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         Advogados / Lawyers/ Avocats 
 
 

 

Domínio Público Hídrico versus Ocupação e 
Reconhecimento da Propriedade Privada 

 
 

O conceito Domínio Hídrico surgiu através do 
Decreto Real que, em 1864, criou o Domínio Público 
Marítimo. Este Decreto definiu que a Margem das 

Águas do Mar corresponderia a uma faixa com condicionantes especiais, de 
protecção de acessos e por isso, passaria a constituir propriedade pública. 
 
A Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro (lei que entrou em vigor no 
momento da entrada em vigor da Lei da Água – Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro (no dia seguinte ao da sua publicação), que estabelece a 
titularidade dos recursos hídricos, prescreve no n.º 1 do artigo 15.º um 
prazo para o exercício do direito de acção judicial para reconhecimento da 
propriedade privada, sobre parcelas de leitos ou margens das águas do mar 
ou de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis pode obter esse 
reconhecimento, nomeadamente, 1 de Janeiro de 2014, sob pena de 
caducidade do referido direito. 
 
Um levantamento feito pelos serviços da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), com base na análise da publicação de 500 autos de delimitação do 
Domínio Público, estima que os terrenos ou prédios urbanos privados 
ocupam um total de 280 quilómetros ao longo da costa, de Viana do Castelo 
a Vila Real de Santo António.  
 
 

1. Terrenos de domínio público hídrico 
 
É considerado por lei, terreno afecto ao domínio público hídrico, toda a faixa 
de terreno (artigo 11.º, nºs 2, 3 e 4 Lei n.º 54/2005): 
 
 i) Com uma largura de 50 metros, contígua e paralela ao limite do leito do 
mar, do rio ou ainda da linha normal das areias da praia; 
 ii) 30 m para as águas navegáveis ou flutuáveis não sujeitas à jurisdição 
das autoridades marítimas e portuárias;  
iii) 10 m para as águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente 
torrentes, barrancos, e córregos de caudal descontínuo. 
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2. Ação Judicial 
 

Assim, o proprietário interessado em defender a propriedade privada do seu 
prédio, que se encontre nas margens do mar, rios, lagos e lagoas deverá 
provar documentalmente que tais terrenos eram, por título legítimo, objecto 
de propriedade particular ou comum antes de 31 de Dezembro de 1864 ou, 
se se tratar de arribas alcantiladas, antes de 22 de Março de 1868. 
 
2.1. Que elementos deverão integrar a acção judicial para reconhecimento 
de propriedade privada?  
 

Devem ser apresentados os registos prediais atinentes ao/aos prédios 
em relação aos quais é peticionado o reconhecimento de propriedade 
privada (ou apenas posse privada) das parcelas dos leitos e/ou margens 
nos mesmos inseridas e todos os registos de titularidade que 
incidam/incidiram sobre tais prédios, mesmo que caducados. 
Anteriormente à existência de registo predial e para completar a prova, 
deve ser apresentada documentação (escrituras de compra, partilhas, 
doação, hipoteca, etc.) que identifique esse/esses prédios como bens 
vendidos, partilhados, doados, etc., e, bem assim, documentação 
referente a outros prédios que estejam na origem destes (por exemplo, 
na sequência de desanexações efetuadas) e, também, documentos que 
retratem a sucessão dos titulares desses prédios (registos de inscrição a 
favor) desde uma daquelas duas recuadas datas (conforme o caso) até à 
data do primeiro registo na Conservatória do Registo Predial.  
 
O reconhecimento da propriedade só será decretada, se a propriedade 
em questão for, por título legítimo, objecto de propriedade privada ou 
comum antes de 31 de Dezembro de 1864 ou, se se tratar de arribas 
alcantiladas, antes de 22 de Março de 1868.  
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No entanto, as propriedades privadas, ainda que após o devido 
reconhecimento operado judicialmente “ficam sujeitas a uma servidão 
administrativa”. Ou seja, os proprietários têm limitações: não podem 
impedir o acesso público ao mar, nem construir ou ocupar o que 
quiserem, sem cumprir as normas legislativas impostas no litoral, 
nomeadamente os Planos de Ordenamento da Orla Costeira. 
 
2.2 Prorrogação do Prazo 
 
O prazo para intentar ação de reconhecimento da propriedade privada 
foi estendido, até 30/06/2014, dando assim, mais alguns meses, aos 
proprietários afectados. 
 
2.3 Violação do principio do acesso aos tribunais 

 
 Outro problema grave desta lei é a de estabelecer um prazo para 
intentar a acção judicial para reconhecimento de um direito de propriedade 
próprio. O acesso ao direito e aos tribunais é um direito fundamental e 
constitucional garantido. Pelo que, não se consegue compreender, como 
pode uma lei ditar que o direito a propor uma ação caduca se não cumprido 
um certo prazo. 
Esta lei viola assim todos os preceitos constitucionalmente garantidos, e, 
relacionados directamente com a propriedade privada, seja pela imposição 
de um reconhecimento da propriedade, já legitimada, como também, pela 
imposição de um prazo para um reconhecimento de uma garantia 
constitucional.  

 
3. Expropriação encapuçada 
 

A Lei n.º 54/2005, quer fazer passar automaticamente para domínio público 
as parcelas de leitos ou margens das águas do mar ou de quaisquer águas 
navegáveis ou flutuáveis, pertencentes a particulares (ou seja, expropriar 
propriedade privada) que não intentem a respectiva acção judicial de 
reconhecimento até 30 de Junho de 2014. 
 
Esta é, sem dúvida, uma medida legislativa expropriativa do direito de 
propriedade daqueles particulares, que sendo um direito absoluto, garantido 
constitucionalmente, têm prazo limitado para fazer valer o que é seu, ainda 
que não estejam em condições de proceder à prova documental (seja pela 
razão do custo, ou de outra ordem).  

 
4. Objectivo Primordial da lei 
 

A lei defende que a sua publicação tem por objectivo a protecção do meio 
ambiente e em especial os recursos hídricos, no entanto, o seu objectivo 
maior e mais uma vez, mostra-se de cariz económico. 
 
Os proprietários que não puderem ou não forem capazes de reconhecer o 
seu direito de propriedade, passarão a ter de pagar uma taxa sobre o uso, 
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ocupação ou exploração dessas parcelas em Domínio Público Hídrico. Esta 
taxa de utilização dos recursos hídricos será cobrada por m2 e não terá 
como limite o valor de 2500€, por prédio.  

 
5. Resolução da Assembleia da República n.º 97/2013, de 11/07 
 

A Assembleia da República, a este respeito, recomendou ao governo tomar 
diversas medidas, de modo a nomeadamente: 
a) Identificar, claramente, as faixas do território que, de acordo com a 
legislação em vigor, constituem domínio público hídrico; 
b) Dinamizar ações de delimitação por iniciativa pública; 
c) Promova a difusão de informação relevante aos cidadãos sobre a 
ocupação e reconhecimento da propriedade privada no domínio público 
hídrico; 
d) Empreenda um conjunto de ações de sensibilização dos potenciais 
visados, em articulação com os municípios e as freguesias; 
e) Promova a simplificação do procedimento de delimitação do domínio 
público hídrico, designadamente quanto à constituição das comissões de 
delimitação e sua composição, bem como à homologação e publicação dos 
atos de delimitação; 
f) Promova, em conjunto com as câmaras municipais, uma carta de risco de 
protecção de pessoas e bens que possibilite o recuo planeado das 
ocupações situadas nas faixas do território que constituem domínio público 
hídrico. 
 
Pelo exposto, veremos o que irá acontecer até 30 de Junho de 2014. Mas, 
em caso de dúvida, sobre se determinado terreno estará englobado no 
domínio público hídrico ou não, a melhor opção será não correr riscos e 
intentar a ação judicial, suportando os encargos inerentes. 

Verónica Pisco 

 21/04/14 
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