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Artigo 1398.º - Despesas de conservação  

1- Pertencendo a água a dois ou mais co-utentes, todos devem contribuir para as despesas 
necessárias ao conveniente aproveitamento dela, na proporção do seu uso, podendo para esse 
fim executar-se as obras necessárias e fazer-se os trabalhos de pesquisa indispensáveis, 
quando se reconheça haver perda ou diminuição de volume ou caudal. 
 
2- O co-utente não pode eximir-se do encargo, renunciando ao seu direito em benefício dos 
outros co-utentes, contra a vontade deles. 

 
Artigo 1399.º - Divisão de águas  

A divisão das águas comuns, quando deva realizar-se, é feita, no silêncio do título, em 
proporção da superfície, necessidades e natureza da cultura dos terrenos a regar, podendo 
repartir-se o caudal ou o tempo da sua utilização, como mais convier ao seu bom 
aproveitamento. 

 
Artigo 1400.° - Costumes na divisão de águas  

1- As águas fruídas em comum que, por costume seguido há mais de vinte anos, estiverem 
divididas ou subordinadas a um regime estável e normal de distribuição continuam a ser 
aproveitadas por essa forma, sem nova decisão. 
 
2- A obrigatoriedade do costume impõe-se também aos co-utentes que não sejam donos da 
água, sem prejuízo dos direitos do proprietário, que pode a todo tempo desviá-la ou reivindicá-
la, se estiver a ser aproveitada por quem não tem nem adquiriu direito a ela. 

 
Artigo 1401.° - Costumes abolidos  

1- Consideram-se abolidos no aproveitamento das águas o costume de as utilizar pelo sistema 
de torna-torna ou outros semelhantes, mediante os quais a água pertença ao primeiro 
ocupante, sem outra norma de distribuição que não seja o arbítrio; as águas que assim tenham 
sido utilizadas consideram-se indivisas para todos os efeitos. 
 
2- Consideram-se igualmente abolidos os costumes de romper ou esvaziar os açudes e diques 
construídos superiormente, distraindo deles água para ser utilizada em prédios ou engenhos 
inferiormente situados que não têm direito ao aproveitamento; se existir direito ao 
aproveitamento, consideram-se as águas indivisas. 



 
Artigo 1402.° - Interpretação dos títulos  

Sempre que dos títulos não resulte outro sentido, entende-se por uso contínuo o de todos os 
instantes; por uso diário, o de vinte e quatro horas a contar da meia noite; por uso diurno ou 
nocturno, o que medeia entre o nascer e o pôr do Sol ou vice-versa, por uso semanal, o que 
principia ao meio-dia de domingo e termina à mesma hora em igual dia da semana seguinte; 
por uso estival, o que começa em 1 de Abril e termina em 1 de Outubro seguinte; por uso 
hibernal, o que corresponde aos outros meses do ano. 

 


