pires de Lima no prefácio da obra em que João Veloso de Almeida faz o 

comentário à “Lei de Águas” (Almeida, 1937), quando nos diz que esta matéria tinha à 

época, e do ponto de vista jurídico, inúmeras “dificuldades, provenientes já do conteúdo, 

mas avolumadas pela imperfeição técnica e legislativa dos diplomas que a regulam. E 

depois, embora seja triste verificá-lo, sendo a matéria das águas uma daquelas que, em 

muitíssimas comarcas do pais, mais afecta a vida dos tribunais, é também das que 

                                                
8 Dir-nos-ia João Veloso Almeida, acerca deste assunto, o seguinte: “A Procuradoria Geral da 
República, ouvida sobre o caso, emitiu o seu parecer de 23 de Maio de 1934 no sentido de que, 
à face do disposto no art. 49º, nº 3, da Constituição, tais correntes estão excluídas desse 
domínio, deixando de ser bens do Estado. A Revista de Legislação e de Jurisprudência em 
critica inteligente à doutrina daquele parecer opinou, e bem, no sentido de que as águas das 
correntes não navegáveis nem flutuáveis continuam a pertencer, pelo nº 8 do citado art. 49º da 
Constituição combinado com o nº 3 do art. 1º do decreto nº 5787-iiii, de 10 de Maio de 1919, ao 
domínio público visto que a Constituição na enumeração das cousas, que constituem esse 
domínio, excluiu as que por lei ordinária a esse domínio já pertenciam. A questão foi resolvida 
pelo art. 10º do decreto-lei nº 24859, de 7 de Janeiro de 1935, assim redigido: “É mantida para 
todos os efeitos a classificação de águas públicas e particulares estabelecida no decreto com 
força de lei nº 5787-iiii, de 10 de Maio de 1919”. Mesmo que, à face da Constituição, as águas 
das correntes não navegáveis nem flutuáveis estivessem excluídas do domínio público por não 
terem sido expressamente nela incluídas, é óbvio que, à face do nº 8 do seu art.48º e do citado 
decreto-lei nº 24859, nesse domínio estão hoje incluídas e não pode duvidar-se da 
constitucionalidade deste decreto-lei que, pela razão exposta, nenhum preceito da Constituição 
violou.” (Almeida, 1937:15). 
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menos têm merecido a atenção dos homens do foro, magistrados e advogados, não se 

tendo podido até hoje criar, ao menos, uma jurisprudência uniforme que supra em 

alguma medida as deficiências legislativas. Que falem por nós, a esse respeito, os 

inúmeros processos que temos visto afectos aos Tribunais Superiores...”. E o 

conceituado jurista vai ainda mais longe: “A intervenção dos serviços hidráulicos na 

fixação do regime das águas não merece também excessivos louvores. Dirigidos esses 

serviços por engenheiros e executados, quantas vezes, por homens incultos, sem uma 

intervenção directa de juristas, vão construindo mal e aplicando pior as suas doutrinas, 

embaraçando situações claras, criando dificuldades onde elas não existem, intervindo, 

não raras vezes, para dirimir meros conflitos particulares, e arrogando-se atribuições 

que só aos tribunais pertencem. Que falem ainda por nós os arquivos do Ministério das 

Obras Públicas...” (idem). 

 

Pires de Lima, tendo leccionado a matéria do direito das águas na Universidade de 

Coimbra, afirmava que o problema, do ponto de vista jurídico, não derivava da 

dificuldade dos assuntos, mas sim, e sobretudo de “uma lei imperfeitíssima sob o ponto 

de vista técnico” que não é compensada por “um estudo exaustivo da matéria em toda a 

sua complexidade, trabalho que carece de ser feito por especialistas que se tenham 

dedicado largo tempo a esse estudo”. E conclui, num tom claramente critico: 

“infelizmente, nada se tem feito de 1919 para cá”. Posição que confirma mais tarde 

quando, em 1942, e em Roma, nos diz relativamente ao decreto de 1892 e à lei de 1919 

o seguinte: “Il faut reconnaître que les deux décrets susdits, n’ont guère produit des 

avantages comparables aux hautes fins qu’ils se proposaient. La situation dex eaux 

publiques est en pratique restée la même, et l’Etate n’a même pás tenté d’exécuter les 

nombreuses dispositions qui auraient pu avoir une heureuse répercussion dans 

l’agriculture du pays.” (Lima, 1942:12).  

 

Aquando da publicação do decreto-lei nº 468/71 que pretendia actualizar e unificar o 

regime jurídico dos terrenos incluídos no domínio público hídrico, afirmava-se no 

preâmbulo da lei que se impunha “proceder a tal revisão pois o direito aplicável a uma 

matéria tão vasta e complexa como esta encontrava-se muito antiquado e muito 

disperso, não satisfazendo por isso as necessidades actuais”, o que não deixa de ser 

curioso face aos preâmbulos das leis anteriormente referidas: em 52 anos de actividade 

legislativa nunca terá sido dada a atenção necessária à resolução do problema. Muito 
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antiquado, dizia-se, porque grande parte das disposições até agora vigentes datavam 

de 1892. E muito disperso, porque o regime aplicável aos terrenos do domínio público 

hídrico “constituía, nos últimos tempos, uma autêntica manta de retalhos”. Em qualquer 

dos casos, o decreto-lei nº 468/71 era ele próprio muito limitado nas transformações 

apresentadas, uma vez que se referia ao domínio público hídrico do continente e das 

ilhas adjacentes, mas não ao regime das águas públicas que o compunham, apenas ao 

regime dos terrenos públicos conexos com tais águas, ou seja, os leitos, margens e 

zonas adjacentes, limitando-se no seu propósito à resolução de uma parte do problema.  

 

Mas não deixa por isso de ter uma forte razão de ser, e é hoje considerado como tendo 

constituído um passo importante na clarificação e sistematização da matéria que 

regulava, surgindo associado, não só à necessidade de sistematizar o regime em vigor, 

“que constituía um quebra-cabeças para quem tivesse de o aplicar”, mas também “eram 

as próprias necessidades da vida moderna que já se não compadeciam com a rigidez 

de alguns princípios” (…) “nem com a injustiça de certas situações” (…) “nem com a 

carência de dispositivos de intervenção (que impedia o controlo pelo Estado da 

utilização de terrenos exteriores às margens mas susceptíveis de serem gravemente 

afectados pelo avanço das águas do mar ou pelas cheias dos rios” (Amaral, 1978:42). 

 

Pretendia-se assim, para além da clarificação e sistematização a que não correspondia 

um sistema jurídico “antiquado” e “disperso”, assegurar que na “intervenção dos 

serviços hidráulicos no planeamento urbanístico ou no licenciamento da edificação” 

pudessem ser tomados em conta “os perigos emergentes da proximidade das águas e 

da probabilidade da sua acção devastadora”, diz-nos o preâmbulo da lei. 

 

Para além “do mérito de arrumar e esclarecer” (Amaral, 1978:45), o Decreto-lei nº 

468/71 apresenta “outra faceta do maior interesse, que se traduz no grande número de 

conceitos, princípios e normas inovadoras que contém” e que contribui decisivamente 

para a resolução do problema que já Guilherme Moreira havia identificado cinquenta 

anos atrás, quando se referia à necessidade de harmonizar e consolidar o sentido das 

expressões utilizadas, definindo-lhes o conteúdo preciso: “um dos aspectos mais 

curiosos da matéria relacionada com o domínio público hídrico, que o Decreto-lei nº 

468/71 veio regular, é o do profundo desacordo em que, na doutrina como na 

jurisprudência, se tem vivido não só relativamente ao significado de certas palavras mas 
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também quanto ao alcance de cada um dos diplomas legais e regulamentares que, há 

mais de um século, têm sido publicados a este respeito” (Amaral, 1978:46), com 

prejuízo não só da capacidade de actuação do Estado, mas também dos interesses dos 

particulares. Por estas razões, e porque foi o único diploma a rever esta matéria entre a 

1919 e 1971, o referido decreto-lei representou, nas palavras de um dos seus autores, 

“um passo importante na clarificação e estabilização jurídica da matéria contemplada e 

cuja complexidade teórica é tão grande como o seu interesse prático.” (idem:50).  

 

No entanto, e no que diz respeito às águas propriamente ditas, mantinha-se a 

classificação originária do decreto nº 5787-iiii de 10 de Maio de 1919 na sua 

generalidade, com todas as suas particularidades, e com as limitações que lhe eram 

próprias à data da sua publicação, acrescidas das que se foram acumulando, salvo 

alguns ajustes, ao longo de oitenta e seis anos de história de políticas da água e de 

utilizações dos recursos hídricos em Portugal. Isto porque foi necessário chegar ao ano 

de 2005 para que a lei nº 54/2005 de 15 de Novembro procedesse a uma revisão da 

legislação que define o domínio público hídrico.  
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Tentativas de reforma do quadro jurídico das águas 

 

Profundamente associado à definição de um modelo de politicas públicas da água, 

assim como ao exercício do domínio do Estado sobre os recursos hídricos nacionais, o 

quadro jurídico das águas em Portugal parece ter ficado sempre aquém dos seus 

propósitos. Ora porque estabelecia objectivos para os quais não existiam os meios 

necessários (económicos, técnicos e humanos), ora porque apresentava deficiências e 

incoerências que dificultavam a sua aplicação e a integração desejada para a 

administração das águas públicas.  

 

Num primeiro momento, a tentativa de articulação entre a titularidade dos recursos 

hídricos (decorrente da classificação das águas em públicas, comuns e particulares) e a 

definição de um modelo de administração adequado para todo o território nacional 

materializar-se-ia na publicação de diversos decretos entre 1884 e 1919. Não poderá 

falar-se aqui de reformas, mas sim de tentativas de criação e institucionalização de um 

modelo de actuação pública que permitisse o aproveitamento do potencial de utilização 

das águas. A publicação da “Lei de Águas” em 1919 vem fechar um primeiro ciclo que 

durou aproximadamente 35 anos e ao longo do qual se consolidaram as escolhas 

politicas e os princípios fundamentais que deveriam orientar o Estado nas suas funções 

de administração das águas, apesar de não se terem resolvido alguns dos problemas 

técnicos e conceptuais referidos. De qualquer forma, o modelo institucional escolhido, 

assim como os princípios definidos no Decreto n.º 5787-IIII, de 10 de Maio de 1919 (Lei 

de Águas) mantiveram-se por várias décadas, e daí o seu carácter estruturante.  

 

De 1919 a 1976 as tentativas de reforma da legislação hídrica procuraram sobretudo 

introduzir disposições legais relativas à preservação da qualidade da água. A primeira 

surge em finais da década de 1940, com a criação de uma comissão que tinha por fim 

“estudar e codificar as medidas destinadas a evitar a poluição dos cursos de água do 

País” (Veiga da Cunha, 1980:460). Constituída por representantes de diversas áreas 

governativas9, reconheceu “a falta de uma unidade orientadora da acção a desenvolver 

                                                
9 “era constituída por representantes das Direcções-Gerais de Saúde, de Minas e Serviços 
Geológicos, dos Serviços Industriais, dos Serviços Agrícolas, dos Serviços Florestais e 
Aquicolas, dos Serviços de Urbanização e dos Serviços Hidráulicos” (Veiga da Cunha et al, 
1980:460).  
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pelos organismos que tinham a seu cargo a defesa das águas públicas e a falta de uma 

organização adequada e de meios de acção indispensáveis ao bom desempenho da 

missão dos serviços.” (idem: 461). Considerava-se à época que a acção a desenvolver 

seria de carácter preventivo, e que o problema não assumia ainda dimensões 

alarmantes, mas que era fundamental acompanhar a moderna tendência legislativa da 

grande maioria dos países europeus.  

 

Mais tarde, já em 195910, é criada nova comissão para orientar “o estudo, na 

generalidade, do problema da poluição fluvial e do solo em todo o território 

metropolitano” (idem: 462). E embora não fossem utilizadas as propostas da comissão, 

“o seu trabalho contribuiu para um melhor esclarecimento do problema e para um 

progresso no plano dos princípios defendidos e das soluções preconizadas” (idem). O 

que não impediu a constituição de uma terceira comissão em 196211, que tinha por 

objectivo reorganizar a Junta Sanitária de Águas, e de outra ainda em 197012, que 

deveria proceder ao estudo das medidas legislativas necessárias à resolução dos 

problemas da poluição e defesa da qualidade das águas. 

 

Exclusivamente associado aos problemas da progressiva degradação da qualidade das 

águas, o trabalho destas comissões raramente deu frutos. As tentativas de reforma da 

legislação não passaram de intenções, e mesmo os resultados dos estudos efectuados 

não foram tornados públicos, nem lhes parece ter sido dada a atenção merecida. 

 

É necessário esperar até 1976 para que o espírito reformista ganhe maior alcance nos 

seus propósitos, já no contexto da transição democrática, alterando-se a sua natureza e 

assumindo-se a necessidade, não só de resolver os problemas de natureza jurídica, 

mas também de criar um novo quadro institucional de referência para a administração 

dos recursos hídricos nacionais. Confirmavam-se os problemas que já haviam sido 

enunciados no início do século, agora acumulados ao longo de décadas de práticas 

políticas e administrativas, assim como de produção legislativa avulsa. Através de 

Despacho13, o então Secretário de Estado dos Recursos Hídricos e Saneamento Básico 

determinava a criação de uma Comissão de Revisão da Legislação da Água (CRLA) 

                                                
10 Portaria nº 17210 de 8 de Junho de 1959. 
11 Ver Veiga da Cunha et al, 1980. 
12 Portaria de 27 de Abril de 1970. 
13 Despacho de 1 de Outubro de 1976 
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que, tendo em consideração que “a legislação portuguesa referente à posse e uso das 

águas está desactualizada; a legislação sobre poluição não está de acordo com as 

normas internacionais; ser oportuna a revisão de toda a legislação referente ao regime 

de águas por virtude de se encontrar em estudo o novo Código Civil”, deveria 

apresentar os estudos necessários a uma reforma profunda do quadro jurídico das 

águas até 30 de Junho de 1977, ou seja, no espaço de nove meses.  

 

A CRLA, constituída por três engenheiros e um jurista, apresentaria os resultados dos 

seus trabalhos três anos mais tarde, propondo a integração num único diploma das 

duas categorias de águas públicas e privadas que deveria conduzir à criação de um 

“Código da Água”14 e onde se definiriam, não só uma política de gestão dos recursos 

hídricos nacionais, mas também se procederia à revisão da legislação relativa à 

titularidade do domínio hídrico: “preconiza-se, deste modo, que a elaboração de uma lei 

de águas seja precedida da definição de uma politica hídrica com a adopção de 

princípios fundamentais, entendendo-se que a lei de águas deve ser a tradução de uma 

politica geral, a sua forma de expressão.” (Lobo, 1985:10).  

 

Daí que fossem fundamentais os contactos e os trabalhos preparatórios conjuntos com 

a Comissão de Revisão do Código Civil, tendo em vista a “ligação jurídica” de ambos os 

processos de revisão, ainda para mais tendo em conta os princípios definidos na Lei 

Fundamental que, como é sabido, apresentava uma mudança substancial dos 

fundamentos de organização económico-social em Portugal, materializando a tendência 

política que se seguiu à revolução de 1974: “A organização económico-social da 

República Portuguesa assenta no desenvolvimento das relações de produção 

socialistas, mediante a apropriação colectiva dos principais meios de produção e solos, 

bem como dos recursos naturais, e o exercício do poder democrático das classes 

trabalhadoras”15.  

 

Esta integração não viria, contudo, a acontecer, uma vez que se assumiu na revisão do 

Código Civil de 1977 que, quanto aos preceitos constitucionais referidos, “era cedo para 

tentar uma definição daqueles novos institutos antes que resultem clarificados pela 

própria experiência vivida e por legislação especial que vá concretizando o seu 

                                                
14 Passaria a deixar de estar regulada no Código Civil qualquer matéria de águas. 
15 Artigo 80º da Constituição da República Portuguesa de 1976. 
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conteúdo”16. E como consequência, prosseguiriam os trabalhos preparatórios de 

elaboração do Código da Água, aguardando-se uma reforma conjunta do Código Civil e 

da legislação hídrica que, contudo, nunca viria a acontecer. 

 

Se a definição de uma política de gestão dos recursos hídricos nacionais feita com base 

no espírito do artigo 80º da Constituição da República Portuguesa encontrou os 

obstáculos referidos, já a proposta de revisão da legislação que definia a titularidade do 

domínio hídrico não apresentava grandes desafios de natureza política, nem propunha 

alterações significativas na classificação das águas, para além da integração, num só 

“Código da Água”, das águas públicas e das águas particulares até então reguladas no 

Código Civil. Sucede porém que os resultados do trabalho da CRLA relativos à 

titularidade do domínio hídrico não foram aproveitados para uma revisão da legislação 

do domínio hídrico.  

 

Em 1984 é criada nova Comissão para o Estudo das Formas Institucionais da Gestão 

da Água, sob dependência do Secretário de Estado do Planeamento, cabendo-lhe a 

missão de inventariar a legislação portuguesa sobre recursos hídricos, proceder ao 

estudo comparado dos modelos institucionais e da legislação vigente sobre recursos 

hídricos nos países da Comunidade Económica Europeia e submeter, no prazo de seis 

meses, um projecto de diploma relativo à gestão dos recursos hídricos nacionais17. 

Considerando que “a avaliação dos recursos hídricos de superfície e subterrâneos 

disponíveis a nível nacional tem sido dificultada pela actual estrutura administrativa 

portuguesa, geradora de conflitos de competência, o que tem levado à dispersão de 

esforços e à descoordenação de iniciativas e investimentos”, e assumindo que era 

fundamental “dotar o Pais de instrumentos jurídicos necessários à sua gestão global, de 

forma a alcançar, a médio e longo prazos, o autofinanciamento dos respectivos 

investimentos”, determinava o Conselho de Ministros que o diploma a ser criado deveria 

assumir o âmbito do território nacional, definir o estatuto dos organismos existentes ou a 

criar e os regimes de propriedade e de utilização dos recursos hídricos de superfície e 

subterrâneos, bem como de rejeição de efluentes. 

 

                                                
16 D.L. nº 469/77 de 25 de Novembro de 1977 
17 Resolução do Conselho de Ministros nº 29/84 de 5 de Abril de 1984 (publicada em D.R. a 28 
de Abril) 
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Mantinha-se, portanto, a urgência nos propósitos reformistas, que confirmam 

aparentemente a sua necessidade, mas a essa urgência respondiam os factos, com 

uma evidente incapacidade de reforma, ou sequer de aproveitamento do trabalho das 

referidas comissões na definição de uma lei inovadora capaz de resolver os problemas 

que recorrentemente se vinham apresentando. 

 

De 1984 a 2000 não foram criadas novas comissões de revisão da legislação hídrica, 

apesar da intensa produção legislativa que viria a introduzir modificações significativas 

sobre o sector. É também a partir deste momento que se inicia uma política do 

ambiente com implicações profundas do ponto de vista das formas institucionais do 

Estado, da legislação e do investimento público que, a par com todo o processo de 

adesão à União Europeia e suas implicações, viriam transformar por completo o quadro 

geral de políticas da água em Portugal. Talvez por essa razão, e porque se produziram 

diplomas legais que regularam e reformaram parte significativa dos domínios de 

actividade do Estado no sector das águas, tenha sido adiada novamente a reforma do 

quadro legal de referência. Mantinham-se inalterados, contudo, os problemas de 

natureza jurídica que recorrentemente temos vindo a enunciar.  

 

De facto, é só a partir da transição do milénio, e através de um impulso externo, que se 

cria a energia necessária à concretização de uma reforma da legislação sobre recursos 

hídricos em Portugal. A aprovação da Directiva Quadro da Água, a 23 de Outubro de 

2000 obrigava a um processo de transposição das suas linhas essenciais para os 

quadros jurídicos internos de cada Estado-membro, estipulando um prazo que 

terminaria em Dezembro de 2003. E como resposta, o Estado português desencadeou 

um processo de revisão da legislação hídrica que necessitou de três comissões 

especializadas para produzir uma reforma que seria publicada em Lei em Dezembro de 

2005, ou seja, com dois anos de atraso.  

 

Uma primeira, criada por despacho do Ministro do Ambiente em Junho de 2000, 

propunha-se proceder à reforma legal e institucional do sector das águas18. Dois anos 

passados, novo despacho19 de 30 de Setembro de 2002 reorienta e modifica a 

composição do referido Grupo de Trabalho no sentido de elaborar um Projecto de 

                                                
18 Despacho do Ministro do Ambiente nº 13799/2000 de 7 de Junho de 2000. 
19 Despacho do Ministro do Ambiente nº 22440/2002 de 30 de Setembro 
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Proposta de Lei Quadro da Água. Um ano depois, a 13 de Março de 2003, é criada a 

“Task Force”20 para os recursos hídricos nacionais. Para alem destas três comissões, 

saliente-se ainda um trabalho que, a pedido do Instituto da Água, seria realizado por um 

grupo de juristas coordenado pelo Prof. Dr. Rui Medeiros e tinha por objectivo 

“encontrar uma estrutura sistémica que permitisse transpor a Directiva Quadro da Água 

para o direito interno e (...), simultaneamente, possibilitasse consolidar e integrar os 

diplomas fundamentais do actual direito de protecção da água”21.  

 

Se as tentativas de reforma que identificámos demonstram uma dificuldade, 

historicamente persistente, em resolver o problema de natureza legislativa cujos 

contornos foram sendo identificados pelas entidades públicas responsáveis e pelos 

especialistas que se debruçam sobre estas matérias, a publicação das Leis nº 54/2005 

(estabelece a titularidade dos recursos hídricos) e nº 58/2005 (Lei de Água) não pode 

deixar de ser vista como um passo importante na sua reformulação.  

 

Ainda será cedo para avaliar a funcionalidade e as consequências práticas destes dois 

diplomas, e na sua dimensão técnica essa avaliação terá que ser necessariamente 

orientada por juristas especializados na matéria. Contudo, e no que diz respeito à 

classificação do domínio público hídrico, saliente-se que elas não vieram produzir 

nenhuma alteração substantiva aos conteúdos definidos em 1919, introduzindo, isso 

sim, maior rigor na definição dos critérios e dos conceitos que deverão ser aplicados na 

classificação e demarcação das águas em Portugal.  

 

Saliente-se, como nota final, que a verificação de que a grande maioria dos processos 

de reforma da legislação hídrica não produziu os efeitos imediatos a que se propunha 

não conduz necessariamente à conclusão de que a produção legislativa sobre águas 

em Portugal tenha sido escassa ao longo do período, nem tão pouco que uma parte 

considerável da legislação publicada não tenha objectivamente contribuído para a 

regulação das matérias sobre as quais se debruçava, com considerável benefício para o 

processo de condução de politicas públicas da água em Portugal.  

 

                                                
20 Despacho conjunto nº 251/2003 de 13 de Março 
21 Revista Jurídica do Urbanismo e Ambiente, Lisboa, nº 17 (Jun.) 2002, p. 191 
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A recolha e análise da legislação que efectuámos permitiu-nos reconstituir a quase 

totalidade das dimensões essenciais das políticas públicas da água em Portugal, desde 

1884 até hoje. Contudo, e apesar de termos identificado e analisado mais de 800 

diplomas, não podemos reclamar exaustividade nesta matéria. Não só porque não 

existem ferramentas de pesquisa suficientemente apuradas e potentes que permitam 

identificar toda a legislação relativa a um determinado tema sujeito a regulação jurídica 

em Portugal, mas também porque a falta de rigor na classificação dos diplomas 

(remissões, normas revogatórias, datas de publicação, etc.), a dispersão da legislação e 

a deficiente sistematização dificultam ainda mais essa tarefa.    

 

Assim, a única alternativa a uma reconstituição histórica exaustiva da legislação hídrica 

é a consulta manual dos diários onde a legislação é compilada (Diário do Governo, 

Diário da República), o que transforma o que deveria ser um simples trabalho de 

recolha num processo de pesquisa complexo e muito demorado. E as consequências 

não se sentem apenas na nossa pesquisa, impedindo-nos de reclamar exaustividade. 

Mais grave do que isso, levantam-se problemas práticos a todos os magistrados, 

juristas, advogados, políticos, técnicos da administração pública, entidades privadas ou 

cidadãos individuais que necessitem de qualquer legislação como instrumento de 

trabalho, ou no exercício da sua cidadania. Na medida em que existam diplomas com 

grande longevidade de vigência, como é o caso da água em que identificámos diplomas 

que vigoraram por mais de oitenta anos, cria-se uma instabilidade desnecessária no 

exercício de qualquer actividade que dependa do conhecimento da lei, e que poderia 

ser resolvida através da digitalização e reconhecimento de texto dos diários, seguindo-

se um procedimento análogo ao que foi feito para os Diários da Assembleia da 

República para os debates parlamentares.  
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