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Exmo. Senhor Presidente do Conselho de
Administração
GalpEnergia - Dianagás
Rua Tomás Da Fonseca, Edif. Galp Energia Torre C,
Lisboa

CE-4330-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do CA,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Localização de todas as condutas de gás existentes e previstas, assim como eventuais
infraestruturas associadas;
Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas que possam vir a
ser afetadas pelo projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço dianagas@galpenergia.com), ao qual se
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anexa a referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e
shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Diretor Geral
DGT – Direção Geral do Território
R. Artilharia 1 107, Lisboa

CE-4329-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a presença de marcos
geodésicos e outros condicionamentos ao desenvolvimento do projeto.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço dgterritorio@dgterritorio.pt), ao qual se
anexa a referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e
shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
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Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Diretor Geral
DGPC – Direção Geral do Património Cultural
Largo Ajuda, 1349-021 Lisboa

CE-4328-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:



Património Arquitetónico e Arqueológico.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço dgpc@dgpc.pt), ao qual se anexa a referida
Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
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telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil
Av do Forte em Carnaxide
2794 - 112 Carnaxide

CE-4327-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:





Pontos de combate a incêndios florestais e respetivas áreas de servidão;
Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e
substâncias perigosas e respetivas zonas de segurança estabelecidas;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço geral@prociv.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de
Administração
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa

CE-4326-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exma. Sr.ª Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo permitiu
definir uma nova área de estudo onde se pretende avaliar os impactes sobre o ambiente
biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases
de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Localização de todas as redes enterradas e/ou à superfície, assim como eventuais
infraestruturas associadas;
Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser afetadas
pelo projeto.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço info@anacom.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo
Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado
1749-034 Lisboa

CE-4325-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a localização de instalações e
equipamentos aeronáuticos (aeródromos) e respetivos limites e zonas de servidão aeronáutica
e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço geral@anac.pt), ao qual se anexa a referida
Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
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Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Diretor Geral
Ministério da Defesa – DGRDN
Avenida Ilha da Madeira, nº1, 4ºPiso,
1400-204 Lisboa

Registada c/A.R.
CE-4342-2018

ASSUNTO:

2018/10/12

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:



Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares que
possam vir a ser afetadas pelo projeto;
Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos diplomas
legais que as estabelecem)

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço dgrdn@defesa.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Diretor Geral
DGADR – Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural
Av. Afonso Costa 3, 1900-221 Lisboa

CE-4334-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a possíveis interferências com projetos de empreendimentos agrícolas,
aproveitamentos hidroagrícolas ou outros projetos da competência da Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural na nova área de estudo.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço geral@dgadr.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
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Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Srº do Conselho de
Infraestruturas de Portugal (IP)

Administração

Praça Da Portagem, S/N, Almada, Setúbal

CE-4333-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:





Localização de todos os eixos rodoviários que se encontrem em projeto ou em fase de
construção;
Localização de todos os eixos ferroviários que se encontrem em projeto ou em fase de
construção;
Rede rodoviária e respetivas áreas de servidão;
Rede ferroviária e respetivas áreas de servidão.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço ip@infraestruturasdeportugal.pt), ao qual

2

se anexa a referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e
shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Presidente do Conselho Diretivo
IAPMEI
Rua dos Salazares,
842 4100-442 Porto

CE-4332-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Identificação de atividades económicas relevantes;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço info@iapmei.pt), ao qual se anexa a referida
Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Comandante Geral
Comando Geral da GNR
Largo do Carmo 27,
1200-090 Lisboa

CE-4331-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Comandante-Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a localização de instalações
afetas à GNR que possam vir a ser afetadas pelo projeto.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço gnr@gnr.pt), ao qual se anexa a referida
Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
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Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Sr. Presidente
Administração

do

Conselho

de

REN – Rede Elétrica Nacional
Av. Estados Unidos da América 55, Lisboa

CE-4324-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a localização de todas as redes
existentes (enterradas ou de superfície), assim como eventuais infraestruturas associadas.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço acessorede@ren.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
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Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor
Administração

Presidente

do

Conselho

de

EDP
R. Camilo Castelo Branco 43
1050-045 Lisboa

CE-4323-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente: a localização de todas as redes
existentes (enterradas ou de superfície), assim como eventuais infraestruturas associadas.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço edpproducao@edp.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
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Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Director Geral
DGEG – Direção Geral DE Energia e Geologia
Avenida 5 de Outubro 208,
1069-203, Lisboa

CE-4322-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a interferência com gasodutos,
oleodutos e redes de distribuição de gás natural.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço energia@dgeg.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
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Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo
ARS Alentejo - Administração Regional de Saúde
do Alentejo, I.P.
Largo do Paraíso, n.º 1
7000 -864 Évora

CE-4320-2018

2018/10/09

ASSUNTO: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba. O Projeto faz parte do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
(EFMA).
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:



Localização de unidades e equipamentos de saúde que possam ser afetadas pelo
projeto;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existente e condicionantes
associadas ao desenvolvimento de aproveitamentos hidroagrícolas.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço arsa@arsalentejo.min-saude.pt), ao qual se
anexa a referida Figura a cores, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e
shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585
2610-124 Amadora

CE-4319-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:






Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas, sua
caracterização e seu uso;
Localização de captações de água subterrânea para abastecimento público, sua
caracterização e uso;
Perímetros de proteção estabelecidos para as captações municipais e se estão
instituídos de acordo com o DL 382/99, de 22 de Setembro e demais legislação
aplicável;
Localização de captações de água superficial, sua caracterização e uso;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço geral@apambiente.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal da Vidigueira
Praça da República, 7960 Vidigueira

CE-4318-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:








Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de Ruído do
PDM em vigor, em formato vetorial;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas
residuais;
Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de proteção;
Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração;
Planta de loteamento, aprovados e em aprovação;
Compromissos urbanísticos;
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Pontos de interesse turístico;
Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (aeródromos) e respetiva
área de servidão;
Pontos de combate a incêndios florestais e respetivas áreas de servidão;
Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico;
Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que possam
condicionar o desenvolvimento do projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço geral@cm-vidigueira.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal de Cuba
Rua Serpa Pinto 84, 7940-172 Cuba

CE-4317-2018

ASSUNTO:

2018/10/09

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da
Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo
com o intuito de suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto
numa fase inicial da sua elaboração, promovendo a eficiência e racionalidade económica e
ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu redefinir a área de estudo onde se
pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da
implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:








Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de Ruído do
PDM em vigor, em formato vetorial;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas
residuais;
Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de proteção;
Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração;
Planta de loteamento, aprovados e em aprovação;
Compromissos urbanísticos;
Pontos de interesse turístico;
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Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (aeródromos) e respetiva
área de servidão;
Pontos de combate a incêndios florestais e respetivas áreas de servidão;
Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico;
Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que possam
condicionar o desenvolvimento do projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Este
pedido será replicado por e-mail (para o endereço geral@cm-cuba.pt), ao qual se anexa a
referida Figura, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt
(Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462-02)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Presidente do Conselho Diretivo
Turismo de Portugal
Rua Ivone Silva 6,
1050-124 Nossa Senhora de Fátima,
Lisboa

CE-3377-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e de
Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Inventário de recursos turísticos;
Projetos e empreendimentos turísticos existentes e/ou previstos.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Sr. Presidente
Administração

do

Conselho

de

REN – Rede Elétrica Nacional
Av. Estados Unidos da América 55, Lisboa

CE-3376-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a localização de todas as redes
existentes (enterradas ou de superfície), assim como eventuais infraestruturas associadas.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
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Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Srº Presidente do Conselho Diretivo
LNEG – (Laboratório Nacional de Energia e
Geologia)
Estrada da Portela 999, 2610 Amadora

CE-3375-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exm. Sr.º Presidente do Conselho Diretivo,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Concessões mineiras e de águas;
Pedreiras licenciadas.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Srº do Conselho de
Infraestruturas de Portugal (IP)

Administração

Praça Da Portagem, S/N, Almada, Setúbal

CE-3374-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:






Localização de todos os eixos rodoviários que se encontrem em projeto ou em fase de
construção;
Localização de todos os eixos ferroviários que se encontrem em projeto ou em fase de
construção;
Rede rodoviária e respetivas áreas de servidão;
Rede ferroviária e respetivas áreas de servidão.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.

No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Diretor Geral
DGADR – Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural
Av. Afonso Costa 3, 1900-221 Lisboa

CE-3363-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a possíveis interferências com projetos de empreendimentos agrícolas,
aproveitamentos hidroagrícolas ou outros projetos da competência da Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.
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Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal da Vidigueira
Praça da República, 7960 Vidigueira

CE-3362-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:









Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de Ruído do
PDM em vigor, em formato vetorial;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas
residuais;
Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de proteção;
Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração;
Planta de loteamento, aprovados e em aprovação;
Compromissos urbanísticos;
Pontos de interesse turístico;
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Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (aeródromos) e respetiva
área de servidão;
Pontos de combate a incêndios florestais e respetivas áreas de servidão;
Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico;
Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que possam
condicionar o desenvolvimento do projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal de Cuba
Rua Serpa Pinto 84, 7940-172 Cuba

CE-3361-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:









Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de Ruído do
PDM em vigor, em formato vetorial;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas
residuais;
Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de proteção;
Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração;
Planta de loteamento, aprovados e em aprovação;
Compromissos urbanísticos;
Pontos de interesse turístico;
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Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (aeródromos) e respetiva
área de servidão;
Pontos de combate a incêndios florestais e respetivas áreas de servidão;
Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico;
Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que possam
condicionar o desenvolvimento do projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
CCDR – Alentejo
Av. Eng. Arantes e Oliveira 51,
7000 Évora

CE-3360-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Cartas da Reserva Ecológica Nacional do concelho da Vidigueira em formato vetorial.
Carta de Reserva Ecológica Nacional do concelho de Cuba em formato vectorial.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exma. Srª Presidente do Conselho Diretivo
ICNF
Av. da República 16
1000-141 Lisboa

CE-3373-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exma. Sr.ª Presidente do Conselho Diretivo,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:








Atlas das aves nidificantes, outros registos de aves não nidificantes, quirópteros, flora
e demais informação que considere relevante para a área de estudo;
Dados/resultados e relatórios publicados e não publicados de monitorização (em
especial no que concerne a Avifauna) em curso ou realizada na área de estudo e área
circundante;
Áreas de proteção e de interesse para conservação existentes;
Perímetros florestais;
Zonas de Caça;
Condicionantes ao projeto.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Presidente do Conselho Diretivo
IAPMEI
Rua dos Salazares,
842 4100-442 Porto

CE-3372-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socio-económico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Identificação de atividades económicas relevantes;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.

2

No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Comandante Geral
Comando Geral da GNR
Largo do Carmo 27,
1200-090 Lisboa

CE-3371-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Comandante-Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a localização de instalações
afetas à GNR que possam vir a ser afetadas pelo projeto.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).

2

Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de
Administração
GalpEnergia - Dianagás
Rua Tomás Da Fonseca, Edif. Galp Energia Torre C,
Lisboa

CE-3370-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do CA,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Localização de todas as condutas de gás existentes e previstas, assim como eventuais
infraestruturas associadas;
Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas que possam vir a
ser afetadas pelo projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.

2

No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor
Administração

Presidente

do

Conselho

de

EDP
R. Camilo Castelo Branco 43
1050-045 Lisboa

CE-3369-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a localização de todas as redes
existentes (enterradas ou de superfície), assim como eventuais infraestruturas associadas.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
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Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Diretor Regional
DRAP – Alentejo
R. do Tabolado 25, 7350 Elvas

CE-3368-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor Regional,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a possíveis interferências com projetos de empreendimentos agrícolas,
aproveitamentos hidroagrícolas ou outros projetos da competência da Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Alentejo.
Solicita-se ainda informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:








Afetação de áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional;
Infraestruturas de aproveitamento de Recursos Hídricos existentes e projetadas;
Projetos de emparcelamento;
Regiões Demarcadas;
Áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Director Geral
DGT – Direção Geral do Território
R. Artilharia 1 107, Lisboa

CE-3367-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a presença de marcos
geodésicos e outros condicionamentos ao desenvolvimento do projeto.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
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Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Diretor Geral
Ministério da Defesa – DGRDN
Avenida Ilha da Madeira, nº1 4ºPiso,
1400-204 Lisboa

CE-3366-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor-Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares que
possam vir a ser afetadas pelo projeto;
Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos diplomas
legais que as estabelecem).

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.

2

No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Director Geral
DGPC – Direção Geral do Património Cultural
Largo Ajuda, 1349-021 Lisboa

CE- 3365-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:



Património Arquitetónico e Arqueológico.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
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Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Director Geral
DGEG – Direção Geral DE Energia e Geologia
Avenida 5 de Outubro 208,
1069-203, Lisboa

CE-3364- 2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Diretor Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:







Concessões mineiras e respetivas características;
Pedidos de concessões mineiras;
Pedidos de prospeção e pesquisa;
Contratos de prospeção e pesquisa;
Águas minerais naturais e águas de nascente.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585
2610-124 Amadora

CE-3359-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:







Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas, sua
caracterização e seu uso;
Localização de captações de água subterrânea para abastecimento público, sua
caracterização e uso;
Perímetros de proteção estabelecidos para as captações municipais e se estão
instituídos de acordo com o DL 382/99, de 22 de Setembro e demais legislação
aplicável;
Localização de captações de água superficial, sua caracterização e uso;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil
Av do Forte em Carnaxide
2794 - 112 Carnaxide

CE-3358-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:





Pontos de combate a incêndios florestais e respetivas áreas de servidão;
Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e
substâncias perigosas e respetivas zonas de segurança estabelecidas;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de
Administração
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa

CE-3357-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exma. Sr.ª Presidente do Conselho de Administração,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Localização de todas as redes enterradas e/ou à superfície, assim como eventuais
infraestruturas associadas;
Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser afetadas
pelo projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo
Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado
1749-034 Lisboa

CE-3356-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente a localização de instalações e
equipamentos aeronáuticos (aeródromos) e respetivos limites e zonas de servidão aeronáutica
e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro)
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Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Exmo. Senhor Presidente
Aguas Públicas do Alentejo (AGDA)
Rua. Dr. Aresta Branco 51
7800-310 Beja

CE- 3355-2017

ASSUNTO:

2017/10/11

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. Senhor Presidente,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e
de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes
sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto,
sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:





Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas, sua
caracterização e seu uso;
Localização de captações de água superficial, sua caracterização e uso;
Localização de todas as redes existentes, assim como eventuais infraestruturas
associadas;
Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser afetadas
pelo projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo.
Caso considerem conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala
1:25 000, com os limites da área de estudo.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do
telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª
Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Luísa Lopes Leiria

(T2016-462)

Anexo: Figura Apresentação da Área de Estudo

Clarisse Carneiro - PROCESL
Subject:
Attachments:

T2016-462-02 - Pedido Parecer DRC-Alentejo
Procesl.pdf

De: Luísa Lopes Leiria - PROCESL [mailto:lleiria@procesl.pt]
Enviada: 5 de fevereiro de 2019 12:16
Para: jopires@cultura-alentejo.pt
Cc: gabrielacabeca@cultura-alentejo.pt; Clarisse Carneiro - PROCESL; Nelson Briso - PROCESL; Luisa Pinto
(LPinto@edia.pt); Valdemar Canhao
Assunto: T2016-462-02 - Pedido Parecer DRC-Alentejo
Importância: Alta

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de
Rega – Pedido de Parecer sobre afetação de Zona Especial de Proteção

Exmo. Diretor de Serviços de Bens Culturais
Sr.º Arq.º João Pires,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega,
abrangendo os concelhos da Vidigueira e de Cuba.
No âmbito da análise das áreas sensíveis abrangidas pelo Projeto verificou-se que a Zona Especial de Proteção (ZEP)
da Ermida de Nossa Senhora da Represa será atravessada por uma conduta da rede de rega projetada, sem no
entanto interferir com a referida ocorrência de interesse patrimonial. O traçado da rede de rega projetada dista
cerca de 15 m do muro de vedação da Ermida e faz uso de um caminho existente, ou seja, desenvolve-se afastado e
paralelo a este caminho a cerca de 5 m (ver figura seguinte).
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A conduta da rede de rega em questão será em PEAD DN 280 mm, sendo instalada a uma profundidade de 2,0 m
numa vala com 0,78 m de largura, resultando um volume de 1,56 m3 de solo escavado por metro de conduta.
2

A rede de rega terá origem num reservatório a construir que beneficiará a área sul do bloco de rega de Vila Alva. A
solução encontrada para o traçado da rede de rega considera uma conduta principal a partir da qual derivam os
ramais de distribuição, definidos em função da localização dos hidrantes, pontos de distribuição de água,
interligando-os entre si e a origem de água. A distribuição de água pela rede será essencialmente gravítica, estando
o traçado da rede condicionado à topografia do terreno. Neste enquadramento, de acordo com a localização dos
hidrantes dos agricultores a beneficiar, a topografia do terreno e a necessidade de minimizar as perdas de carga
hidráulica nas condutas para garantir a pressão adequada nos hidrantes, definiu-se o traçado apresentado.
Refira-se que uma alternativa ao preconizado em projeto resulta num afastamento do traçado em cerca de 170 m
(por forma a não intersetar a ZEP), com uma maior extensão de conduta, maior área escavada, ligação entre os
hidrantes menos direta e com aumento das perdas de carga hidráulica e, por conseguinte, redução da garantia de
pressão definida para os hidrantes.
Adicionalmente, refere-se que foram efetuados trabalhos de prospeção arqueológica os quais não identificaram
quaisquer novos vestígios arqueológicos no interior da ZEP da Ermida de N.ª Sr.ª da Represa.
As prospeções na área envolvente onde se desenvolve em projeto a conduta, permitiram a identificação de dois
sítios já com um afastamento considerável à ZEP da Ermida. No caso no Monte de Delicada correspondente a uma
mancha de dispersão de material de cronologia Pré-histórica e Romana encontra-se a cerca de 680 m do limite da
ZEP e o sítio romano da Fonte dos Carvalhos localizado a cerca de 265 m do limite da ZEP.
Para além do mais, todos os trabalhos de escavação serão alvo de acompanhamento arqueológico.
Com base no exposto, solicita-se um Parecer desta entidade relativamente ao atravessamento da ZEP pelo traçado
projetado.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer
esclarecimento que considerem necessário.

Melhores cumprimentos / Best regards,
Luísa Lopes Leiria
Project Manager - Environment
lleiria@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523 Amadora
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:+351 919 013 629
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Patrícia Fiadeiro
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

expediente <expediente@ccdr-a.gov.pt>
quarta-feira, 18 de outubro de 2017 15:40
Patrícia Fiadeiro
Umbelina Campainhas
Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito

Saída nº 3730 de 18/10/2017

Assunto: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
Relativamente à solicitação referida em epígrafe, apresentada através do V. ofício com a referência CE3360-2017, de 11/10/2017, informa-se que:
-

As cartas atualizadas da Reserva Ecológica Nacional de Cuba e Vidigueira podem ser descarregadas
(em formato SHP e DXF) a partir do sítio da Internet da CCDR Alentejo, através do link:
http://www.ccdr-a.gov.pt/ren/download.asp?Path=http://www.ccdr-a.gov.pt/Ren/download_data;

Com os melhores cumprimentos
Colatino Simplício
Técnico superior
Direcção de Serviços de Ordenamento do Território
e-mail:colatino.simplicio@ccdr-a.gov.pt
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo
Av. Eng. Arantes e Oliveira, 193 - 7004-514 ÉVORA
Tel.: + 351 266 740 300 - Fax.: + 351 266 706 562
www.ccdr-a.gov.pt email: expediente@ccdr-a.gov.pt
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Exmos Senhores
Apresentando desde já as nossas desculpas por só agora respondermos ao solicitado, elenca-se no
quadro infra o estabelecimento industrial na área de intervenção do estudo:

PDM - Processos Vivos por Concelho
ENTIDADE

MORADA

LOCALIDADE

FREGUESIA CAE

Feliciana Janeiro - Bolos Travessa Horta Pedrogão VDG - Pedrogão
do Alentejo, Sociedade do Cano, n.º 7 Vidigueira
Unipessoal, Ld.ª

DCAE

CONCELHO

10712 Pastelaria Vidigueira

Com os melhores cumprimentos,
Paula Santana
Direção de Proximidade Regional e Licenciamento/Departamento de Licenciamento e Planeamento
industrial do Sul

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
Portuguese Agency for Competitiveness and Innovation
Paula.santana@iapmei.pt | www.iapmei.pt
Tel/Phone: (+351) 213 836 144
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edif. A
1649- 038 Lisboa Portugal
Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin

Clarisse Carneiro - PROCESL
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

José António Figueira Mendes <jose.mendes@apambiente.pt>
quarta-feira, 17 de outubro de 2018 15:05
Clarisse Carneiro - PROCESL
Alice Fialho
Envio de cartografia - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
dadosPROCSL.gdb.zip

Boa tarde,
Venho por este meio enviar a cartografia solicitada (gdb em anexo).
C/ os melhores cumprimentos,
José Mendes
Assistente Técnico (Monitorização/SIG)
Divisão de Planeamento e Informação
Departamento: Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Av. Engº Arantes e Oliveira, 193
7004-514 Évora | Portugal
Telefone: (+351) 266 768 200 | Fax: (+351) 266 768 230
jose.mendes@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: José António Figueira Mendes
Enviada: 9 de outubro de 2018 16:17
Para: 'Clarisse Carneiro - PROCESL' <ccarneiro@procesl.pt>
Cc: Alice Fialho <alice.fialho@apambiente.pt>
Assunto: RE: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
Bom tarde,
Relativamente à solicitação de dados para Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega [buffer 1km do limite enviado], informa-se que tem disponível o
seguinte:

Mais se informa que:
• De acordo com a Tabela de serviços da APA, Deliberação n.º 1/CD/2018, de 01 de Fevereiro, a disponibilização da
referida informação tem um custo de 52,36€;
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• Toda a informação referida está disponível em geodatabase/feature class (gdb) ou shapefile (.shp), e sistematizada
para posterior envio;
• Informa-se que para consulta/descarga de dados gratuitos, existe geovisualizador sniamb [Sistema Nacional de
informação de Ambiente] https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-visualizador ou o SNIRH
https://snirh.apambiente.pt/;
Caso este orçamento mereça a V. aceitação deverão ser remetidos os dados de identificação da empresa
(Designação, endereço e NIF), para emissão de fatura, que será remetida via e-mail.
Com os melhores cumprimentos,
José Mendes
Assistente Técnico (Monitorização/SIG)
Divisão de Planeamento e Informação
Departamento: Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Av. Engº Arantes e Oliveira, 193
7004-514 Évora | Portugal
Telefone: (+351) 266 768 200 | Fax: (+351) 266 768 230
jose.mendes@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Clarisse Carneiro - PROCESL [mailto:ccarneiro@procesl.pt]
Enviada: 9 de outubro de 2018 12:07
Para: Alice Fialho <alice.fialho@apambiente.pt>; José António Figueira Mendes <jose.mendes@apambiente.pt>
Cc: Luísa Lopes Leiria - PROCESL <lleiria@procesl.pt>; Nelson Briso - PROCESL <nbriso@procesl.pt>; Geral APA
<geral@apambiente.pt>
Assunto: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
Exmos. Alice Fialho e Jose Mendes,
Na sequência da nossa chamada telefónica, envio novo pedido de elementos para o desenvolvimento do Estudo de
Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega.

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega,
abrangendo os concelhos da Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo com o intuito de
suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto numa fase inicial da sua elaboração,
promovendo a eficiência e racionalidade económica e ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu
redefinir a área de estudo onde se pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico
resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a
eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo, preferencialmente em suporte digital editável,
nomeadamente:
•
•
•
•

Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas, sua caracterização e seu uso;
Localização de captações de água subterrânea para abastecimento público, sua caracterização e uso;
Perímetros de proteção estabelecidos para as captações municipais e se estão instituídos de acordo
com o DL 382/99, de 22 de Setembro e demais legislação aplicável;
Localização de captações de água superficial, sua caracterização e uso;
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•

Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da
área de estudo atualizado em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos
associados.
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.
Pela Coordenadora de Projeto,
Clarisse Carneiro
Engineer
ccarneiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:
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Clarisse Carneiro - PROCESL
DSPP <DSPP@arsalentejo.min-saude.pt>
terça-feira, 15 de janeiro de 2019 14:48
Clarisse Carneiro - PROCESL
Sonia Caeiro
Fw: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução
do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega (T2016-462)
Instituições do Concelho de Vidigueira.docx; Instituições do Concelho de Cuba.docx

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Exmª Enga. Clarisse Carneiro
Em resposta ao solicitado, e no seguimento do telefonema de hoje, junto se envia a informação sobre o
assunto em epigrafe, pedindo desculpas desde já pelo atraso da mesma
Gratos pela compreensão

A modif icação do perf il de saúd e e do ença das popu lações que se tem verif icado nas
últ imas déc adas, de ve- se a vários e d if erenciados f atores, dos quais se d estacam as
condiçõ es ambientais em permanente evolução.
Desta

f orma,

torna-se

imperat ivo

garantir

que

as

int ervenções

propostas,

não

pressuponham in có modos par a a população, bem como para as atividades q ue ai s e
desenvolvam, nem para o ambiente, em def esa da saúde pública, da prevenção d a
doença e promoç ão e manutenção da saúde, e da pre ve nção dos f atores de risco e
controlo d e s ituações susc et íveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde
da pess oa ou dos ag lomerados po pulacionais.

Nesta conf ormidade, o Estudo de Impact e Ambiental relativo a:


Projeto de Exec ução do Circ uito Hidráu lico d a Vidigueira e respetivo Bloc o de
Rega, abrangendo o s concelhos da Vidig ueira e de Cuba,

não de verá inc idir apenas sobre as unidades e equipamentos d e sa úde, conf orme
ref erido na vossa proposta, mas co ntemplar os edif íc ios, espaços e loca is onde os
potenc ia is ef eitos d essa int ervenç ão poderão ser sent idos, nomeadamente perímetros e
aglomerados urbanos, edif íc ios c lass if icados e empreendimentos turísticos, zonas d e
la zer, linh as de água e o utras orig ens subterrâne as e sup erf iciais, etc, pelo que deverá
ser

inc lu ída

na

proposta,

outros

edif ícios

e

equipame ntos

p assíveis

de

verem

condicionadas as su as at ividades, como escolas, zonas lúdicas e de lazer, pavilhões e
campos desport ivos, etc.
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Para o ef eito, o est udo deverá c ontem plar, uma descrição sumária da intervenção, a
identif icação

e

avaliaç ão

dos

impact es

prováveis,

positivos

e

negativos,

que

a

realiza ção do projeto pode ter n o ambiente, a evoluçã o previsível da situação de f acto
sem a realização do projeto, as me didas de gestão ambiental dest inadas a evitar,
minim izar ou c ompensar os imp actes negativos esperados e um resumo não técnico
destas inf ormações.
Em pormenor, deverão ser descritos os f atores suscet íveis de serem signif icat ivamente
af etados

pela

interve nção,

nomeadamente

a

população

e

a

saúde

hu mana,

a

biodiversidade, o território, o solo, a ág ua, o ar, a paisagem, o clima, in cluin do as
alteraç ões c limátic as, os bens materia is, o património cult ural, inclu indo os aspetos
arquitetónicos e arqueológ icos e a paisagem, bem como a interação entre os f atores
mencionados.

De ver ão também inc luir-se os ef eitos secundários, cumu lat ivos, sinergéticos, de curto,
médio e longo prazo, permanente s e temporários, positivos e neg ativos expectáveis
daquela int er venç ão.
Na de scrição dos elementos da popula ção e da saúde hu mana suscet íveis de serem
cons ideravelmente af etados pela inter venção propo sta, de verão ser considerados ef eitos
como a e xpo sição ao ru íd o do tráf ego, construção e exp loração do projet o; a expos ição
respiratória a subst ânc ias, part ículas e poeiras result antes das at ivida des inerentes à
atividade, ca so se justif ique, e q ue poluem a atmosf era; a e xposição por ingestão d e
substâncias, part ículas e c ontam inantes resultantes das ativid ades inerentes, c aso se
justif ique, e q ue poluem as origens su bterrâneas e superf iciais de ág ua dest inada à
produç ão de água para consumo humano e ainda a exposição por ing estão de
substâncias, part ículas e cont aminantes, caso se justif ique, que poluem as culturas e
produtos hort ícolas.
Sem prejuízo de tudo o exposto, junto se envia, conf orme solicitado, a localizaç ão em
anexo das unid ades e eq uipamentos de sa úde da área de intervenção do ref erido
projeto.
Com os melhores cumprimentos
O Secretariado
DEPARTAMENTO SAÚDE PÚBLICA E PLANEAMENTO
To help protect y ou r priv acy , Microsoft Office prev ented automatic download of this picture from the Internet.
RP

To help protect y our priv acy , Microsoft Office prev ented automatic download of this picture from the Internet.
ENT

To help protect y ou r priv acy , Microsoft Office prev ented automatic download of this picture from the Internet.
SNS

Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP
Praça Joaquim António de Aguiar, nº 5 | 7000-510 Évora
Tel: 266 737500| Fax: 266 737507
www.arsalentejo.min-saude.pt
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SNS

3

Clarisse Carneiro - PROCESL
André Linhas Roxas <andre.linhasroxas@cm-cuba.pt>
terça-feira, 13 de novembro de 2018 16:22
Clarisse Carneiro - PROCESL
Nelson Briso - PROCESL; Luísa Lopes Leiria - PROCESL; 'Helder Caseiro'; 'José
Roque'
RE: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Boa tarde
Tendo sido remetidos os elementos relativos aos IGT, nada temos a acrescentar ao vosso pedido de informação.

Com os meus melhores cumprimentos
André Linhas Roxas
38º 09' 59'' N - 7º 53' 27'' W
Chefe da Unidade de Ambiente, Ordenamento e Urbanismo

Câmara Municipal de Cuba
Tlf: 284 419 900; Fax.: 284 415 137
www.cm-cuba.pt

De: Clarisse Carneiro - PROCESL [mailto:ccarneiro@procesl.pt]
Enviada: 13 de novembro de 2018 09:58
Para: André Linhas Roxas
Cc: Nelson Briso - PROCESL; Luísa Lopes Leiria - PROCESL
Assunto: FW: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. André Linhas Roxas,
Na sequência da nossa chamada telefónica, reenvio o pedido de elementos efetuado.
Qualquer questão disponha.
Com os melhores cumprimentos / Best regards,
Clarisse Carneiro
Engineer
ccarneiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error please notify QUADRANTE immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains
confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate,
distribute or copy this e-mail. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be
responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any information included
in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole responsibility of the addressee.
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De: Clarisse Carneiro - PROCESL
Enviada: terça-feira, 9 de outubro de 2018 09:53
Para: 'andre.linhasroxas@cm-cuba.pt'
Cc: 'geral@cm-cuba.pt'; Luisa Lopes Leiria - PROCESL
Assunto: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Exmo. André Linhas Roxas,
Na sequência da nossa chamada telefónica, envio novo pedido de elementos para o desenvolvimento do Estudo de
Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega.

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., o
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega,
abrangendo os concelhos da Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo com o intuito de
suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto numa fase inicial da sua elaboração,
promovendo a eficiência e racionalidade económica e ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu
redefinir a área de estudo onde se pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico
resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a
eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo, preferencialmente em suporte digital editável,
nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de Ruído do PDM em vigor,
em formato vetorial;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas residuais;
Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de proteção;
Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração;
Planta de loteamento, aprovados e em aprovação;
Compromissos urbanísticos;
Pontos de interesse turístico;
Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (aeródromos) e respetiva área de servidão;
Pontos de combate a incêndios florestais e respetivas áreas de servidão;
Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico;
Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que possam condicionar o
desenvolvimento do projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da
área de estudo atualizado em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299
ou do endereço eletrónico ccarneiro@procesl.pt (Eng.ª Clarisse Carneiro).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.
P’la Coordenadora de Projeto,
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Clarisse Carneiro
Engineer
ccarneiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:
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Clarisse Carneiro - PROCESL
WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
quarta-feira, 7 de novembro de 2018 10:10
Clarisse Carneiro - PROCESL
antonio.cristo@cm-vidigueira.pt enviou-te ficheiros através do WeTransfer

From:
Sent:
To:
Subject:

To help protect y our priv acy , Microsoft Office prev ented automatic download of this picture from the Internet.

To help protect y our priv acy , Microsoft Office
prev ented automatic download of this picture
from the Internet.
Click 'Download images' to v iew images

antonio.cristo@cm-vidigueira.pt
enviou-te alguns ficheiros
1 ficheiro, 50 MB no total  Será eliminado a 14 de Novembro de
2018

Recebe os teus ficheiros

Bom dia
Segue informação solicitada disponível
Cumprimentos

Link para download
https://wetransfer.com/downloads/164c1ba30c607c662bd0bbf8cec222
2520181107100907/502107c143f05ebe4a11cf0dd108e8b12018110710
0907/ce8baa

1 ficheiro
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BLOCO_REGA_VIDIGUEIRA_EDIA.rar

Para te certificares de que recebes os nossos e-mails, adiciona noreply@wetransfer.com aos teus
contactos.

Sobre o WeTransfer  Ajuda  Informações legais  Denunciar esta transferência como spam
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Patrícia Fiadeiro
To:
Subject:

Combustiveis (DGEG)
RE: DGEG - Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

From: Combustiveis (DGEG) [mailto:Combustiveis@dgeg.pt]
Sent: sexta-feira, 13 de outubro de 2017 16:42
To: Patrícia Fiadeiro
Subject: DGEG - Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico
da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
Importance: High

Exmos Senhores,
Em complemento ao email anterior informa-se que nas áreas em referência não existem interferências com
gasodutos, oleodutos e redes de distribuição de gás natural.

Com os melhores cumprimentos,
Direção de Serviços de Combustíveis
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa
Tel.:21 792 27 00/800
Fax: 21 793 95 40
e-mail: combustiveis@dgeg.pt

Com os melhores cumprimentos,

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG)
Enviado: sexta-feira, 13 de Outubro de 2017 11:40
Para: pfiadeiro@procesl.pt; Luisa Lopes Leiria - PROCESL
Cc: Combustiveis (DGEG)
Assunto: RE: DGEG - Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Bom dia
Na sequência da v/solicitação efetuada através do email infra, vimos por este meio comunicar que a
informação em causa se encontra disponível através de Serviços Web, podendo ser visualizada e/ou
descarregada usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt).
1

Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efectuada
uma consulta específica aos Serviços dos Municípios abrangidos.
No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser
consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente.
Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área
de estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de
infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral está a analisar o respectivo pedido, sendo enviada
oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos
Nuno Sousa Neves
Técnico superior (Arq.)
Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos / Núcleo de Ordenamento do Território

nuno.neves@dgeg.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa
Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40

-----Mensagem original----De: Patrícia Fiadeiro [mailto:pfiadeiro@procesl.pt]
Enviada: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 16:40
Para: Energia (DGEG)
Cc: Luísa Lopes Leiria - PROCESL
Assunto: DGEG - Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico
da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
Importância: Alta
Exmo. Sr. Diretor Geral,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., o
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega,
abrangendo os concelhos da Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes sobre o ambiente
biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e
exploração.
2

Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável,
nomeadamente:
•
•
•
•
•

Concessões mineiras e respetivas características;
Pedidos de concessões mineiras;
Pedidos de prospeção e pesquisa;
Contratos de prospeção e pesquisa;
Águas minerais naturais e águas de nascente.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Caso considerem
conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299
ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.

Luísa Lopes Leiria (Engª)
(Coordenadora do Projeto)
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From: Ana Sofia Gomes [mailto:agomes@dgpc.pt]
Sent: 15 March 2018 12:47
To: Margarida Guerra - PROCESL
Subject: PC Cuba e Vidigueira

Na sequência do telefonema anterior informo que, apesar existir património classificado ou em vias
de classificação nos concelhos de Cuba e Vidigueira, esse património ainda não se encontra
georeferenciado. Apenas posso enviar uma listagem excell com esses mesmos imóveis e com o
respectivo grau de protecção.
Cumprimentos
Ana Sofia Braz Gomes
Técnica Superior - Arqueóloga
Departamento dos Bens Culturais / DBC
Direção-Geral do Património Cultural / DGPC
Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 LISBOA - PORTUGAL
tel.(00 351) 213614200 - ext. 1153 / 213614209
fax.(00 351) 213637047
e-mail agomes@dgpc.pt

Pense duas vezes se precisa mesmo de imprimir este documento. PROTEJA O AMBIENTE.
Think twice if you really need to print this document. SAVE THE PLANET.

Patrícia Fiadeiro
From:
Sent:
To:
Subject:

João Paulo Pedrosa <joao.pedrosa@ggnd.pt>
segunda-feira, 23 de outubro de 2017 11:22
Patrícia Fiadeiro
Resposta ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega.

Exmos. Senhores,
Serve o presente para informar que na sequência da solicitação constante do V/ ofício refª. CE-3370-2017 de
2017/10/11, a Dianagás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, SA., empresa do grupo Galp Gás Natural
Distribuição SA. , não possui qualquer infraestrutura de distribuição de gás natural na zona constante do estudo em
apreço nos concelhos da Vidigueira e de Cuba.
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos.

Atentamente
João Paulo Pedrosa
Cadastro e SIG
GIS Manager
Galp Gás Natural Distribuição, S.A.
Rua Tomás da Fonseca, Torre C 6º
1600-209 Lisboa, Portugal
Reg.Transparência UE205215521290-52
galpgasnaturaldistribuicao.pt
joao.pedrosa@ggnd.pt
Tel/Ph: +351 210 039 326
Tlm/Mob: +351 918 784 961
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Clarisse Carneiro - PROCESL
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Nuno.Portal@edp.pt
quinta-feira, 8 de novembro de 2018 16:21
Clarisse Carneiro - PROCESL
E332340@edponcloud.mail.onmicrosoft.com; E331228
@edponcloud.mail.onmicrosoft.com
Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega (T2016-462) - E-mail
21/18/P-DST

EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
Direção de Sustentabilidade
R. Ofélia Diogo da Costa, 39
4149-022 Porto - PORTUGAL
Tel. (351) 220 018 735
Fax. (351) 220 012 090
E-mail: edpproducao@edp.pt
Nossa Referência: E-mail 21/18/P-DST
Data: 08-11-2018
De: Nuno Portal/DST/EDPP
Para: Clarisse Carneiro - PROCESL <ccarneiro@procesl.pt>
Cc: João Baltazar/DTM/EDPP, Anabela Peres/DST/EDPP
Assunto: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de
Rega (T2016-462)

Exmo Senhores,
Em resposta ao V. mail relativo ao assunto em epígrafe, vimos informar que a obra em avaliação em nada
interfere com os Aproveitamento Hidroeléctricos do Alqueva e de Pedrógão em exploração por parte da
EDP Produção.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Nuno Portal
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Patrícia Fiadeiro
Subject:
Attachments:

FW: Pedido de elementos para o EIA do projeto de execução do circuito
hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
CUBA - CLASSIFICADOS - barahona.xlsx; CUBA - FAVORÁVEIS - barahona.xlsx;
VIDIGUEIRA - EXISTENTES - barahona.xlsx; VIDIGUEIRA - FAVORÁVEIS barahona.xlsx

From: António Barahona [mailto:antonio.barahona@turismodeportugal.pt]
Sent: quarta-feira, 22 de novembro de 2017 17:20
To: Patrícia Fiadeiro
Cc: Fernanda Viseu; Fernanda Praça
Subject: Pedido de elementos para o EIA do projeto de execução do circuito hidráulico da Vidigueira e respetivo
Bloco de Rega

Ao cuidado da Eng. ª Patrícia Fiadeiro.

Assunto: Pedido de elementos para a elaboração do EIA do projeto de execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira
e respetivo Bloco de Rega.
N/ Ref. ª SAI/2017/14996

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, e no seguimento do pedido formulado por V. Exa, cumpre
referir o seguinte:
1.

Na área em estudo foram identificadas ocorrências, de acordo com a localização que se encontra
identificada nas figuras anexas:

1

2

3

a) Empreendimentos turísticos classificados: não foi detetado nenhum empreendimento.
b)

Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum
empreendimento.

c)

Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi
detetado nenhum empreendimento.

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano.
e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal:
- PU da Vidigueira, com uso Habitacional dominante e uso Turístico (uma zona turística), no concelho da
Vidigueira;
- PU da Vila de Frades, com uso Habitacional dominante, na freguesia de Vila de Frades, no concelho da
Vidigueira;
4

f) Outro tipo de empreendimentos: não foi detetado nenhum empreendimento.

1.1. As imagens remetidas em anexo identificam, ainda, ocorrências numa faixa de 2.000 metros a partir da
área de estudo:
a) Empreendimentos turísticos classificados:


Numa envolvente de cerca de 1.100 m, o “Aldeamento Turístico da Herdade do Guizo”, na freguesia
e concelho de Cuba, de 4*, com 148 camas distribuídas por 26 unidades de alojamento;

b)

Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum
empreendimento;

c)

Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de
Portugal: não foi detetado nenhum empreendimento;

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano;
e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano;
f) Outro tipo de empreendimentos: não foi detetado nenhum empreendimento.

2.

Informa-se que não é possível disponibilizar informação georreferenciada em formato shapefile.

3.

Mais se informa que não existe nestes serviços qualquer outra informação de índole turística relevante para
o processo supra mencionado.

4. Alerta-se para o seguinte:




Os elementos disponibilizados não incluem informação relativa às seguintes tipologias de
empreendimentos turísticos: Empreendimentos de Turismo de Habitação; Empreendimentos de
Turismo no Espaço Rural nas modalidades de Casas de Campo e de Agroturismo; e Parques de
Campismo e de Caravanismo.
Com efeito, as competências de apreciação de projeto e de classificação destes empreendimentos
são da competência das Câmara Municipais, pelo que este Instituto não dispõe atualmente de
informação georreferenciada sobre os mesmos. Tal informação deverá, assim, ser obtida junto da
Câmara Municipal respetiva. Aproveita-se, contudo, para informar que a listagem daquelas
tipologias de empreendimentos turísticos poderá ser obtida no RNET (Registo Nacional dos
Empreendimentos Turísticos), disponível no site deste Instituto.
A informação georreferenciada constante da(s) Figura(s) poderá não estar atualizada face a
interrupção temporária do funcionamento do Gabinete SIG.

Em anexo: Listagem dos empreendimentos turísticos classificados e dos processos com parecer favorável sobre o
projeto de arquitetura nos concelhos de Cuba e da Vidigueira.

Com os melhores cumprimentos,

António Barahona
Arquiteto
Departamento do Ordenamento do Território
Direcção da Qualificação da Oferta
5

Turismo de Portugal, I. P.
antonio.barahona@turismodeportugal.pt | Tel. + 351 21 114 02 21 | Fax. +351 21 114 08 31
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt
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Patrícia Fiadeiro
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

GNR_CG_GabCmdtGeral <cg.gabcg@gnr.pt>
sexta-feira, 20 de outubro de 2017 15:48
Carlos Manuel Silvério Da Palma
Patrícia Fiadeiro
FW: GNR- Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
T2016-462-crt-CE-3371-2017_GNR.pdf; FicheirosProjectoVidigueira (3).zip

N/Referência - Processo:
7412/GGCG - Proc. 320.05.15
Exmo. Senhor Dr. Carlos Manuel Silvério da Palma,
M.I. Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna,

Relativamente ao assunto em epígrafe e a que se reporta o email em infra, incumbe-me Sua Excelência o
General Comandante Geral de informar, que na área abrangida pelo Estudo de Impacte Ambiental do
Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, não existem
infraestruturas militares que sejam afetadas com a execução do referido projeto.
Com os melhores cumprimentos,
José Luís Lopes Pereira
Coronel

Chefe do Gabinete do Comandante-Geral
Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa
(+351) 21 321 70 41 | (+351) 96 119 10 72
pereira.jll@sg.mai.gov.pt | cg.gabcg@gnr.pt

cs

______________________________________________________________________________________
___________________________
-----Mensagem original----De: Patrícia Fiadeiro [mailto:pfiadeiro@procesl.pt]
Enviada: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 18:47
Para: Guarda Nacional Republicana
Cc: Luísa Lopes Leiria - PROCESL
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Assunto: GNR- Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
Exmo. Sr. Comandante-Geral,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do
Alqueva, S.A., o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega, abrangendo os concelhos da Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes sobre o ambiente
biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e
exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação
relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital
editável, nomeadamente a localização de instalações afetas à GNR que possam vir a ser afetadas pelo
projeto.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Caso considerem
conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, com os limites da área de
estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210
067 299 ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e
colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.
Luísa Lopes Leiria (Engª)
(Coordenadora do Projeto)
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Clarisse Carneiro - PROCESL
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

GNR_CG_GabCmdtGeral <cg.gabcg@gnr.pt>
segunda-feira, 29 de outubro de 2018 15:31
Clarisse Carneiro - PROCESL
RE: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do
Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega (T2016-462)
20181008_FicheirosProjetoVidigueira.zip; T2016-462-crt-CE-4331-2018_GNR.pdf

N/Referência - Processo:
S154691-201810 - Proc.º 320.05.15
Exma. Sr.ª Dr.ª Clarisse Carneiro,
Relativamente ao assunto em título, incumbe-me Sua Excelência o General Comandante-Geral em
suplência de informar que, referente à área de estudo em questão, não existem quaisquer constrangimentos
ao nível de infraestruturas sob a responsabilidade da Guarda.

Com os melhores cumprimentos,
Paulo Alexandre Severino José
Tenente-Coronel

Chefe do Gabinete do Comandante-Geral, em suplência
Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa
(+351) 21 321 70 41 |
| cg.gabcg@gnr.pt

PN

De: GNR_Geral
Enviada: 11 de outubro de 2018 09:30
Para: GNR_CG_GabCmdtGeral <cg.gabcg@gnr.pt>
Assunto: FW: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega (T2016-462)

De: Clarisse Carneiro - PROCESL [mailto:ccarneiro@procesl.pt]
Enviada: 11 de outubro de 2018 09:21
Para: GNR_Geral <geral@gnr.pt>
Cc: Luísa Lopes Leiria - PROCESL <lleiria@procesl.pt>; Nelson Briso - PROCESL <nbriso@procesl.pt>
Assunto: Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega (T2016-462)
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Exmo. Sr. Comandante-Geral,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., o
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega,
abrangendo os concelhos da Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi realizada uma análise preliminar das características da área de estudo com o intuito de
suportar tecnicamente a necessidade de efetuar eventuais ajustes ao Projeto numa fase inicial da sua elaboração,
promovendo a eficiência e racionalidade económica e ambiental da solução em análise. Esta análise permitiu
redefinir a área de estudo onde se pretende avaliar os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico
resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a
eventuais condicionantes existentes na nova área de estudo, preferencialmente em suporte digital editável,
nomeadamente a localização de instalações afetas à GNR que possam vir a ser afetadas pelo projeto.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da
área de estudo em formato dwg, kmz e shapefile.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos
associados.
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 31 de outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.
Pela coordenadora do projeto,

Clarisse Carneiro
Engineer
ccarneiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M: +351 966 677 314

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error please notify QUADRANTE immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains
confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate,
distribute or copy this e-mail. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be
responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any information included
in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole responsibility of the addressee.
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Clarisse Carneiro - PROCESL
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Ana Paula Freitas Santana <paula.santana@iapmei.pt>
segunda-feira, 22 de outubro de 2018 15:44
Clarisse Carneiro - PROCESL
Joao Miguel Almeida Pimentel; Paula Alexandra Tavares Silva
DPR|Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução
do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega (T2016-462)
_EIA_REDEFINICAO_CIRCUITO_HIDRAULICO_VIDIGUIRA_CUBA_ALVITO_e_RESPETIV
O_BLOCO DE REGA_1.xls

Exmos Senhores
Conforme solicitado pela V/empresa, reproduz-se em anexo listagem com as indústrias localizadas na área de
intervenção do projeto mencionado em epígrafe.
Com os melhores cumprimentos,

Paula Santana
Direção de Proximidade Regional e Licenciamento/Departamento de Licenciamento e Planeamento industrial do Sul

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
Portuguese Agency for Competitiveness and Innovation
Paula.santana@iapmei.pt | www.iapmei.pt
Tel/Phone: (+351) 213 836 144
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edif. A
1649- 038 Lisboa Portugal
Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin
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Margarida Guerra - PROCESL
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Attachments:

Teresa Pimenta <Teresa.Pimenta@icnf.pt>
15 March 2018 17:38
Helena Jerónimo - INFRACONSULT
Nelson Briso - PROCESL; Luísa Lopes Leiria - PROCESL; Margarida Guerra PROCESL; Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
RE: PROCESL (Luísa Lopes Leiria) - Pedido de Elementos - EIA do Projeto de
Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega - Envio de
Orçamento, atualização das taxas - Envio de comprovativo de pagamento
DADOS.zip

Boa tarde,
Tendo por base a cartografia da área de estudo em referência verifica-se que não é abrangida pelos limites das áreas
classificadas no âmbito das Diretiva Aves e Habitats, transpostas para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156A/2013 de 8 de Novembro.
Os
limites
das
áreas
classificadas
poderão
ser
obtidos
no
Portal
do
ICNF
em
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/cart, encontrando-se disponível informação de maior detalhe em
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/rn-pt/rn-contin
ou
recorrendo
ao
portal
iGeo
(http://www.igeo.pt/DadosAbertos/Listagem.aspx, selecionando as opções: Natureza > Áreas Classificadas a
mesma informação, em formato de serviços WMS e WFS, apenas utilizável diretamente num SIG.
Informação sobre espécies pode utilizar os serviços de mapas WMS e WFS que se encontram no quadro:
TEMA
Atlas

SERVIÇOS DE MAPAS
das

Portal ICNF

http://sipnatservices.icnf.pt/ArcGIS/services/SERVICOS/00ATLAS_AVES_NIDIFICANTES/MapServer/WMSServer

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/p
http://sipnatservices.icnf.pt/ArcGIS/services/SERVICOS/00ATLAS_AVES_NIDIFICANTES/MapServer/WFSServer

Aves

aves-nid-pt

Nidificantes
(19992005)
Atlas

dos

Anfíbios

e

http://sipnatservices.icnf.pt/ArcGIS/services/SERVICOS/00ATLAS_ANFIBIOS_REPTEIS/MapServer/WMSServer
http://sipnatservices.icnf.pt/ArcGIS/services/SERVICOS/00ATLAS_ANFIBIOS_REPTEIS/MapServer/WFSServer

http://www.icnf.pt/portal/naturac
rept

Répteis de
Portugal
(2008)
Sisão
(2006)

http://sipnatservices.icnf.pt/ArcGIS/services/SERVICOS/00SISAO/MapServer/WMSServer?
http://sipnatservices.icnf.pt/ArcGIS/services/SERVICOS/00SISAO/MapServer/WFSServer?

A cartografia do Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005) em formato shapefile, reportado à quadrícula
decaquilométrica U.T.M (10x10 km), deve ser citada como “Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em
Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o
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Estudo das Aves, Parque Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim. Lisboa”.
Ver também http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/especies/aves/atlas-aves-nid-pt .
O Atlas dos Anfíbios e Répteis deve ser referenciado como: Loureiro, A. Ferrand de Almeida,N. Carretero, M.A. e
Paulo, O.S. (eds.) (2008) Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. 1ª edição, Instituto da Conservação da Natureza e
da Biodiversidade, Lisboa, 257 pp.
A cartografia relativa ao Sisão provém de Silva, J. P., Pinto, M., (2006). Relatório Final da Ação 2 do Projeto Life
Natureza Conservação do Sisão no Alentejo (LIFE02NAT/P/8476): inventariação dos núcleos do Alentejo. Instituto da
Conservação da Natureza. Relatório não publicado.
Para além do referido, sugere-se a consulta do Manual de apoio à análise de projetos relativos à implementação de
infraestruturas lineares (ICNB, 2008), em http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/aa/resource/doc/man-infralin e a respetiva cartografia de apoio, em http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/aa/av-inc-amb#cart . Esta
informação não está atualizada mas serve, para já, de referência.
Não existem dados compilados para a zona de estudo de bivalves, morcegos e lobo ibérico.
No âmbito Florestal, a área delimitada não é abrangida pelo Regime Florestal (Decreto de 24 de dezembro de 1901,
Decreto de 24 de dezembro de 1903 e legislação complementar).
Os limites relativos ao Regime Florestal bem como, os limites dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal
(PROF), sub-regiões homogéneas, corredores ecológicos e Zonas de Intervenção Florestal, podem ser obtidos
recorrendo ao portal iGeo (http://www.igeo.pt/DadosAbertos/Listagem.aspx, selecionando as opções: Natureza >
Floresta, informação em formato de serviços WMS e WFS, apenas utilizável diretamente num SIG. Tem ainda
disponível a seguinte informação sobre os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) em
http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs .
Não apresenta Arvoredo de Interesse Público, pelo que não se encontra abrangido pela Lei n.º 53/2012, de 5 de
Setembro regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse público.
A localização das árvores de Interesse Público poderão ser obtidas recorrendo ao portal iGeo
(http://www.igeo.pt/DadosAbertos/Listagem.aspx, selecionando as opções: Natureza > Árvores de Interesse
Público (AIP), informação em formato de serviços WMS e WFS.

A área de estudo interceta 15 Zonas de caça. Envia-se no anexo uma imagem georreferenciada com esta
informação.
A área apresentada foi percorrida por incêndios nos últimos dez anos, pelo que no momento se aplica o
estabelecido no Decreto- Lei n.º 55/2007, de 12 de março, que estabelece proibição pelo prazo de 10 anos, de várias
ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios em áreas não classificadas como solos
urbanos.
As áreas ardidas poderão ser obtidas recorrendo ao portal iGeo (http://www.igeo.pt/DadosAbertos/Listagem.aspx,
selecionando as opções: Natureza > Áreas Ardidas, informação em formato de serviços WMS e WFS, apenas
utilizável diretamente num SIG ou no portal ICNF em http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc .
Relativamente ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, terão de atender ao Disposto no
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro que altera o DL n.º 124/2006 de 28 de junho, nomeadamente o artigo 16.º
relativo aos condicionalismos à edificação. Para esse efeito terão de efetuar o enquadramento no Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndio a fim de verificar qual a perigosidade que recai sobre a área em causa,
devendo solicitar diretamente ao(s) Município(s) da área de estudo (Gabinete Técnico Florestal) a referida
informação.
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Caso existam exemplares de Sobreiros e de Azinheiras nas áreas a intervencionar, referimos que o abate destas
espécies deve prévia e obrigatoriamente cumprir com o determinado no decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio
com as alterações introduzidas pelo decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho – medidas de proteção aos
povoamentos.
Havendo necessidade de corte de várias espécies, deverá ser cumprido o previsto no DL n.º 174/88, de 17 de maio,
relativamente à obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores que se destinam a venda ou ao
autoconsumo para transformação industrial.
Caso existam exemplares de coníferas hospedeiras do nemátodo da madeira do pinheiro, as coníferas dos géneros
Abies Mill. (abetos), Cedrus Trew (cedros), Larix Mill. (larix), Picea A. Dietr. (piceas ou espruces), Pinus L. (pinheiros),
Pseudotsuga Carr. (falsas -tsugas), e Tsuga Carr. (tsugas), com exceção dos seus frutos e sementes, e havendo
necessidade de abate/corte, desrama, transporte, de exemplares desta espécie, de forma a salvaguardar medidas
extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, é
necessário o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, que altera e republica o
Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, em concreto, o Manifesto de abate, desramação e circulação de madeira
de coníferas, previsto no seu artigo 6.º.
As freguesias (ref. CAOP 2012.1) onde é conhecida a presença do NMP ou em que seja reconhecida, pelo ICNF, o
risco do seu estabelecimento e dispersão poderão ser obtidas recorrendo ao portal iGeo
(http://www.igeo.pt/DadosAbertos/Listagem.aspx, selecionando as opções: Natureza > Nemátodo, informação em
formato de serviços WMS e WFS, apenas utilizável diretamente num SIG ou no portal ICNF em
http://www.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/ag-bn/nmp/infgeo .

Os dados agora fornecidos pelo ICNF, constituem informação indicativa que deverá ser objeto de uma pesquisa mais
pormenorizada, não dispensando a necessidade de assegurar um levantamento adequado da situação de referência,
de forma a possibilitar uma avaliação rigorosa dos impactos.
Mais se adverte que os dados fornecidos devem ser citados nos termos referidos.
______________________
Teresa Pimenta
Técnica Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Reserva Natural do Estuário do Tejo

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, nº 1
2890-015 Alcochete
T: +351 212 348 021
www.icnf.pt
De: Helena Jerónimo - INFRACONSULT [mailto:hjeronimo@infraconsult.pt]
Enviada: quinta-feira, 15 de março de 2018 15:34
Para: Teresa Pimenta
Cc: Nelson Briso - PROCESL; Luísa Lopes Leiria - PROCESL; Margarida Guerra - PROCESL
Assunto: RE: PROCESL (Luísa Lopes Leiria) - Pedido de Elementos - EIA do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega - Envio de Orçamento, atualização das taxas - Envio de
comprovativo de pagamento
Importância: Alta

Exmos. Senhores,
No seguimento dos e-mail’s infra, vimos por este meio enviar o comprovativo de pagamento, conforme documento
anexo, correspondente ao fornecimento da informação solicitada.
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Agradecemos o envio da Fatura/Recibo em nome da empresa abaixo indicada.
PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A.
Alfrapark
Estrada do Seminário, 4 – Edifício C – Piso 1 Sul
2614-523 AMADORA
Contribuinte nº 501683631
Alguma questão adicional, estamos ao dispor.
Com os nossos melhores cumprimentos.
Helena Jerónimo
Atenciosamente
Helena Jerónimo
Financial Administrative
hjeronimo@infraconsult.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523 Amadora
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error please notify QUADRANTE immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains
confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate,
distribute or copy this e-mail. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be
responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any information included
in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole responsibility of the addressee.

De: Teresa Pimenta [mailto:Teresa.Pimenta@icnf.pt]
Enviada: quinta-feira, 15 de março de 2018 09:34
Para: Luísa Lopes Leiria - PROCESL
Cc: Margarida Guerra - PROCESL; Nelson Briso - PROCESL; Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
Assunto: RE: PROCESL (Luísa Lopes Leiria) - Pedido de Elementos - EIA do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega - Envio de Orçamento, atualização das taxas

Bom dia,
Obrigada pelo contacto.
De facto, o valor a cobrar não está atualizado para 2018.
Enviei ontem um email para a sua colega, conforme anexo.
O valor que indica está correto.
Os melhores cumprimentos,
______________________
Teresa Pimenta
Técnica Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Reserva Natural do Estuário do Tejo

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, nº 1
2890-015 Alcochete
T: +351 212 348 021
www.icnf.pt
De: Luísa Lopes Leiria - PROCESL [mailto:lleiria@procesl.pt]
Enviada: quarta-feira, 14 de março de 2018 18:07
Para: Teresa Pimenta
Cc: Margarida Guerra - PROCESL; Nelson Briso - PROCESL
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Assunto: FW: PROCESL (Luísa Lopes Leiria) - Pedido de Elementos - EIA do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega - Envio de Orçamento, atualização das taxas
Importância: Alta

Boa tarde,
Na sequência dos contactos efetuados pela minha colega Margarida Guerra, volto a solicitar a validação do valor
total a pagar ao ICNF para fornecimento da informação por vós complilada.
Pedindo desde já desculpa pela insistência, volto a solicitar a validação do valor a pagar pela PROCESL pois,
consultando a tabela de preços de 2018 através do link disponibilizado constatamos o seguinte:
•
•

Item 12.4.1 – 76€
Item 12.4.2 – 20.50€/hora de afetação de meios humanos
Total = 76 + 20.5 = 96.50€

O ICNF refere o valor de 95.4€. Embora a diferença entre os dois valores não tenha grande significado, o que
estamos a tentar com este novo pedido de validação do montante, é que não seja necessário efetuar duas
transferências, caso venham a verificar que o valor global transferido não é o correspondente aos valores tabelados
(a menos que nos estejam a cobrar apenas 57’8’’ de afetação dos vossos meios o que é pouco provável).
Os meus agradecimentos e mais uma vez, as minhas desculpas pela insistência.

Melhores cumprimentos / Best regards,
Luísa Lopes Leiria
Project Manager - Environment
lleiria@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523 Amadora
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:+351 919 013 629

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this
email in error please notify QUADRANTE immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains confidential information and is intended only for the individual
named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus.
However QUADRANTE will not be responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any information
included in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole responsibility of the addressee.

De: Margarida Guerra - PROCESL
Enviada: quarta-feira, 14 de março de 2018 16:44
Para: Luísa Lopes Leiria - PROCESL
Assunto: FW: PROCESL (Luísa Lopes Leiria) - Pedido de Elementos - EIA do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega - Envio de Orçamento, atualização das taxas
Importância: Alta

From: Teresa Pimenta [mailto:Teresa.Pimenta@icnf.pt]
Sent: 14 March 2018 16:28
To: Margarida Guerra - PROCESL
Cc: Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
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Subject: FW: PROCESL (Luísa Lopes Leiria) - Pedido de Elementos - EIA do Projeto de Execução do Circuito
Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega - Envio de Orçamento, atualização das taxas
Importance: High

Boa tarde,
Conforme atualização da Tabela de taxas e preços bens e serviços para 2018, em vigor desde o dia 1 de março, o
valor a cobrar pelo fornecimento dos dados referidos no email anterior é de 95,4€.
Os melhores cumprimentos,
______________________
Teresa Pimenta
Técnica Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Reserva Natural do Estuário do Tejo

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, nº 1
2890-015 Alcochete
T: +351 212 348 021
www.icnf.pt
De: Teresa Pimenta
Enviada: sexta-feira, 9 de março de 2018 17:13
Para: 'mguerra@procesl.pt'
Cc: Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
Assunto: FW: PROCESL (Luísa Lopes Leiria) - Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega - Envio de Orçamento
Importância: Alta

Boa tarde,
Conforme solicitado, relativamente ao assunto acima mencionado, vimos por este meio informar, que o conjunto de
dados solicitados, terão um custo pelo seu tratamento.
Tendo em consideração o ponto 12.4 - Fornecimento de outros dados georreferenciados em formato digital, 12.4.1
e 12.4.2 da Tabela de taxas e preços bens e serviços. Atualização 2017, relativo ao Despacho nº. 13350/2014
(http://www2.icnf.pt/portal/icnf/serv/resource/doc/tax-serv/2017-04-30_Tabelaprecos.pdf ), serve o presente para
informar que o fornecimento dos dados pretendidos terá o custo total de 95,4€.
Foram compilados/analisados os seguintes dados:
• Limite das áreas classificadas;
• Atlas das Aves Nidificantes;
• Atlas dos Anfíbios e Répteis;
• Regime Florestal, limites dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), sub-regiões homogéneas,
corredores ecológicos e Zonas de Intervenção Florestal;
• Zonas de caça;
• Áreas ardidas;
• Freguesias onde é conhecida a presença do nemátodo da madeira do pinheiro
Para procedermos ao respetivo envio deverá efetuar transferência bancária para o IBAN PT50
078101120000000780145, e enviar o respetivo comprovativo de pagamento em resposta a este email.
Para efeitos de emissão de fatura deverá enviar também os seguintes elementos:
Nome completo
Morada completa
NIF
Os melhores cumprimentos,
______________________
Teresa Pimenta
Técnica Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Reserva Natural do Estuário do Tejo
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Av. dos Combatentes da Grande Guerra, nº 1
2890-015 Alcochete
T: +351 212 348 021
www.icnf.pt

De: Patrícia Fiadeiro [pfiadeiro@procesl.pt]
Enviado: quarta-feira, 11 de Outubro de 2017 18:56
Para: ICNF
Cc: Luísa Lopes Leiria - PROCESL
Assunto: ICNF - Pedido de Elementos - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico
da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
Exma. Sr.ª Presidente do Conselho Diretivo,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., o
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega,
abrangendo os concelhos da Vidigueira e de Cuba.
No âmbito deste EIA foi definida uma área de estudo onde se pretende avaliar os impactes sobre o ambiente
biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de construção e
exploração.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável,
nomeadamente:
•
Atlas das aves nidificantes, outros registos de aves não nidificantes, quirópteros, flora e demais informação que
considere relevante para a área de estudo;
•
Dados/resultados e relatórios publicados e não publicados de monitorização (em especial no que concerne a
Avifauna) em curso ou realizada na área de estudo e área circundante;
•
Áreas de proteção e de interesse para conservação existentes;
•
Perímetros florestais;
•
Zonas de Caça;
•
Condicionantes ao projeto.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo. Caso considerem
conveniente, enviaremos extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, com os limites da área de estudo.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299
ou do endereço eletrónico pfiadeiro@procesl.pt (Eng.ª Patrícia Fiadeiro).
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.

Luísa Lopes Leiria (Engª)
(Coordenadora do Projeto)
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Patrícia Fiadeiro
From:
Sent:
To:
Subject:

Luísa Lopes Leiria - PROCESL
terça-feira, 24 de outubro de 2017 15:56
Patrícia Fiadeiro
T2016-462-CARTOGRAFIA - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

Resposta Vidigueira

Luísa Lopes Leiria
Project Manager
lleiria@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . Gana . Mozambique . Peru .
Portugal . Romania
Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:+351 919 013
629

PROCESL - Uma
empresa do Grupo
QUADRANTE
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify QUADRANTE
immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains confidential information and is intended only for
the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be
responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security
systems. Any information included in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other
documents is the sole responsibility of the addressee.

From: Fátima Malveiro - INFRACONSULT
Sent: terça-feira, 24 de outubro de 2017 11:03
To: Nelson Briso - PROCESL
Subject: FW: CARTOGRAFIA - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da
Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

From: mpereira@drapal.min-agricultura.pt [mailto:mpereira@drapal.min-agricultura.pt]
Sent: terça-feira, 24 de outubro de 2017 10:26
To: Procesl <Procesl@procesl.pt>
Subject: CARTOGRAFIA - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e
respetivo Bloco de Rega
EMAIL/4/2017/DAI
Vimos por este meio em resposta à vossa solicitação de informação (ENT/1442/2017/SRNA) para a elaboração do
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico da Vidigueira e respetivo Bloco de
Rega, referir que os serviços desta Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, não dispõem dos direitos
de cedência da informação relativa aos temas referidos, pois trata-se de informação elaborada no âmbito e
competência de outras entidades.

1

Neste sentido e tendo por referência a afetação de condicionantes no território identificado, referimos que as
servidões públicas encontram-se delimitadas nas cartas de condicionantes dos Planos Diretores Municipais das
respetivas autarquias, publicados no Sistema Nacional de Informação Territorial. Relativamente aos
Aproveitamentos Hidroagrícolas e demais assuntos conexos, a autoridade nacional do regadio é a Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural. Relativamente às condicionadas e áreas com interesse de conservação,
sugerimos a consulta ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Com os melhores cumprimentos,
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