
 

 

 
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

DIRECÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS MULTILATERAIS 
DIRECÇÃO DE  SERVIÇOS DAS ORGANIZAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS (SEM) 

 

 

Nota Justificativa 
 

 

 

a) Sumário a publicar no Diário da República 

 

Aprova, a Convenção sobre o Direito de Utilização dos Cursos de Águas Internacionais para 

Fins Diversos dos de Navegação, adoptada em 21 de Maio de 1997. 

 

b) Razões que aconselham a aprovação do Projecto de Decreto 

 

Entende-se que Portugal deverá proceder à ratificação do presente instrumento jurídico 

internacional, pelo facto de este versar matéria de grande actualidade e pela necessidade de 

promover a gestão do domínio hídrico. 

 

c) Síntese do Conteúdo do Projecto de Diploma de Ratificação 

 

A Convenção sobre o Direito de Utilização dos Cursos de Águas Internacionais para Fins 

Diversos dos de Navegação, estabelece um conjunto vasto de regras para a utilização dos 

cursos de águas internacionais, tendo como objectivo a protecção ambiental desses mesmos 

cursos de água e o acautelar da partilha de direitos dos vários estados ribeirinhos. 

Estabelece as obrigações de cada estado ribeirinho de informar antecipadamente os outros 

estados sobre a intenção de realizar todo o tipo de intervenção que, de alguma forma, possa 

afectar ou alterar o curso de água partilhado. 

Fica, também, clara, a obrigação de partilha de informação por parte dos estados ribeirinhos 

de um curso de água internacional. 

 

 

 



    

 

  

  

                

 

 

d) Necessidade da forma proposta para o projecto 
 

Tratando-se de matéria não reservada à competência da Assembleia da República, a aprovação 

pelo Governo deste acto deve revestir a forma de Decreto, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 197º da Constituição 

 

 

e) Identificação expressa da Legislação a Alterar ou a Revogar e Eventual 

Legislação Complementar 

Não há legislação a alterar nem a revogar. 

 

f) Articulação com o Programa do Governo 

 
A ratificação desta Convenção insere-se no estabelecido no Programa do Governo, no item 

referente à “execução dos programas previstos nos Planos de Bacia Hidrográfica e no Plano 

Nacional de Água procurando atingir níveis optimizados de qualidade e satisfação das 

necessidades de consumo”, inserindo-se ainda na avaliação e redefinição da actual estratégia e 

dos modelos de gestão empresarial dos recursos hídricos.  

 

g) Articulação com políticas comunitárias envolvidas 
 

A ratificação desta Convenção enquadra-se no que em geral se adoptou a nível comunitário, 

Assim, a Directiva 2000/60/CE, de 23 Outubro, estabelece um quadro comunitário no 

domínio da política da água. 

De uma forma geral esta Convenção e o seu objecto estão em linha com o que na Comunidade 

se pretende implementar ao nível das várias propostas de directiva no domínio do ambiente, 

integrando a aplicação de princípios de direito internacional como o do poluidor-pagador,  e 

os princípios da boa vizinhança e da responsabilidade Internacional do Estado. 

 

 

 

 



    

 

  

  

                

 

 

h)Avaliação Sumária dos Meios Financeiros e Humanos Envolvidos para a 

Aplicação da Convenção 

 

Para a aplicação da Convenção existem encargos relacionados com o pagamento de quotas 

que será assumido pelo Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente. 

 

i)Referência à Participação ou Audição de Entidades, Nomeadamente 

Aquelas Cujo Parecer Prévio Seja Legalmente Exigido, Com Indicação do 

Respectivo Conteúdo 

 

Foram ouvidas as entidades com competência na matéria em causa. 

 

j) Nota Destinada à Divulgação Junto da Comunicação Social 

 

O Governo aprovou a Convenção sobre o Direito de Utilização dos Cursos de Águas 

Internacionais para Fins Diversos dos de Navegação, adoptada em 21 de Maio de 1997, e 

assinada por Portugal em 11 de Novembro de 1997. 

 

 

2- e) Necessidade da Forma Proposta para o Projecto de Diploma para 

Ratificação 

 

A forma proposta para o projecto de diploma legal é o de Decreto do Governo. Julga-se que a 

referida Convenção poderá ser aprovada, para integrar o ordenamento jurídico nacional, 

através de decreto do Governo, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 197.º, da 

Constituição da República Portuguesa.  

 


