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LCruz

To: arhc.geral@apambiente.pt
Cc: 'João Margalha'; 'CAlmeida@recurso.com.pt'
Subject: EIA_Casalito_pedido de elementos
Attachments: Suinc_Casalito_localizacao.jpg

Exmo. Sr. Presidente da APA / Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., 

 

A firma Recurso, Lda. encontra-se a elaborar o Estudo de Impacte Ambiental para a exploração suinicultura do 

Casalito (localizada no concelho de Leiria, freguesia de Amor), ver localização no mapa em anexo.  

 

Tendo em vista a caracterização da situação de referência solicitamos a disponibilização da seguinte informação 

para as freguesias de Amor e da U.F. de Marrazes e Barosa (concelho de Leiria) e para a freguesia da Marinha 

Grande(concelho da Marinha Grande): 

1. Captações de água subterrânea licenciadas (coordenadas, tipo, cota do terreno, profundidade final, 

caudal extraído, uso, nível estático (NHE), nível da água no furo em extração (NHD) e posição dos 

ralos. 

2. Captações de água subterrânea para abastecimento publico (caracterização e localização). 

3. Perímetros de proteção para as captações subterrânea. 

4. Dados de qualidade da águas subterrâneas. 

5. Fontes de poluição dos recursos hídricos. 

 

Salientamos ainda que temos alguma urgência na obtenção destes elementos, uma vez que este estudo se encontra 

inserido no regime de regularização de estabelecimentos e explorações (Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro). Pelo que agradecemos que sejam processados com a maior brevidade possível. 

 

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

Lúcia Cruz 

 

 

Recurso - Estudos e Projectos de Ambiente e Planeamento, Lda. 

Tel. (351) 234 426 040 

www.recurso.com.pt 

Rua Conselheiro Luís Magalhães, n.º37, 4º piso, loja H, 3800-184 Aveiro 
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LCruz

From: ARHCentro.geral [arhc.geral@apambiente.pt]
Sent: quarta-feira, 25 de Novembro de 2015 16:43
To: LCruz
Cc: CAlmeida@recurso.com.pt
Subject: RE: Pedido de elementos exploração do Casalito 
Attachments: Dados_Casalito.zip

Exmos. Senhores, 

 

Na sequência do e-mail infra e respectivo comprovativo de pagamento, vimos pelo presente enviar a  informação 

disponível na ARH do Centro, para as freguesias da área em estudo solicitada, nomeadamente: 

 

- Captações subterrâneas particulares; 

- Captações abastecimento público  

- Zonas de proteção dos perímetros de proteção de captação. 

 

Possíveis fontes de poluição, nomeadamente: 

- Industria Alimentar; 

- Indústrias PCIP. 

 

A informação geográfica encontra-se em formato shapefile e no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 

3763). 

 

No que diz respeito à qualidade das águas subterrâneas, nas freguesias da área em estudo a APA/ARH do Centro 

dispões de três estações da rede de vigilância (285/104; 296/56 e 297/96) sendo que os dados das estações podem 

ser consultados no seguinte endereço: 

http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=2&idItem=1&objCover=100290952&objSite= 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A ARH do Centro 

 

 

De: LCruz [mailto:lcruz@recurso.com.pt]  

Enviada: segunda-feira, 23 de Novembro de 2015 10:50 

Para: ARHCentro.geral <arhc.geral@apambiente.pt> 

Cc: CAlmeida@recurso.com.pt 

Assunto: Pedido de elementos exploração do Casalito - comprovativo de pagamento 

 
Exmos Srs. da APA/ARH do Centro,  
 
Em resposta ao vosso oficio, com refª ARHC.DPI.00084.2015 de 12/11/2015, junto se envia o comprovativo do 
pagamento efetuado (ver elementos em anexo). 
 
O NIF da empresa Recurso – Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda. é: 506 238 032. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 

Lúcia Cruz 
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Anexo 

II Cartografia do EIA 
 

 

 

1. Localização e enquadramento 

2. PDM de Leiria – Planta de ordenamento 

3. PDM de Leiria – Planta da RAN e da REN 

4. PDM de Leiria – Planta das outras condicionantes 

5. Planta síntese 

6. Áreas disponíveis para VAEP – Enquadramento 

6A. Áreas disponíveis para VAEP – Identificação das parcelas 

7. Geologia 

8. Recursos hídricos subterrâneos 

9. Recursos hídricos superficiais 

9A. Recursos hídricos superficiais – Áreas para VAEP 
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