
ENTIDADES INFORMAÇÃO SOLICITADA INFORMAÇÃO RECBIDA

Aeroportos de Portugal (ANA) Localização de Instalações, equipamentos, infraestruturas  e áreas de servidão Na carta recebida o consórcio foi informado que o contato com a ANAC é suficiente

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) / ARH Norte
Leitos de cheia e infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos existentes e projetadas;
Captações licenciadas para abastecimento e respetivos perímetros de proteção 

Dados geográficos (shp) das captações subterrâneas licenciadas. Não possuem dados georreferenciados no que respeita aos leitos de cheia, assim 
como
a inventariação e registo de infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos existentes e projetadas na área de estudo

Área Metrpolitana do Porto Planos, estudos e projetos de âmbito intermunicipal Recebido contato telefónico do Sr. Mário Rui Soares - não tem elementos para a área em estudo. Sugeriu contato com CMs Maia, Valongo e Gondomar

Autoridade Nacional da Proteção Civil
Instalações, equipamentos ou outras infraestruturas que possam vir a ser afetadas pelo projecto;
Identificação de áreas de servidão associadas.

Resposta recebida com diversas recomendações a ter em conta em fase de construção. Recomendado contato com serviços municipais de protecção 
civil . Estes contatos foram feitos aquando dos contatos com as Câmaras Municipais.

Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas. Pedido de informação enviado duas vezes, sem resposta

Ascendi Norte Infraestruturas Rodoviárias previstas Informaram que a área em estudo se encontra fora dos limites do projecto

Ascendi Grande Porto Infraestruturas Rodoviárias previstas O contato com a Ascendi Norte é suficiente

Auto Estrada Douro Litoral Infraestruturas Rodoviárias previstas Não se conseguiu contactar

Brisa Infraestruturas Rodoviárias previstas Resposta recebida referindo que os projectos para o local são do conhecimento do GEG. Manifestaram disponibilidade para esclarecimentos.

Comboios de Portugal (CP) 
Características do material circulante atual e futuro (com a execução do projeto)
Características da mercadoria transportada em termos de perigosidade

Enviado o TMDA (Tráfego Médio Diário Anual). Informação de que não há comboios de matérias perigosas a circular neste troço de via da Linha do 
Minho

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR N)

Cartas de Reserva Ecológica Nacional dos concelhos de Gondomar, Maia, Valongo e Porto
Localização de furos, nascentes e poços
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto

Reposta recebida remetendo para as diversas entidades detentotas de informação, nomeadamente site CCDRN para obtenção de alguma informação 
sobre qualidade do ar e  REN; que o município do Porto não tem áreas de REN, recomendação para que se consultem os PDM dos concelhos 
envolvidos. Recomendação para obter info sobre ruído junto de cada município, INE para a sócio-economia, ICNF, para o património DGPC e DRC-
norte e APA/ARHNorte para o domínio hídrico.

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR)

Infraestruturas de aproveitamento de Recursos Hídricos existentes e projetadas;
Projetos de emparcelamento;
Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação.

Informaram que o projecto não interfere com estudos, projectos ou acções das competências desta direcção

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) Concessões mineiras, contratos de prospeção e pesquisa, pedreiras licenciadas. Recomendação para a consulta do site http://www.dgeg.gov.pt

Direção Geral do Património Cultural (DGPC)/Direcção 
Regional da Cultura do Norte

Localização de imóveis de interesse cultural e/ou outras condicionantes ao projecto.
Foi recomendada na resposta a consulta do Geoportal da DGCP e do portal do arqueólogo; foi enviado ficheiro shapefile com sítios arqueológicos 
terrestres georreferenciados.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Infraestruturas existentes e projetadas;
Projetos de emparcelamento;
Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação. 

No que diz respeito a Aproveitamentos Hidroagrícolas Coletivos, não existem projetos executados, em fase de execução ou em estudo, nas áreas para 
as quais estão previstas as intervenções. Também não existem Regadios Coletivos Tradicionais referenciados pela DRAPN. Não existem, nem estão 
previstos projetos de emparcelamento da iniciativa do Estado. As zonas de intervenção dos concelhos de Gondomar, da Maia e de Valongo estão 
integradas na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, dado esta englobar na íntegra os referidos concelhos.

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
Áreas protegidas, biodiversidade e áreas de regime florestal, Zonas de intervenção florestal
Outras condicionantes ao projecto.

Info solicitada está disponível online e o biólogo referiu que já dispõe da mesma

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)
Concessões mineiras e de águas; pedreiras licenciadas;
Recursos hidrominerais e minerais com interesse económico
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto

Recomendação para a consulta do site http://www.dgeg.gov.pt

LIPOR
Infraestruturas existentes e projetadas
Infraestruturas encerradas/seladas que possam interferir com o projeto

Esclarecimentos prestados e nada a fazer desde que o projecto se mantenha fora do limite da LIPOR

MEDWAY (CP Carga)
Características e composição do material circulante; 
Caracteristicas das mercadorias transportadas (atual e futuro com a execução do projeto)

Enviados os dados referentes aos comboios que são realizados no troço Contumil– Ermesinde, assim como as suas características e frequências.

Metro do Porto
Infraestruturas existentes e projetadas;

Enviada informação pouco aprofundada. Foi efectuado novo pedido de dados mais completos, o qual não obteve resposta.

Ministério da Defesa Nacional Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas. Até ao momento não houve resposta apesar de terem sido solicitados, pelo Ministério, dados mais precisos acerca da localização do projeto

TAKARGO
Características e composição do material circulante; 
Caracteristicas das mercadorias transportadas (atual e futuro com a execução do projeto)

Após envio de 2 pedidos de informação não foi obtida resposta

Turismo de Portugal Localização de empreendimentos existentes e previstos. Consultar o site https://sigtur.turismodeportugal.pt/

Câmara Municipal de Gondomar

Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;
Planos de Ordenamento municipais em vigor;
Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos;
Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento;
Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para os diversos fins
Plano Municipal de defesa da Floresta contra incêndio

PDM
Plano Municipal de Defesa Floresta contra Incêndio
Plano de Promenor Triana
Infraestruturas Drenagem Esgotos
Infraestruturas Abastecimento Água

Câmara Municipal de Maia

Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;
Planos de Ordenamento municipais em vigor;
Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos;
Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento;
Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para os diversos fins
Plano Municipal de defesa da Floresta contra incêndio

Propostas de Intervenção Previstas
Infraestruturas Águas Pluviais
Infraestruturas Abastecimento Água

Câmara Municipal de Valongo

Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;
Planos de Ordenamento municipais em vigor;
Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos;
Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento;
Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para os diversos fins
Plano Municipal de defesa da Floresta contra incêndio

Infraestruturas de águas pluviais construídas pela autarquia na proximidade da via férrea

Câmara Municipal do Porto

Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;
Planos de Ordenamento municipais em vigor;
Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos;
Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural;
Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento;
Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para os diversos fins
Plano Municipal de defesa da Floresta contra incêndio

Até ao momento não houve resposta.

ALTICE
Redes enterradas e/ou à superfície, assim como eventuais infraestruturas associadas;
Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas.

Enviada carta com aviso de receção, recebida pela Altice. Não houve resposta.

Autoridade Nacional De Comunicações (ANACOM)
Áreas de servidão radioeletricas ou outras
Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas.

Inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área afeta ao projeto

EDP Distribuição Redes enterradas e/ou à superfície e infraestruturas associadas.
Recebida carta e enviado ficheiro com a indicação do cadastro da nossa Rede Aérea AT/MT. Enviadas recomendações diversas.
Não foi disponibilizado o cadastro em BT/ iluminação

Galp Energia Localização de oleodutos, condutas de gás e outras redes existentes e previstas, assim como eventuais infraestruturas associadas; No que diz respeito às infraestruturas de GAS, estão inseridas na Portgas. A Portgás enviou cadastro.

NOS
Redes enterradas e/ou à superfície, assim como eventuais infraestruturas associadas;
Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas.

Enviado ficheiro DWG com informação das Infraestruturas NOS

NOWO (ex - Cabovisão)
Redes enterradas e/ou à superfície, assim como eventuais infraestruturas associadas;
Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas.

A Nowo Communications S.A. não dispõe de rede de telecomunicações

Rede Elétrica Nacional (REN)
Redes enterradas e/ou à superfície e infraestruturas associadas;
Condutas de gás natural existentes e previstas, assim como eventuais infraestruturas associadas;
Outras instalações, equipamentos ou infraestruturas

No interior da área do estudo não existem infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade.
Não existem quaisquer infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural em operação ou em projeto, na área em estudo.

Vodafone Portugal - Comunicações
Redes enterradas e/ou à superfície, assim como eventuais infraestruturas associadas;
Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas.

Não houve resposta

Águas do Norte Localização de redes e infraestruturas que possam ser afetadas pelo projeto Sem infraestruturas. Remeteram para um contato com Águas do Douro e Paiva

Águas do Porto, E. M. Localização das tubagens, calibres e material; Cotas; Pressão Rede cadastrada e existente no local

Águas de Gondomar, EM Localização das tubagens, calibres e material; Cotas; Pressão Informação das infraestruturas da Águas de Gondomar, S. A. existentes no local

Serviços Municipalizados da Maia, SMEAS da Maia Localização das tubagens, calibres e material; Cotas; Pressão Cadastro de água e saneamento, cotas do saneamento e pressões da rede de água

Be Water, S.A. - Águas de Valongo Localização das tubagens, calibres e material; Cotas; Pressão Cadastro da rede de águas residuais e da rede de abastecimento de água para a freguesia de Ermesinde

REN Portgas Localização das tubagens, calibres e material; Cotas; Pressão Enviado o cadastro das infraestruturas de distribuição de gás natural e recomendações para a fase de construção.

Águas do Douro e Paiva S.A. Localização das tubagens, calibres e material; Cotas; Pressão

Cadastro com os seguintes elementos:
- Mapa com a implantação das condutas adutoras na zona do estudo e localização das caixas de visita;
- Desenho AutoCAD com implantação da conduta adutora;
- Desenho de pormenor das caixas de visita a montante e jusante da zona de estudo com a indicação das cotas
das conduta.
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 24 de maio de 2019 12:09
Para: geral.addp@adp.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas do Douro e Paiva
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (quando aplicável). 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
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Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:36
Para: cadastro@aguasdegondomar.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas Gondomar
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (quando aplicável). 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:31
Para: smas-maia@smeas-maia.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas Valongo
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (se aplicável). 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:47
Para: geral.adnorte@adp.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas do Norte
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (quando aplicável). 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:38
Para: geral@aguasdoporto.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas Porto
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (quando aplicável). 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
 



1

mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:30
Para: aguas.valongo@bewater.com.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas Valongo
Anexos: carta.pdf

Boa tarde, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (se aplicável). 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 27 de maio de 2019 23:08
Para: 'Lisbon.Airport@ana.pt'
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; 'GEG | Miguel Domingues'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Aeroportos 

de Portugal (ANA), Direcção Técnica Aeroportuária

 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Localização de Instalações, equipamentos, infraestruturas  e áreas de servidão 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao aceder ao link, deverá continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 22:32
Para: 'infraestruturas@anac.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Autoridade 

Nacional de Aviação Civil (ANAC)

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 12:02
Para: info@anacom.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - ANACOM
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 15 de maio de 2019 22:44
Para: 'geral@prociv.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Autoridade 

Nacional da Proteção Civil

 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Instalações, equipamentos ou outras infraestruturas que possam vir a ser afetadas pelo projecto; 
 Identificação de áreas de servidão associadas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 23:16
Para: 'amp@amp.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Área 

Metrpolitana do Porto

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Planos, estudos e projetos de âmbito intermunicipal. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 15 de maio de 2019 22:41
Para: 'arhn.geral@apambiente.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - ARH Norte

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Leitos de cheia e infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos existentes e projetadas; 
 Captações licenciadas para abastecimento e respetivos perímetros de proteção. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 15 de maio de 2019 23:31
Para: 'contacto.cliente@ascendi.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Ascendi 

Grande Porto

 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas Rodoviárias previstas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 15 de maio de 2019 23:29
Para: 'geral@ascendi.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Ascendi 

Norte

 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas Rodoviárias previstas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 15 de maio de 2019 23:32
Para: 'geral@brisaconcessao.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Brisa

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas Rodoviárias previstas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 22:41
Para: 'geral@ccdr-n.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Cartas de Reserva Ecológica Nacional dos concelhos de Gondomar, Maia, Valongo e Porto; 
 Localização de furos, nascentes e poços; 
 Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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Ex.mos Senhores, 

 

No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do 

Projeto de Execução para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do 

Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, Obras de Arte, Estruturas/Muros de 

Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e 

Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante 

que seja da vossa competência. 

 

O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que 

sejam contempladas na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço 

Contumil – Ermesinde, aproximadamente os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo 

a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas Santas.  

 

Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio 

que obteve DIA anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, 

pretende-se a atualização da informação e a obtenção de nova informação de acordo com as 

alterações. 

 

No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da 
Estação de Contumil, Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário 
entre as Linhas do Douro e do Minho, mediante a colocação de dois pares de vias 
ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no funcionamento de duas 
vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de 

aparelhos de mudança de via, nas Linhas III e IV; 
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Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação 

relevante, preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), 

nomeadamente: 

 Infraestruturas de aproveitamento de Recursos Hídricos existentes e projetadas; 
 Projetos de emparcelamento; 
 Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação. 

 

Para melhor enquadramento do projeto e da área a estudar, envia-se em anexo a localização 

do projeto à escala 1:25000 (esboço corográfico em formato editável e não editável) e os 

limites de intervenção, em formato kmz. 

 

Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos. 

 

 

Porto, 27 de maio de 2019 

 

_______________________________ 

(Engº José Luis Barbosa) 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 22:47
Para: 'dgpc@dgpc.pt'; 'anouk@dgpc.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

Direção Geral do Património Cultural

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Localização de imóveis de interesse cultural e/ou outras condicionantes ao projecto. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 22:49
Para: 'geral@drapnorte.gov.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas existentes e projetadas; 
 Projetos de emparcelamento; 
 Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:26
Para: mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-engineering.com
Assunto: FW: Pedido de Informação Cadastral
Anexos: carta.pdf

Boa tarde, 
 
Para vosso conhecimento 
 
Cumpts 
Miguel Domingues 
 

De: GEG | Miguel Domingues [mailto:mdomingues@geg-engineering.com]  
Enviada: 13 de maio de 2019 10:45 
Para: apoiocliente@edpdistribuicao.pt 
Cc: 'GEG - José Barbosa' 
Assunto: Pedido de Informação Cadastral 
 
Boa tarde, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
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incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 22 de maio de 2019 12:19
Para: geral.aoprt@edp.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - EDP Distribuicao - Concelhos Porto Gondomar 

Maia Valongo
Anexos: carta.pdf; Pedido de informação (PN 2007384849 - 501433238497) (9,00 KB)

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução para a 
Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, Obras de Arte, 
Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e Ambiente”, vimos 
por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço corográfico em 
formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que carecem de informação 
cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 23 de maio de 2019 09:25
Para: aomai@edp.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; loliveira@geg-engineering.com; mabrantes@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - EDP Distribuicao - Concelhos Porto Gondomar 

Maia Valongo
Anexos: carta.pdf; Pedido de Informação (PN 2003217286 - 501433114805) (7,99 KB)

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução para a 
Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, Obras de Arte, 
Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e Ambiente”, vimos 
por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço corográfico em 
formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que carecem de informação 
cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 22:55
Para: 'icnf@icnf.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Planos de Ordenamento Florestal;  
 Perímetros Florestais; 
 Zonas de Caça; 
 Áreas protegidas, biodiversidade e áreas de regime florestal, zonas de intervenção florestal 
 Outras condicionantes ao projecto. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
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(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 23:23
Para: 'info@lipor.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - LIPOR

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas existentes e projetadas 
 Infraestruturas encerradas/seladas que possam interferir com o projeto. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 23:00
Para: 'dscrp@defesa.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

Ministério da Defesa Nacional

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Instalações, equipamentos, infraestruturas e áreas de servidão associadas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
 
 



1

mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 23:10
Para: 'infocpcarga@cpcarga.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - MEDWAY 

(CP Carga)

 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Características e composição do material circulante;  
 Caracteristicas das mercadorias transportadas (atual e futuro com a execução do projeto). 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 23:05
Para: 'metro@metro-porto.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Metro do 

Porto

 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas existentes e projetadas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 12:19
Para: empresas@nosempresas.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - NOS

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues (933731948) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 12:21
Para: relacaoentidades.gpr@nowo.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - NOWO
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues (933731948) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:21
Para: cadastro@portgas.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Portgas
Anexos: carta.pdf

Boa tarde, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão. 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 
 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 12:26
Para: secretaria.geral@ren.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - REN
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues (933731948) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 11:31
Para: smas-maia@smeas-maia.pt
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-

engineering.com
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas Valongo
Anexos: carta.pdf

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (se aplicável). 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: mabrantes@geg-engineering.com
Enviado: 16 de maio de 2019 22:58
Para: 'takargo@takargo.pt'
Cc: 'GEG - José Barbosa'; 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

TAKARGO

Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Características e composição do material circulante;  
 Características das mercadorias transportadas (atual e futuro com a execução do projeto). 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: António Beltrão <antonio.beltrao@bewater.com.pt>
Enviado: 7 de junho de 2019 11:01
Para: 'GEG | Miguel Domingues'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde
Anexos: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde ARD1.pdf; Quadruplicação do Troço 

Contumil-Ermesinde ARD2.pdf

Bom dia, 
 
Conforme solicitado, junto em anexo informação relativa ao cadastro da rede de águas residuais e da rede de 
abastecimento de água na quadruplicação do troço Contumil - Ermesinde, freguesia de Ermesinde, solicitados por 
essa empresa.  
 
As redes indicadas têm associados ramais de ligação, cuja localização só pode ser identificada no local. 
 
As informações prestadas são meramente indicativas e não vinculativas, pelo que carecem de confirmação no local 
e não iliba a firma interveniente de responsabilidade, por danos que venham a causar nestas infra-estruturas. 
 
A Águas de Valongo deverá ser informada, com 5 dias de antecedência da data de início e prazo de realização dos 
trabalhos para o devido acompanhamento. 
 
Neste momento envio a rede de saneamento uma vez que ainda não tenho informação relativamente à pressão na 
rede, pelo menos já têm uma base para se poder trabalhar. Conto por isso ter essa informação para a semana que 
enviarei logo de seguida. 
 
Nas caixas de visita que têm cota zero, são caixas que não se conseguiram tirar a profundidade, ou porque estariam 
enterradas ou não conseguiram levantar a tampa das mesmas. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
António Beltrão 
Cartografia, Planeamento e Projeto 

   
Águas de Valongo, S. A. 
Avenida 5 de Outubro, 306 – 4440-503 Valongo 
tel.: +351 224 219 542 – fax: +351 224 222 644 
Website: www.valongo-bewater.com.pt  
e-mail: antonio.beltrao@bewater.com.pt 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: António Beltrão <antonio.beltrao@bewater.com.pt>
Enviado: 14 de junho de 2019 10:59
Para: 'GEG | Miguel Domingues'
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde
Anexos: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde AA1.pdf; Quadruplicação do Troço 

Contumil-Ermesinde AA2.pdf; Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde 
ARD1.pdf; Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde ARD2.pdf

Bom dia, 
 
Conforme solicitado, junto em anexo informação relativa ao cadastro da rede de águas residuais e da rede de 
abastecimento de água na quadruplicação do troço Contumil - Ermesinde, freguesia de Ermesinde, solicitados por 
essa empresa.  
 
As redes indicadas têm associados ramais de ligação, cuja localização só pode ser identificada no local. 
 
As informações prestadas são meramente indicativas e não vinculativas, pelo que carecem de confirmação no local 
e não iliba a firma interveniente de responsabilidade, por danos que venham a causar nestas infra-estruturas. 
 
A Águas de Valongo deverá ser informada, com 5 dias de antecedência da data de início e prazo de realização dos 
trabalhos para o devido acompanhamento. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
António Beltrão 
Cartografia, Planeamento e Projeto 

   
Águas de Valongo, S. A. 
Avenida 5 de Outubro, 306 – 4440-503 Valongo 
tel.: +351 224 219 542 – fax: +351 224 222 644 
Website: www.valongo-bewater.com.pt  
e-mail: antonio.beltrao@bewater.com.pt 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: Rego Costa <rego.costa@ADP.PT>
Enviado: 28 de maio de 2019 11:01
Para: mdomingues@geg-engineering.com
Cc: Raquel Caetano
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Aguas do Douro e Paiva
Anexos: carta.pdf; Mapa.pdf; Conduta.dwg; Caixas.zip

Ex.mos Senhores, 
 
Acusamos a receção do V/ e-mail, o qual mereceu a nossa melhor atenção. 
 
Conforme solicitado, enviamos em anexo os seguintes elementos de cadastro: 
 

       Mapa com a implantação das nossas condutas adutoras na zona do estudo e localização das caixas de vistia; 
       Desenho AutoCAD com implantação da conduta adutora; 
       Desenho de pormenor das caixas de visita a montante e jusante da zona de estudo com  a indicação das cotas 

das conduta. 
 
No caso do projeto a realizar ter interferência com as nossas infraestruturas e ser necessária a sua alteração, a AdDP 
considera fundamental o desenvolvimento de um projeto que tem que ser aprovado pela Direção de Exploração da 
AdDP. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 

 
 

Rego Costa 
Diretor de Gestão de Ativos e Engenharia 
 

                                           

 

Rua de Vilar, nº 235, 5.º andar | 4050-626   Porto |  | Telefone: 226059300 (1305) | Telefone Direto: 226059305 | Fax: 
226059302 | www.addp.pt 

 
Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário. 

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que 
informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.This message and any files herewith attached 
may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and 
any files attached without copying them in any way. 
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-------- Original Message -------- 

Subject:Pedido de Informação Cadastral - Aguas do Douro e Paiva 
Date:Fri, 24 May 2019 12:09:17 +0100 
From:"GEG | Miguel Domingues" <mdomingues@geg-engineering.com> 

To:<geral.addp@adp.pt> 
Cc:'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>, <mabrantes@geg-engineering.com>, 

<fpimenta@geg-engineering.com> 

  

Bom dia, 

  

No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de 
Execução para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de 
Estações e Apeadeiros, Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, 
Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido 
de obter informação relevante que seja da vossa competência, nomeadamente: 

  

- localização das tubagens, calibres e material; 

- cotas; 

- pressão (quando aplicável). 

  

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e 
kmz), que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 

  

https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 

  

(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 

  

  

Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 

  

Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos. 
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Miguel Domingues 

____________________________________________________________________________________ 

  

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 

Gestor de Projeto | Project Manager 

  

  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 
  

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 
4300-273 PORTO, PORTUGAL 
T +351 225573240   |   F +351 225519724 
WWW.GEG-ENGINEERING.COM    

        

  

Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 

A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  

destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 

erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 

imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 

  

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 

E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  

incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  

as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  

otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 

  

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 

  

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: Cadastro Águas de Gondomar <cadastro@aguasdegondomar.pt>
Enviado: 23 de maio de 2019 10:45
Para: GEG | Miguel Domingues
Assunto: RE: [e-grou Id:404407]: Pedido de Informação Cadastral - Aguas Gondomar
Anexos: FI_1849_AA.dwg; FI_1849_AR.dwg

Exmo. Senhor 

Conforme o solicitado, enviamos em anexo a informação das infraestruturas da Águas de Gondomar, S. A. 

existentes no local da obra em questão. 

Caso pretenda algum esclarecimento adicional poderá contactar-nos por e-mail.  

Com os melhores cumprimentos, 
  
AMÉLIA GONÇALVES 
(Engenharia e Inovação) 

Lembre-se antes de imprimir este Email. O Ambiente agradece. 
Aviso de Confidencialidade 
De: GEG | Miguel Domingues [mailto:mdomingues@geg-engineering.com]  
Enviada: segunda-feira, 13 de maio de 2019 11:36 
Para: Cadastro Águas de Gondomar 
Cc: 'GEG - José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; fpimenta@geg-engineering.com 
Assunto: [e-grou Id:404407]: Pedido de Informação Cadastral - Aguas Gondomar 
  
Bom dia, 
  
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
  
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão (quando aplicável). 
  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
  
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
  
  
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
  
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
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Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
  
Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
  
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

  

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 
4300-273 PORTO, PORTUGAL 
T +351 225573240   |   F +351 225519724 
WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
  
This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
  
Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
  
Before printing, think about your commitment to the environment! 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: José Fernando Leite <Jose.Leite@smeas-maia.pt>
Enviado: 7 de junho de 2019 18:29
Para: mdomingues@geg-engineering.com
Assunto: Linha do Minho troço Contumil-Ermesinde
Anexos: 290_Linha do Minho_Troço - Contumil_Ermesinde.dwg; 21O.DWG; 22O.DWG

Boa tarde Eng. Miguel Domingues 
 
De acordo com a sua solicitação, envio-lhe em anexo, em formato dwg, editável, o cadastro de água e saneamento 
da zona supracitada. 
 
Em breve enviar-lhe-ei as cotas do saneamento e pressões da rede de água. 
 
Atentamente, 
 
José Santos Leite 

José Fernando Leite

Telefone: +351.229.430.800
Fax: +351.229.412.155

jose.leite@smeas-maia.pt
 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet.
Logo

  
Rua Dr. Carlos Felgueiras, 
Ap. 1010 - 4471-909 MAIA, 
Portugal  
www.smeas-maia.pt  
  

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE 
Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) 
ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou 
distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça 
uso ou divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Se recebeu esta mensagem por engano, por 
favor avise-nos de imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e apague este e-mail do seu sistema. Obrigado. 
CONFIDENTIALITY NOTICE 
This message is confidential. It may also be privileged or otherwise protected by work product immunity or other legal rules. If you have received it 
by mistake, please let us know by e-mail reply and delete it from your system; you may not copy this message or disclose its contents to anyone. 
Please send us by fax any message containing deadlines as incoming e-mails are not screened for response deadlines. The integrity and security 
of this message cannot be guaranteed on the Internet. 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: José António Pinto Almeida <Jose.Almeida@aguasdoporto.pt>
Enviado: 7 de junho de 2019 15:55
Para: jagoncalves@geg-engineering.com; mdomingues@geg-engineering.com
Assunto: Fornecimento de cadastro  Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-

int10417/2019> 1 de 3
Anexos: CONTUMIL-AGUAS.pdf

De: José António Pinto Almeida  
Enviada: quarta-feira, 15 de Maio de 2019 10:20 
Para: 'mdomingues@geg-engineering.com' <mdomingues@geg-engineering.com> 
Cc: Luis Teixeira <Luis.Teixeira@aguasdoporto.pt>; SDTPO <sdtpo@aguasdoporto.pt> 
Assunto: Fornecimento de cadastro Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-int10417/2019> 
 
Bom dia 
 
Junto envio a rede cadastrada e existente no local. 
 
Nota:.Os elementos devem ser verificados no local. 
 
Cumprimentos. 
 
José António 
 

  

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet.
Aguas
 

  

José António Pinto Almeida  
Obras e Projetos  
(+351) 225190800  

Águas do Porto  
Rua Barão de Nova Sintra, 285    
4300-367 Porto  

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet.
Aguas
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: José António Pinto Almeida <Jose.Almeida@aguasdoporto.pt>
Enviado: 7 de junho de 2019 15:56
Para: jagoncalves@geg-engineering.com; mdomingues@geg-engineering.com
Assunto: Fornecimento de cadastro  Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-

int10417/2019>2 de 3
Anexos: CONTUMIL-PLUVIAIS.pdf

  
  

De: José António Pinto Almeida  
Enviada: sexta-feira, 7 de Junho de 2019 15:55 
Para: 'jagoncalves@geg-engineering.com' <jagoncalves@geg-engineering.com>; 'mdomingues@geg-
engineering.com' <mdomingues@geg-engineering.com> 
Assunto: Fornecimento de cadastro Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-int10417/2019> 1 de 3 
  
De: José António Pinto Almeida  
Enviada: quarta-feira, 15 de Maio de 2019 10:20 
Para: 'mdomingues@geg-engineering.com' <mdomingues@geg-engineering.com> 
Cc: Luis Teixeira <Luis.Teixeira@aguasdoporto.pt>; SDTPO <sdtpo@aguasdoporto.pt> 
Assunto: Fornecimento de cadastro Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-int10417/2019> 
  
Bom dia 
  
Junto envio a rede cadastrada e existente no local. 
  
Nota:.Os elementos devem ser verificados no local. 
  
Cumprimentos. 
  
José António 
  

  

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet.
Aguas
 

  

José António Pinto Almeida  
Obras e Projetos  
(+351) 225190800  

Águas do Porto  
Rua Barão de Nova Sintra, 285    
4300-367 Porto  

Para ajudar a 
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privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
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desta  
imagem a  
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Aguas
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: José António Pinto Almeida <Jose.Almeida@aguasdoporto.pt>
Enviado: 7 de junho de 2019 15:57
Para: jagoncalves@geg-engineering.com; mdomingues@geg-engineering.com
Assunto: Fornecimento de cadastro  Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-

int10417/2019> 3 de 3
Anexos: CONTUMIL-SANEAMENTO.pdf

  
  

De: José António Pinto Almeida  
Enviada: sexta-feira, 7 de Junho de 2019 15:55 
Para: 'jagoncalves@geg-engineering.com' <jagoncalves@geg-engineering.com>; 'mdomingues@geg-
engineering.com' <mdomingues@geg-engineering.com> 
Assunto: Fornecimento de cadastro Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-int10417/2019> 1 de 3 
  
De: José António Pinto Almeida  
Enviada: quarta-feira, 15 de Maio de 2019 10:20 
Para: 'mdomingues@geg-engineering.com' <mdomingues@geg-engineering.com> 
Cc: Luis Teixeira <Luis.Teixeira@aguasdoporto.pt>; SDTPO <sdtpo@aguasdoporto.pt> 
Assunto: Fornecimento de cadastro Aguas do Porto - Zona Contumil - ref<Eml-int10417/2019> 
  
Bom dia 
  
Junto envio a rede cadastrada e existente no local. 
  
Nota:.Os elementos devem ser verificados no local. 
  
Cumprimentos. 
  
José António 
  

  

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet.
Aguas
 

  

José António Pinto Almeida  
Obras e Projetos  
(+351) 225190800  

Águas do Porto  
Rua Barão de Nova Sintra, 285    
4300-367 Porto  

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: Luís C. Leal <LCLeal@ana.pt>
Enviado: 4 de junho de 2019 16:50
Para: mabrantes@geg-engineering.com
Cc: jbarbosa@geg-engineering.com; mdomingues@geg-engineering.com; Vitor M. 

Figueiredo; Rute M. Fernandes; DH_Jorge Freitas
Assunto: RE: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

Aeroportos de Portugal (ANA), Direcção Técnica Aeroportuária

Exmos Senhores, 
  
Na sequência do definido no Decreto-Lei n.º 40/2015, de 16 de março, a entidade responsável pelas servidões 
aeronáuticas civis e demais assuntos relacionados com a aviação civil passou a ser a ANAC – Autoridade Nacional 
de Aviação Civil. 
O vosso pedido foi reencaminhado para a ANAC pelo que deverão aguardar pela resposta daquela Autoridade. 
De futuro estes pedidos deverão ser endereçados para o email infraestruturas@anac.pt. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Luís Leal 
  

 
  
DSFA_DIREÇÃO DE SEGURANÇA E FACILITAÇÃO AEROPORTUÁRIA 
Operação e Safety (OS) 
Rua B, Edifício 4/40, 1º Piso, Aeroporto de Lisboa 
1700-008 Lisboa - Portugal 
Tel.: +351 218 413 500 (ext. 23167) 
www.ana.pt 

 
  
  
  
  
  

From: mabrantes@geg-engineering.com <mabrantes@geg-engineering.com>  
Sent: segunda-feira, 27 de maio de 2019 23:08 
To: Lisbon Airport <Lisbon.Airport@ana.pt> 
Cc: 'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; 'GEG | Miguel Domingues' <mdomingues@geg-
engineering.com> 
Subject: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Aeroportos de Portugal (ANA), 
Direcção Técnica Aeroportuária 
  
  
Ex.mos Senhores, 
  
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
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Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
  
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
  
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
  
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
  
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
  
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
  

 Localização de Instalações, equipamentos, infraestruturas  e áreas de servidão 
  

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
  
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
  
(Ao aceder ao link, deverá continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
  
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
  
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
  
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 
  
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 
  

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 
4300-273 PORTO, PORTUGAL 
T +351 225573240 F +351 225519724 
WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
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This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
  
Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
  
Before printing, think about your commitment to the environment! 
  
  

----------------------------------------------- 

E-MAIL DISCLAIMER 
 
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. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and 
delete this e-mail from your system. 
 
E-mails are not encrypted and cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, 
destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the 
contents of this message which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.  
 
This e-mail and any files and attachments transmitted with it are confidential and may be legally privileged. They are intended solely for the 
use of the intended recipient. Any views and opinions expressed are those of the individual author/sender and are not necessarily shared or 
endorsed by ANA Aeroportos de Portugal S.A. or any associated or related company. In particular e-mail transmissions are not binding for the 
purposes of forming a contract and do not form a contractual obligation of any type. Such contracts can only be formed in writing by post or 
fax, duly signed by a senior company executive or members of the Board of Directors. 
 
The content of this e-mail or any file or attachment transmitted with it may have been changed or altered without the consent of the author. 
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any review, dissemination, disclosure, alteration, printing, 
circulation or transmission of, or any action taken or omitted in reliance on this e-mail or any file or attachment transmitted with it is 
prohibited and may be unlawful. 
 
If you have received this e-mail in error please notify ANA Aeroportos de Portugal S.A. or any of its associated companies. 
 
Visit our website at http://www.ana.pt 
 
ANA - Aeroportos de Portugal, SA  
Sede _ Rua D, Edificio 120, Aeroporto de Lisboa _ 1700-008 Lisboa  
NIF e Matricula na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa (1a): 500700834 _ Capital Social 200 000 000 Euros 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: ws@anacom.pt
Enviado: 23 de maio de 2019 11:34
Para: mdomingues@geg-engineering.com
Assunto: Pedido de Informação - Projeto de quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde, 

na Linha do Minho

[AH010317/2019] 

  

Exmo. Sr. Miguel Domingues, 

  

Em resposta ao solicitado por V.Exas. por mensagem eletrónica de 13/5/2019 relativa ao assunto acima 
mencionado, foi analisada a área de território associado ao projeto em causa na perspetiva da identificação 
de condicionantes que possam incidir sobre ela, decorrentes da existência de servidões radioelétricas 
constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro. Em 
resultado da análise verificou-se a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à 
área afeta ao projeto. Assim, a ANACOM não coloca objeção à realização do projeto em causa naquela 
área. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet. 

Pense no ambiente. Imprima o conteúdo desta mensagem apenas se for absolutamente necessário. 

Este email e ficheiros em anexo são confidenciais e destinados somente ao conhecimento e utilização da(s) pessoa(s) ou entidade(s) a quem foram 
endereçados. Se recebeu este email ou anexos por erro, ou a eles teve acesso não sendo o destinatário, por favor elimine-os contactando o remetente. 

Please consider the environment before printing this mail note. 

This email and files transmitted with it are confidential and intended for the sole use of the individual or organization to whom they are addressed. If you have 
received this email in error, please notify the sender immediately and delete it without using, copying, storing, forwarding or disclosing its contents to any 
other party. 

Autoridade Nacional de Comunicações https://www.anacom.pt/ 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>
Enviado: 23 de julho de 2019 12:02
Para: mabrantes@geg-engineering.com
Cc: Maria José Moura; 'GEG -  José Barbosa'; 'GEG | Miguel Domingues'
Assunto: RE: Contacto com a APA ARHNorte
Anexos: InfoGeo.7z

Exma. Sra. Margarida Abrantes,  
 
Lamentamos esta situação e todo o constrangimento que eventualmente pode ter causado no 
desenvolvimento dos V. trabalhos.  
 
Para dar resposta ao solicitado, em anexo remetem-se os dados geográficos (shp) das captações 
subterrâneas licenciadas, para a área de estudo da “Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde”, 
no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 3763), assim como o respetivo recibo de 
pagamento. 
No que respeita aos leitos de cheia não possuímos dados georreferenciados dos mesmos, assim como 
a inventariação e registo de infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos existentes e 
projetadas na área de estudo.  
 
De acordo com o cumprimento da Regime Geral de Proteção de Dados Pessoais, não é disponibilizada 
informação sobre a titularidade das utilizações dos recursos hídricos. 
 
Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento. 
 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
João Mamede 
Divisão de Planeamento e Informação 
Administração da Região Hidrográfica do Norte 
joao.mamede@apambiente.pt 
 

 
 
Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
Telefone: (+351) 21 472 82 00 
 
apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
 

De: mabrantes@geg-engineering.com [mailto:mabrantes@geg-engineering.com]  
Enviada: 22 de julho de 2019 22:59 
Para: ARHNorte.geral <arhn.geral@apambiente.pt> 
Cc: Maria José Moura <maria.moura@apambiente.pt>; João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>; 'GEG - 
José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; 'GEG | Miguel Domingues' <mdomingues@geg-engineering.com> 
Assunto: Contacto com a APA ARHNorte 
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Exmos Senhores,  
 
Vimos por este meio solicitar o envio da informação pedida, conforme anexo, uma vez que os referidos elementos 
nunca nos chegaram a ser enviados, ou então, também se pode dar a hipótese de se terem extraviado. Para o 
fornecimento dos mesmos, foi-nos solicitado um valor (cf anexo), que foi liquidado (cf anexo). 
 
Encontramo-nos a finalizar o trabalho para o qual solicitámos os elementos, pelo que muito reconhecidos 
ficávamos se os mesmos nos fossem enviados com a maior brevidade possível. 
 
Gratos pela atenção que puder ser dispensada a este assunto, apresentamos os melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
 
 
 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu a transferência  
auto mática desta imagem a  
partir da Internet.

 

Sem vírus. www.avast.com  
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mabrantes@geg-engineering.com

De: Geral Ascendi <geral.ascendi@ascendi.pt>
Enviado: 17 de maio de 2019 17:56
Para: 'mabrantes@geg-engineering.com'
Cc: 'mdomingues@geg-engineering.com'
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

Ascendi Norte

Importância: Alta

Exmos. Senhores, 

 

Acusamos o vosso pedido de informação, datado de 16/05/52019, referente ao Projeto de Quadruplicação do Troço Contumil-

Ermesinde, o qual mereceu a nossa melhor atenção. 

 

Após análise do processo, informamos que a zona em causa fica fora dos limites sobre a jurisdição na nossa Concessionária, pelo 

que nada temos a opor a realização do referido projeto. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Direção de Gestão da Conservação 

 

A informação contida neste e-mail é confidencial e deverá ser lida unicamente pela pessoa ou entidade a quem se dirige. No caso de 
endereçamento incorrecto, por favor, informe de imediato o remetente e apague a mensagem na totalidade sem fazer qualquer uso da 
informação contida. Lembre-se da sua responsabilidade ambiental antes de decidir imprimir este e-mail. 
De: Geral Ascendi  
Enviada: 16 de maio de 2019 09:12 
Para: Administrativo <administrativo@ascendi.pt> 
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Ascendi Norte 
 

De: mabrantes@geg-engineering.com [mailto:mabrantes@geg-engineering.com]  
Enviada: 15 de maio de 2019 23:29 
Para: Geral Ascendi 
Cc: 'GEG - José Barbosa'; mdomingues@geg-engineering.com 
Assunto: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Ascendi Norte 
Ex.mos Senhores, 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
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         Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 
Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

         Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
         Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
         Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
         Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 

 Infraestruturas Rodoviárias previstas. 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 
4300-273 PORTO, PORTUGAL 
T +351 225573240 F +351 225519724 
WWW.GEG-ENGINEERING.COM  

 

Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: Victor Cruz Santiago <Victor.Santiago@brisa.pt>
Enviado: 5 de agosto de 2019 11:16
Para: mabrantes@geg-engineering.com
Cc: Paulo Lima Barros
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Brisa
Anexos: 4105_001.pdf; 4106_001.pdf

Exmos. Srs. 
 
A4 - Auto-estrada Porto / Amarante 
Sublanço Águas Santas / Ermesinde 
Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos pela empresa GEG 
 
Da análise realizada aos elementos rececionados, considera-se o seguinte: 
 
                - O  troço Contumil-Ermesinde, da Linha do Minho, passa sob a Passagem Inferior 7, 
da A4 -Sublanço Águas Santas / Ermesinde, vejam-se fotografias Google contidas no PDF 4105, 
anexado; 
                - Este sublanço da A4 encontra-se presentemente em fase de obras, com o objetivo de 
alargar e beneficiar a atual plataforma para as futuras 2x4 vias, que incluem o alargamento da 
Passagem Inferior 7; 
                - Os estudos elaborados para a Brisa para implantação das 2x4 vias na plataforma 
daquela passagem são da autoria da própria empresa GEG (PDF 4106 em anexo), e foram 
elaborados com base nos objetivos da Brisa mas também dos Caminhos de Ferro, que pretendia 
o alargamento do seu corredor ferroviário sob a autoestrada; 
                - Deste modo, são já do conhecimento tanto da GEG como da CP os dados atuais e 
futuros da zona de interferência entre a Linha do Minho e a A4, que possam interessar aos 
estudos que a GEG tem, agora, de desenvolver (“Reformulação do Projeto de Execução para a 
Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e 
Apeadeiros, Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, 
Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e Ambiente”); 
                - De qualquer modo, manifesta-se a nossa disponibilidade para quaisquer outras 
solicitações necessárias à resolução desta matéria. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
VS 
 
 

Victor Cruz Santiago 
 

Comissão Diretiva
 

Diretor Coordenador
  

www.brisaconcessao.pt
  

Tel:  
 

+351 214448783
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Declaração: A informação contida nesta mensagem, e os ficheiros anexos, é privilegiada e confidencial, destinando-se exclusivamente ao(s) destinatário(s). Se não é 
o destinatário (ou o responsável pela sua entrega ao destinatário) e recebeu a mesma por engano, fica notificado que é estritamente proibido reproduzir, guardar ou 
distribuir toda ou qualquer parte desta mensagem e ficheiros anexos. Por favor reencaminhe a mensagem para o responsável pelo seu envio ou contacte-nos por 
telefone e elimine a mensagem e ficheiros anexos do seu computador, sem os reproduzir.Não se garante a segurança ou inexistência de erros ou vírus nas 
comunicações eletrónicas. A Brisa Concessão Rodoviária não aceita qualquer responsabilidade pela utilização ou confiança demonstrada no conteúdo deste email por 
qualquer pessoa. As opiniões presentes nesta mensagem e nos arquivos anexos pertencem exclusivamente ao seu remetente e não representam a opinião da 
Empresa, exceto quando tal seja especificamente referido e o remetente esteja autorizado para o efeito. 
Se o destinatário desta mensagem não dá o seu consentimento à utilização de correio eletrónico e gravação de mensagens via Internet, agradecemos a sua 
notificação imediata. 
  
Disclaimer: The information contained in this message, and any files attached, is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If 
you are not the intended recipient(s), be aware that copy, storage, distribution or any other use of all or part of this message and the files attached is strictly 
prohibited. Please notify the sender and delete this message immediately, without retaining a copy. Email communications cannot be guaranteed to be secure or free 
from error or viruses. Brisa Concessão Rodoviária does not accept any liability for use of or reliance on the contents of this email by any person. The opinions 
contained in this message and the attached archives, belong exclusively to their sender and they do not represent the opinion of the company unless it is said 
specifically and the sender is authorized for it. 
if the addressee of this message does not consent to the use of Internet, e-mail and message recording, please notify us immediately. 
 

 

  

From: mabrantes@geg-engineering.com <mabrantes@geg-engineering.com>  
Sent: 30 de julho de 2019 15:33 
To: contato@brisa.pt 
Cc: 'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; 'GEG | Miguel Domingues' <mdomingues@geg-
engineering.com> 
Subject: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Brisa 
 
 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
 Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

 Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
 Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
 Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 



3

 Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 
via, nas Linhas III e IV; 

 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas Rodoviárias previstas. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
 
 
 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu a transferência  
auto mática desta imagem a  
partir da Internet.
https://ipmcdn.avast.com/image
s/icons/icon-envelope-tick-round
-o range-animated -no-repeat-
v1.g if

 

Sem vírus. www.avast.com  

 



D
ata de expedição: 30-05-2019
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil
Enviado: 8 de agosto de 2019 11:57
Para: magil@refer.pt
Assunto: FW: Pedido de Elementos _ CMMaia
Anexos: 20190710_SIG_PDAP_Maia_Out2007_ExtPDAP_IP_LinhaLeixoes.dwg

Email da CMMaia 
 
Manuel Andrade Gil 

Direção de Engenharia e Ambiente 
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada ∙ Portugal 
T (+351) 212879481  Tm (+351) 918912328  
manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt 
 

 
 

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações! 

 

De: Pedro Tiago - Divisão de Planeamento Territorial Urbanístico e Projetos [mailto:ptiago.dptup@cm-maia.pt]  
Enviada: 10 de julho de 2019 19:25 
Para: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt> 
Assunto: FW: Elaboração do Estudo Prévio, Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental das Intervenções 
para Melhoramento da Capacidade Ferroviária na Linha de Leixões e do novo Terminal Rodoferroviário do Grande 
Porto. Pedido de Elementos  
 
Ex.mo Sr. Eng.º Manuel Andrade Gil, 
 
De acordo com o pedido efetuado, envia-se anexo um extrato do Plano Diretor de Águas Pluviais da área do Projeto 
da Linha de Leixões em formato DWG. 
Mais se informa que a informação disponibilizada poderá carecer de atualização no terreno, nomeadamente no 
que concerne às infraestruturas de drenagem de águas pluviais. 
Cumprimentos, 
 
Pedro Tiago, arq.º 
Chefe da Divisão de Projetos, Espaço Público e Infraestruturas 
 
Torre do Lidador, 12.º Piso                                                                                                                   
Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, 4474-006 Maia                                       
Tlf: 229 408 600 | Ext: 8702                                                                              
www.cm-maia.pt | www.facebook.com/municipiomaia                                                 
 

 
 

De: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>  
Enviada: 9 de julho de 2019 10:21 
Para: Pedro Tiago - Divisão de Planeamento Territorial Urbanístico e Projetos <ptiago.dptup@cm-maia.pt> 
Assunto: RE: Elaboração do Estudo Prévio, Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental das Intervenções 
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para Melhoramento da Capacidade Ferroviária na Linha de Leixões e do novo Terminal Rodoferroviário do Grande 
Porto. Pedido de Elementos  
 
Ex. mo Sr. Arq. Pedro Tiago, 
 
Conforme solicitado envio esboço corográfico do Projeto da Linha de Leixões. 
 
Com as desculpas pelo lapso, apresento os meus melhores cumprimentos 
 
Manuel Andrade Gil 

Direção de Engenharia e Ambiente 
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada ∙ Portugal 
T (+351) 212879481  Tm (+351) 918912328  
manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt 
 

 
 

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações! 

 

De: Pedro Tiago - Divisão de Planeamento Territorial Urbanístico e Projetos [mailto:ptiago.dptup@cm-maia.pt]  
Enviada: 5 de julho de 2019 14:44 
Para: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt> 
Assunto: Elaboração do Estudo Prévio, Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental das Intervenções para 
Melhoramento da Capacidade Ferroviária na Linha de Leixões e do novo Terminal Rodoferroviário do Grande Porto. 
Pedido de Elementos  
Importância: Alta 
 
Ex.mo Sr. Eng.º Manuel Andrade Gil, 
 
Vimos por este meio solicitar o envio, via e-mail, da planta de localização referida no vosso ofício anexo. 
Cumprimentos, 
 
Pedro Tiago, arq.º 
Chefe da Divisão de Projetos, Espaço Público e Infraestruturas 
 
Torre do Lidador, 12.º Piso                                                                                                                   
Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, 4474-006 Maia                                       
Tlf: 229 408 600 | Ext: 8702                                                                              
www.cm-maia.pt | www.facebook.com/municipiomaia                                                 
 

 
 
 

   
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE  
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do 
destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário 
assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os 
seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, 
devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a 
distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e 
seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os 
anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua 
cooperação.  

DISCLAIMER  
The information contained in this e-mail and any accompanying documents is 
confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to 
whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property 
of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this 
communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you 
have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the 
sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system. 
Infraestruturas de Portugal, SA. thanks you for your cooperation.  

Sede Social | Head Office Praça da Portagem · 2809-013 Almada · Portugal  
NIPC | Tax ID 503 933 813     
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Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.  
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: Paula Marques (Chefe de Divisão) <Paula.Marques@cm-valongo.pt>
Enviado: 20 de julho de 2019 01:05
Para: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil
Cc: Vitor Sa (Chefe de Divisão); Paulo Esteves Ferreira (Vereador); Antonio Barbosa; 

Claudia Rodrigues; José Manuel Ribeiro (Presidente)
Assunto: FW: Elaboração do Projeto de Execução e RECAPE da Quadruplicação da Linha do 

Minho — troço Contumil Ermesinde. Pedido de elementos
Anexos: Carta Refª. 2494654-007.pdf; Planta 1_25000.pdf; InfraestruturasAP 

paralelolinhaCP.dwf; InfraestruturasAP paralelolinhaCP.pdf

Caro Eng. Manuel Gil, 
 
Em resposta ao solicitado junto envio informação em dwg e pdf,  já enviada em 14.12.2018, referente a 
infraestruturas de águas pluviais construídas pela autarquia na proximidade da via férrea, conforme 
documentos anexos. 
 
Mais informo que para resposta às restantes solicitações foi o vosso pedido reencaminhado para a Divisão de 
Inovação, Planeamento  e Apoio ao Investimento –DIPAI, que vos enviará os elementos disponíveis em formato 
digital e georeferenciado (autocad ou shape file)), nomeadamente: 
• Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor; 
• Pianos de Ordenamento municipais em vigor; 
• Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
• Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para os diversos fins 
• Plano Municipal de defesa da Floresta contra incêndio 
 

 
Com os meus cordiais cumprimentos, 
Paula Marques 
 
Chefe da Divisão de Projetos, Obras e Mobilidade 
Câmara Municipal de Valongo 
Rua Aldeia dos Lavradores, 240 |4445-640 Ermesinde 
ext: 2026 
telf: 224227900 
paula.marques@cm-valongo.pt 
 
www.cm-valongo.pt 
facebook.com/municipio.valongo 
 

 
 
 Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este e-mail. 
 
 
 

De: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>  
Enviada: 18 de julho de 2019 16:21 
Para: Presidência – Câmara Municipal de Valongo <presidencia@cm-valongo.pt> 
Cc: José Manuel Santinho Faísca <jose.faisca@infraestruturasdeportugal.pt> 
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Assunto: Elaboração do Projeto de Execução e RECAPE da Quadruplicação da Linha do Minho — troço 
Contumil Ermesinde. Pedido de elementos 
 
N/REFª.007-2494654 
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valongo 
 
Junto enviamos carta, solicitando a disponibilização de elementos respeitantes ao Concelho de 
Valongo. 
 
Com os meus melhores cumprimentos 
 
Manuel Andrade Gil 

Direção de Engenharia e Ambiente 
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada ∙ Portugal 
T (+351) 212879481  Tm (+351) 918912328  
manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt 
 

 
 

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações! 

 

   
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE  
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário 
e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a 
verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não 
for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua 
eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de 
disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por 
engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A 
Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua cooperação.  

DISCLAIMER  
The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, 
may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to whom it is 
addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas 
de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part 
thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e
please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e
attachments and any copy from your system. Infraestruturas de Portugal, SA. thanks you 
for your cooperation.  

Sede Social | Head Office Praça da Portagem · 2809-013 Almada · Portugal  
NIPC | Tax ID 503 933 813     
   
Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.  
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mabrantes@geg-engineering.com

De: Henrique Santos <h.santos@drapnorte.pt>
Enviado: 27 de junho de 2019 19:07
Para: mabrantes@geg-engineering.com; jbarbosa@geg-engineering.com; 

mdomingues@geg-engineering.com
Cc: 'Carla Maria Gonçalves Alves Pereira'; 'Petros Rekas'; paulassis@drapnorte.gov.pt
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Ex.mos(as) Senhores(as), 
 

Em resposta à solicitação de V. Exas., formulada através do e-mail infra, para efeitos da “Reformulação do Projeto 
de Execução para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e 
Apeadeiros, Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e 
Caminhos Paralelos e Ambiente”, vimos facultar as seguintes informações, as quais se aplicam às zonas de 
intervenção previstas no projeto e que abrangem áreas dos concelhos do Porto, de Gondomar, da Maia e de 
Valongo: 
 
Infraestruturas existentes e projetadas 
 
No que diz respeito a Aproveitamentos Hidroagrícolas Coletivos, não existem projetos executados, em fase de 
execução ou em estudo, nas áreas para as quais estão previstas as intervenções.  
Também não existem Regadios Coletivos Tradicionais referenciados pela DRAPN. 
 
Projetos de emparcelamento 
 
Não existem, nem estão previstos projetos de emparcelamento da iniciativa do Estado. 
 
Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação 
 
As zonas de intervenção dos concelhos de Gondomar, da Maia e de Valongo estão integradas na Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes, dado esta englobar na íntegra os referidos concelhos. 
No que se refere a áreas condicionadas, designadamente áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
(*), deverão ser consultados os PDM do Porto, de Gondomar, da Maia (em processo de revisão) e de Valongo (em 
processo de revisão). 
Quanto às áreas com interesse de conservação, trata-se de matéria que é da competência do ICNF, I.P. 

 
(*) Atendendo a que, nos termos do n.º 1 do artigo 23º do Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-lei 
n.º 199/2015, de 16 de setembro, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio 
vinculativo da Entidade Regional do Norte - RAN, deverá para o efeito ser enviado, diretamente, para esta Entidade, na fase de 
licenciamento do projeto, requerimento com processo devidamente instruído (pode encontrar toda a informação sobre a 
instrução do procedimento, no sítio da ERN-RAN (http://ran.drapn.mamaot.pt/index.php). 

 
Com os melhores cumprimentos, 
Henrique Santos 
Diretor de Serviços 
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Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
Rua Dr. Francisco Duarte, 365 – 1º Andar 
4715-017  Braga, PORTUGAL 
TEL + 351 25 320 64 00  
 

De: mabrantes@geg-engineering.com [mailto:mabrantes@geg-engineering.com]  
Enviada: 16 de maio de 2019 22:49 
Para: geral@drapnorte.gov.pt 
Cc: 'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; mdomingues@geg-engineering.com 
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde - Pedido de Elementos - Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte 
 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a definição das condições técnicas que se pretende que sejam contempladas 
na reformulação do Projeto de Execução para a Quadruplicação do troço Contumil – Ermesinde, aproximadamente 
os P.K. 2+500 e 8+040 da Linha do Minho, incluindo a estação de Rio Tinto e o apeadeiro de Palmilheira / Águas 
Santas.  
 
Importa clarificar que o trabalho que se está a desenvolver dá continuidade ao Estudo Prévio que obteve DIA 
anteriormente (2009), e o qual prevê algumas alterações. Neste sentido, pretende-se a atualização da informação e 
a obtenção de nova informação de acordo com as alterações. 
 
No âmbito da intervenção preconizada pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
 
         Duplicação, da atual via dupla, entre Contumil e Ermesinde, incluindo a reformulação da Estação de Contumil, 

Criando as condições necessárias à segregação do tráfego ferroviário entre as Linhas do Douro e do Minho, 
mediante a colocação de dois pares de vias ascendentes e dois pares de vias descendentes, o que se traduz no 
funcionamento de duas vias duplas; 

         Reformulação da Estação de Rio Tinto; 
         Reformulação do Apeadeiro de Águas Santas; 
         Adaptação do layout atual na entrada da Estação de Ermesinde. 
         Adaptação do layout atual no lado Norte da Estação de Campanhã, Substituição de aparelhos de mudança de 

via, nas Linhas III e IV; 
 
Neste sentido, vem o GEG solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Infraestruturas existentes e projetadas; 
 Projetos de emparcelamento; 
 Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação. 
 

No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), 
que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
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Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 14 de junho de 2019 15:13
Para: loliveira@geg-engineering.com
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com
Assunto: FW: Pedido de Informação Cadastral - EDP Distribuicao - Concelhos Porto 

Gondomar Maia Valongo
Anexos: Carta 280-19-D-DRCP-AGA.PDF; Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde-

Datum73.dxf

Boa tarde Luis, 
 
Recebemos entretanto o cadastro da EDP. 
 
Analisa por favor a informação recebida. 
 
Abraço 
Miguel 
 

De: Américo Real [mailto:Americo.Real@edp.pt]  
Enviada: 14 de junho de 2019 15:05 
Para: mdomingues@geg-engineering.com 
Cc: Francisco Ribeiro; Vítor Peixoto 
Assunto: FW: Pedido de Informação Cadastral - EDP Distribuicao - Concelhos Porto Gondomar Maia Valongo 
 
Exmos Senhores, 
 
Em resposta ao assunto, anexamos cópia da Carta 280/19/D-DRCP-AGA que seguiu por via CTT. 

Anexamos ficheiro com a indicação do cadastro da nossa Rede Aérea AT/MT. Existe também rede BT/IP, 
de momento não disponível. 

A localização das infraestruturas é aproximada pelo que, antes do início dos trabalhos deverão contactar-
nos através do fax 22 000 5594 ou e-mail geral.aoprt@edp.pt , com uma antecedência mínima de 8 dias, 
para o acompanhamento das obras por técnico devidamente qualificado.  
 
Durante a execução das obras, deverão ser cumpridos os preceitos legais de modo a serem respeitadas as 
condições regulamentares de estabelecimento das redes elétricas existentes assegurando a sua contínua 
e normal exploração. A inexistência de cadastros não afasta - de per si – qualquer responsabilidade 
emergente dos trabalhos que V. Excas venham a executar no local, pelo que desde logo estão obrigadas a 
adotar os cuidados tecnicamente previstos e exigidos com vista a evitar a ocorrência de danos nas nossas 
infraestruturas elétricas. 
 
NOTA: A informação fornecida é propriedade da EDP Distribuição - Energia S.A. e goza dos direitos de 
autor, sendo apenas cedido o direito à sua utilização. A utilização da informação para fins diversos 
daqueles a que se refere a cedência, bem como assim a sua reprodução, comercialização ou cedência a 
terceiros, mesmo que a título gratuito, sem autorização expressa da EDP – Distribuição – Energia S.A., é 
interdita nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei nº 193/95, de 28 de Julho, e do Código o Direito de Autor 
e dos Direitos Conexos. A EDP Distribuição e o Grupo EDP não se responsabilizam perante terceiros, 
nomeadamente parceiros, prestadores de serviços e clientes, pelos danos causados em consequência do 
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uso de aplicações ou dados disponibilizados, designadamente no que diz respeito à eventual assunção 
sem confirmação da exatidão e atualização dos dados. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

 
 
Américo Real 
EDP Distribuição 
D-DRCP-AGA 
Rua Ofélia Diogo Costa, 45 – 2º  Porto 
939189849 
 
De: GEG | Miguel Domingues [mailto:mdomingues@geg-engineering.com]  
Enviada: 28 de maio de 2019 10:56 
Para: Américo Real <Americo.Real@edp.pt> 
Cc: Mário João Couto <mariojoao.couto@edp.pt>; Francisco Ribeiro <Francisco.Ribeiro@edp.pt> 
Assunto: RE: Pedido de Informação Cadastral - EDP Distribuicao - Concelhos Porto Gondomar Maia Valongo 
 
Bom dia, 
 
Junto envio novo link 
 
https://we.tl/t-EBiBcvvEAi  
 
Cumtps 
Miguel Domingues 
 

De: Américo Real [mailto:Americo.Real@edp.pt]  
Enviada: 28 de maio de 2019 10:53 
Para: mdomingues@geg-engineering.com 
Cc: Mário João Couto; Francisco Ribeiro 
Assunto: FW: Pedido de Informação Cadastral - EDP Distribuicao - Concelhos Porto Gondomar Maia Valongo 
 
Bom dia, 

Não se consegue abrir o link indicado, pelo que solicitamos o envio por Wtransfer ou novo link. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
  
Américo Real 
EDP Distribuição 
D-DRCP-AGA 
Rua Ofélia Diogo Costa, 45 – 2º  Porto 
939189849 
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De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>  
Enviada: quarta-feira, 22 de maio de 2019 12:19 
Para: Geral AOPRT <geral.aoprt@edpdistribuicao.pt> 
Cc: 'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-
engineering.com 
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - EDP Distribuicao - Concelhos Porto Gondomar Maia Valongo 
  
Bom dia, 
  
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução para a 
Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, Obras de Arte, 
Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e Ambiente”, vimos 
por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da vossa competência. 
  
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço corográfico em 
formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que carecem de informação 
cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento do projeto. 
  
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
(Ao acederem ao link, deverão continuar para “detalhes” e “avançar para a página web”) 
  
  
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
  
  
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
  
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
  
Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
  
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

  

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 
4300-273 PORTO, PORTUGAL 
T +351 225573240   |   F +351 225519724 
WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
  
This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
  
Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
  
Before printing, think about your commitment to the environment! 
  
 
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:  
Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, 
gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. 
Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da 
mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.  
 
CONFIDENTIALITY NOTICE:  
This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or 
distributed, under the terms of current legislation. 
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If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by 
email, and delete this message from your device.  
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  
Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, 
guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente. 
Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al 
remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.  





1

mabrantes@geg-engineering.com

De: Patricia Matos <Patricia.Matos@lipor.pt>
Enviado: 20 de maio de 2019 11:24
Para: GEG | Miguel Domingues
Cc: 'GEG - José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com
Assunto: RE: Quadruplicação Contumil Ermesinde - LIPOR

Bom dia Engº Miguel, 
 
Tal como transmitido telefonicamente, mantendo o caminho de acesso (caminho público cuja manutenção é da 
responsabilidade da Lipor) ao Parque Aventura nada temos a acrescentar. 
Caso necessitem mais algum elemento ou esclarecimento, segue o meu contacto direto 912 440 427. 
 
Cumprimentos, 
   
Patricia Matos 
Divisão de Logística e Infraestruturas
 

Departamento de Operações e Logística 
  

   Lipor 
Apartado 1510 
4435-996 Baguim do Monte
Portugal 
Tel.: +351 229 770 100 
Fax: +351 229 756 038 
Web: www.lipor.pt 
   

       
 

 

 

       
 

 

 

      
 

 

 

       
 

 

   

     
 

 

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>  
Enviada: 20 de maio de 2019 10:18 
Para: Patricia Matos <Patricia.Matos@lipor.pt> 
Cc: 'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; mabrantes@geg-engineering.com 
Assunto: Quadruplicação Contumil Ermesinde - LIPOR 
 
Bom dia, 
 
Conforme conversado, junto envio um desenho (draft) do layout do apeadeiro de águas santas em que confirma a 
premissa de manter o caminho de acesso à Lipor, delimitado por duas linhas a azul. 
 
 
Cumprimentos, 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     
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Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: rodrigo.almeida@medway.com
Enviado: 5 de junho de 2019 10:47
Para: mabrantes@geg-engineering.com; rcmatos@geg-engineering.com; ccosta@geg-

engineering.com
Cc: joao.azevedo@medway.com
Assunto: RE: Linha de Leixões - Pedido de Elementos - MEDWAY (CP Carga)
Anexos: Medway - Contumil-Ermesinde.pdf

Bom dia, Dr.ª Margarida Abrantes, 
 
Conforme solicitado por vós, em anexo envio os dados referentes aos comboios que realizamos no troço Contumil 
– Ermesinde assim como as suas características e frequências. 
 
Caso necessite de mais alguma informação, estarei ao seu dispor.  
 
Atentamente, 
 

 

        Rodrigo ALMEIDA 
        Operations Developer 
 
        T (+351) 211147513 
        M (+351) 917598108 
        E rodrigo.almeida@medway.com 

Avenida da República, N°66 
1050-197 Lisboa 
Portugal 

 

 

 

 

From: mabrantes@geg-engineering.com [mailto:mabrantes@geg-engineering.com]  
Sent: 17 de abril de 2019 20:01 
To: PT945-Informação Portal (MEDWAY - Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, SA) <pt945-
informacao.portal@medway.com> 
Cc: 'GEG | Raquel Campos Matos' <rcmatos@geg-engineering.com>; 'GEG - Carmina Costa' <ccosta@geg-
engineering.com> 
Subject: Linha de Leixões - Pedido de Elementos - MEDWAY (CP Carga) 
 
Ex.mos Senhores, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao consórcio GEG_COWI_ICEACSA da “Elaboração do 
Estudo Prévio, Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental das Intervenções para Melhoramento da 
Capacidade Ferroviária na Linha de Leixões e do Novo Terminal Rodoferroviário do Grande Porto”, vimos por este 
meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da vossa competência. 
 
O projeto a desenvolver compreende a renovação da infraestrutura ferroviária existente no atual terminal do Porto 
de Leixões, no Terminal Intermodal Rodoferroviário em Guifões e o aumento do comprimento das linhas de 
resguardo nas estações de Contumil e de São Mamede de Infesta para possibilitar o cruzamento de comboios com 
750 metros. 
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Em termos gerais inclui-se no âmbito dos estudos e projetos a desenvolver, as seguintes intervenções. 
 

 Aumento do comprimento útil do resguardo da estação de Contumil para 750 m;  
 Aumento do comprimento útil do resguardo da estação de São Mamede de Infesta para 750 m;  
 Reformulação dos feixes de carga/descarga e receção/expedição do Porto de Leixões, com linhas que 

permitam a manobra de comboios com 750 m de comprimento;  
 Reformulação dos feixes de carga/descarga e receção/expedição e Acessos rodoviários ao Terminal 

Intermodal Rodoferroviário em Guifões;  
 Supressão de passagens e atravessamentos de nível existentes através de desnivelamentos na Linha de 

Leixões aos Km 6,429 (conjugada com a PN ao Km 3,695 da concordância de São Gemil), Km 7,315, Km 
7,930 e Km 10,171 da Linha de Leixões; 

 Promoção da melhoria de desempenho da catenária existente, instalando compensações e criando novas 
zonas comuns intermédias, em toda a extensão da Linha de Leixões;  

 Renovação ou adaptação das Instalações fixas de tração elétrica, nas zonas de intervenção;  
 Reabilitação do existente e/ou implementação de um novo sistema de drenagem adequado, nas zonas de 

intervenção;  
 Instalação de Infraestruturas de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações, nas zonas de 

intervenção;  
 Implementação de um sistema de Retorno de Corrente de Tração e Terras de Proteção (RCT+TP), em toda a 

extensão da Linha de Leixões; 
 
Neste sentido, vem o consórcio solicitar que seja disponibilizada por V. Exas toda a informação relevante, 
preferencialmente em formato digital e georeferenciado (auto cad ou shape file), nomeadamente: 
 

 Características e composição do material circulante;  
 Características das mercadorias transportadas (atual e futuro com a execução do projeto). 

 
Para melhor enquadramento do projeto e da área a estudar, envia-se em anexo a localização do projeto à escala 
1:25000, assim como em formato dwg. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Margarida Abrantes 
 
____________________________________________________________________________________ 
Responsável Estudos de Ambiente 
T: +351 919127709 

 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 
 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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This message and any associated files (together the “Contents”) are intended solely for the addressee(s). The Contents are 
confidential and may contain private information or information that is subject to copyright or is a trade secret or which is 
privileged. Views or opinions expressed herein do not necessarily represent views or opinions of MSC Mediterranean Shipping 
Company, its agents or their affiliated companies and may only be the view or opinion of the author. If you are not the 
intended recipient of this email, you must not use, print, copy, store, forward, or disclose it or act in reliance of the Contents. 
Please destroy all copies of the message and any associated files and notify the sender immediately that you have received it in 
error. Thank you for your cooperation.------MSC LEGAL DISCLAIMER 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: Gestao Entidades <gestao.entidades@nos.pt>
Enviado: 28 de maio de 2019 10:07
Para: 'mdomingues@geg-engineering.com'
Cc: 'jbarbosa@geg-engineering.com'; 'mabrantes@geg-engineering.com'; 

'loliveira@geg-engineering.com'; Patricía da Cruz Soares
Assunto: FW: Pedido de Informação Cadastral - NOS [INC000032439905] - SR02838857

Exmo. Senhor Miguel Domingues, 
 
Em resposta ao email precedente, segue abaixo link do Ficheiro DWG com informação das Infraestruturas 
da NOS Comunicações S.A. 

These 
files 
will be 
deleted 
on 
2019-
06-04  

 

 

1 item, 61.4 MB in total ・ Will be deleted on 4 June, 2019  

 

 

Download link  
https://wetransfer.com/downloads/469546111375556bd2a355c075e4b

8fa20190528090254/a58d4393877ee7c17633a09cd9d7bbf7201905280

90254/4794b9  

1 item  
SR02838857.zip  
61.4 MB  

  

 

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts. 
  

Get your files  

 
Para ajudar a proteger a sua privacidade, o  
Microsoft Office impediu a transferência  
automática desta imagem a partir da Internet.
Click 'Download images' to v iew images
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About WeTransfer   ・   Help   ・   Legal   ・   Report this transfer as spam  

  

     
 

  

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Raquel Balás 
Direção de Desenvolvimento de Infraestruturas 
Gestão Licenciamentos 

  F: +351 217 929 346 

  
Av. D. João II, Nº48  - 3º Piso 
Parque das Nações 
1998-030 Lisboa  

    

  
 

    
  

 
 
AVISO  
A informação contida neste e-mail e ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos exclusivamente pela pessoa ou 
entidade a quem se dirigem. Se recebeu esta comunicação por engano, por favor, informe de imediato o remetente e apague 
a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir ou divulgar ou fazer qualquer outro uso da informação. 
Lembre-se da sua Responsabilidade Social Ambiental antes de decidir imprimir este e-mail.  
 
DISCLAIMER  
The information in this email is confidential and should only be read by the person or entity to whom it is addressed. If you have 
received this communication by mistake, please notify the sender and immediately delete the message and the attached files 
without reading, copying, recording, distributing, disseminating or making any other use of the information. Remember your 
Environmental Responsibility before deciding to print this email. 

                                                        
 

 
Data: 2019-05-13 12:18 
De: mdomingues@geg-engineering.com 
Para: empresas@nosempresas.pt; 
CC: jbarbosa@geg-engineering.com;mabrantes@geg-engineering.com;loliveira@geg-engineering.com; 
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - NOS 

Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
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Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues (933731948) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 

 

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240 | F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM  

 

 
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 13 de maio de 2019 14:43
Para: mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-engineering.com
Cc: 'GEG -  José Barbosa'
Assunto: FW: 2019ENG0508_RE: Pedido de Informação Cadastral - NOWO

Para vosso conhecimento 
 

De: Relação Entidades [mailto:relacaoentidades.gpr@nowo.pt]  
Enviada: 13 de maio de 2019 12:58 
Para: GEG | Miguel Domingues 
Cc: Maria Teresa Paula; Pedro Russo 
Assunto: 2019ENG0508_RE: Pedido de Informação Cadastral - NOWO 
 
Prezados senhores  
 
Serve o presente para informar que no local, a Nowo Communications S.A. não dispõe de rede de 
telecomunicações.  
 
Sem outro assunto de momento subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.  
 
Obrigada 
 
Patrícia Alves 
Engenharia -TSI 

 
T (+351) 211154666 
patrícia.alves@nowo.pt 

 
 

From: GEG | Miguel Domingues [mailto:mdomingues@geg-engineering.com]  
Sent: segunda-feira, 13 de maio de 2019 12:21 
To: Relação Entidades 
Cc: 'GEG - José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-engineering.com 
Subject: Pedido de Informação Cadastral - NOWO 
 
Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
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carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues (933731948) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
 

AVISO - Esta mensagem e quaisquer documentos anexos seus podem conter informação confidencial sujeita a sigilo profissional para uso exclusivo do(s) 
seu(s) destinatário(s). Cabe ao destinatário assegurar a verificação da existência de vírus ou erros, uma vez que a informação contida pode ser intercetada 
ou corrompida. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este e-mail, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É 
estritamente proibido o uso, a distribuição, cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada do conteúdo desta mensagem. 
 
DISCLAIMER – This message, as well as any attachments to it, may contain confidential information for exclusive use of the intended recipients. The 
recipients are responsible for the verification of the existence of viruses or errors, since the information transmitted could have been intercepted or in any 
way corrupted. If you´re not the intended recipient, you cannot use, distribute or copy this message, and you should destroy it and inform the originator of it. 
It´s strictly prohibited the use, distribution copy or any other form of unauthorized dissemination of this message´s content. 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 14 de maio de 2019 11:54
Para: fpimenta@geg-engineering.com; mabrantes@geg-engineering.com
Cc: 'GEG -  José Barbosa'
Assunto: FW: [CAGDM19005] RE: Pedido de Informação Cadastral - Portgas

Bom dia, 
 
Já recebemos o cadastro das infraestruturas de Gás. 
 
Todos os dados estão a ser arquivados na pasta “Serviços Afetados” 
 
Q_Gerais\Serviços Afetados 
 
Cumtps 
Miguel Domingues 
 

De: Cadastro Portgás [mailto:cadastro@portgas.pt]  
Enviada: 14 de maio de 2019 10:53 
Para: GEG | Miguel Domingues 
Cc: Exploração Manutenção Portgás; Ocorrências Portgás; Carlos Pereira Correia 
Assunto: [CAGDM19005] RE: Pedido de Informação Cadastral - Portgas 
 
 
 
Exmos. Senhores. 
 
Recebemos a V/ solicitação, que desde já agradecemos, tendo a mesma sido registada nos nossos serviços com a refª. 

CAGDM19005 

Respondendo ao solicitado, pela presente somos a enviar o cadastro das infraestruturas de distribuição de gás natural, 
acompanhado da resposta formal à V/ solicitação, para a qual chamamos a V/ atenção. 
 
Para o cadastro, por favor aceder ao link: https://we.tl/t-aoq1EGVoA2 
 
 
Mais informamos que, perante a existência de incidentes sobre as infraestruturas de distribuição de gás natural 
existentes na via pública em cuja origem tenha estado um ato de um terceiro alheio à Portgás, 
aquele terceiro será responsável pelo ressarcimento dos prejuízos causados à própria Portgás e a outros lesados que 
existam se, em relação ao mesmo, se lograr demonstrar a totalidade dos pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos. 
 
Solicitamos, ainda, que nos informem da data prevista do início dos trabalhos, através dos seguintes canais: 

 Contactando 22 540 24 15 
 Enviando um email para ocorrencias@portgas.pt 

 

 

 
Com os nossos cumprimentos, 
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De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>  
Enviada: 13 de maio de 2019 11:21 
Para: Cadastro Portgás <cadastro@portgas.pt> 
Cc: 'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; mabrantes@geg-engineering.com 
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - Portgas 
 
Boa tarde, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência, nomeadamente: 
 
- localização das tubagens, calibres e material; 
- cotas; 
- pressão. 
 
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 
 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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mabrantes@geg-engineering.com

De: Vítor Fernandes [REN Gasodutos] <vitor.fernandes@ren.pt>
Enviado: 29 de maio de 2019 17:36
Para: GEG | Miguel Domingues
Cc: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-

engineering.com
Assunto: RE: Pedido de Informação Cadastral - REN
Anexos: Ermesinde.JPG; Ermesinde - zoom.JPG

Importância: Alta

Exmos. Senhores, 

No seguimento da vossa comunicação por correio eletrónico abaixo reproduzida e de modo a abranger todo o 
universo das infraestruturas da concessões da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e da Rede 
Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), iremos compilar na presente resposta as informações 
consideradas relevantes para os vossos estudos respeitantes à RNT, da responsabilidade da concessionária REN – 
Rede Elétrica Nacional, S.A. e à RNTGN, responsabilidade da concessionária REN – Gasodutos, S.A.. 

I.             Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) 

Relativamente à RNT - Rede Nacional de Transporte de Eletricidade informamos de que de acordo 
com a legislação em vigor a REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. é a concessionária da RNT em 
regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior a 110 
kV, as interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede de Telecomunicações de 
Segurança. 

No âmbito do planeamento da RNT acima referido, a REN elabora um Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede de Transporte de eletricidade (PDIRT), o qual é objeto de aprovação por 
parte do membro do Governo responsável pela área da Energia, onde estão apresentados, 
programados e justificados todos os projetos de desenvolvimento e modernização da rede, no 
território nacional continental, num horizonte de dez anos. 

Decorre da legislação ambiental em vigor que os projetos da RNT são objeto de estudos e 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de que resulta a emissão de uma Declaração de Impacte 
Ambiental. 

Concluída favoravelmente a AIA, os projetos da RNT são sujeitos a licenciamento em conformidade 
com o Regulamento de Licenças para as Instalações Elétricas no qual se procede ao controlo prévio 
da sua conformidade técnica e administrativa e, se favorável, dará lugar à emissão da respetiva 
licença de estabelecimento por parte da DGEG, condição para que a REN possa iniciar a fase de 
construção. 

Durante o processo de licenciamento das infraestruturas da RNT são requeridas e constituídas 
servidões de utilidade pública (de acordo com os n.ºs 2 e 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
29/2006 atualizado pelo Decreto-Lei nº 215-A/2012) sobre os imóveis necessários ao 
estabelecimento daquelas infraestruturas. 

O Decreto-lei n.º 43335 de 19 de novembro, (art.ºs 37.º a 42.º) determina a existência de servidões 
de passagem para instalações de redes elétricas. Estas não implicam necessariamente uma 
expropriação, mas sim uma servidão de passagem com a correspondente indemnização pelas 
restrições ou perdas de uso do solo no presente e em futuro, continuando os terrenos na posse dos 
seus legítimos proprietários. 

A constituição das servidões decorre igualmente do Regulamento de Licenças para Instalações 
Elétricas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936 (art.ºs 54º e 56º), com as 
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atualizações introduzidas pelos Decreto-lei n.º 446/76, Decreto-lei n.º 186/90 e Decreto 
Regulamentar n.º 38/90. 

Analisados os elementos facultados, informamos que no interior da área do vosso estudo não 
existem infraestruturas da RNT.  

Alertamos ainda para a necessidade de consulta à EDP – Distribuição, concessionária da RND-Rede 
Nacional de Distribuição de eletricidade constituída pelas linhas, subestações, postos de corte e 
postos de secionamento de tensão igual ou inferior a 110 kV, as instalações para operação da Rede 
e a Rede de Telecomunicações de Segurança, no que se refere às infraestruturas desta Rede que 
possam existir na zona em causa. 

II.         Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 

A REN-Gasodutos, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 
em regime de serviço público. A RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão 
(com pressões de serviço superiores a 20 bar) e pelas estações de superfície com funções de 
seccionamento, derivação e/ou de redução de pressão e medição de gás natural para ligação às 
redes de distribuição. 

Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
11/94, de 13 de janeiro, uma faixa de servidão de gás natural com 20 m de largura centrada no 
eixo longitudinal do gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do solo tem as seguintes 
restrições: 

•                  Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 2 m do 
eixo longitudinal do gasoduto; 

•                  Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo longitudinal 
do gasoduto; 

•                  Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do 
eixo longitudinal do gasoduto. 

Relativamente ao vosso projeto em análise, informamos que, de acordo com os elementos 
facultados, não existem quaisquer infraestruturas da RNTGN em operação ou em projeto, 
sugerindo-se a consulta à empresa REN Portgás - distribuidora de gás combustível canalizado na 
região em causa. 

Para melhor visualização, anexamos duas imagens da aplicação Google Earth com a sobreposição da vossa área em 
estudo (representada a azul) e das nossas infraestruturas mais próximas (RNT representada pelos traçados a verde 
e a vermelho, e a RNTGN representada a amarelo). 

Com os melhores cumprimentos, 

 
Vítor Fernandes (Lic. Eng.ª Civil) 
Gestão de Ativos - Projeto 

 
APOIO ÀS CONCESSÕES 
www.ren.pt 
Tel.: (+351) 21 001 39 76 | Tm: (+351) 91 928 16 79 
vitor.fernandes@ren.pt 
 
ESTE E-MAIL É AMIGO DO AMBIENTE. PONDERE ANTES DE O IMPRIMIR! 
THIS EMAIL IS ENVIRONMENT FRIENDLY. THINK BEFORE PRINTING! 
Este e-mail é confidencial e apenas pode ser lido, copiado ou utilizado pelo destinatário.  
Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente através de e-mail ou pelo telefone +351 21 001 3500 e elimine-o imediatamente.  
This e-mail is confidential and may only be read, copied or used by the addressee. 
If you have received it by mistake, please contact the sender by e-mail or telephone +351 210 013 500 and delete it immediately. 

 

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>  
Enviada: 13 de maio de 2019 12:26 
Para: Secretaria Geral <secretaria.geral@ren.pt> 
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Cc: 'GEG - José Barbosa' <jbarbosa@geg-engineering.com>; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-
engineering.com 
Assunto: Pedido de Informação Cadastral - REN 
 
Bom dia, 
 
No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de Execução 
para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho/Especialidades de Estações e Apeadeiros, 
Obras de Arte, Estruturas/Muros de Contenção, Reposição de Serviços Afetados, Restabelecimentos e Caminhos 
Paralelos e Ambiente”, vimos por este meio contactar V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da 
vossa competência. 
 
Nesse sentido, encontra-se em anexo a carta de formalização do pedido em epígrafe.  
No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar as zonas de intervenção (esboço 
corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de intervenção, em formato dwg e kmz), que 
carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. Exas necessárias para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
https://cloud.geg-engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr 
 
 
Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
 
Certos da atenção que esta comunicação vos possa merecer, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
Miguel Domingues (933731948) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Dep. Obras de Arte | Bridges dept. 
Gestor de Projeto | Project Manager 
 
  

 

RUA DE JUSTINO TEIXEIRA 

 

 

EMP. CENTRO CAMPANHÃ, ESC. 307 

4300-273 PORTO, PORTUGAL 

T +351 225573240   |   F +351 225519724 

WWW.GEG-ENGINEERING.COM     

  
Esta mensagem ou os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial. Se não é o destinatário pretendido, P.F. contacte o remetente. 
A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida,  
destruída, chegar incompleta ou num momento posterior ao pretendido, ou ainda conter vírus. O GEG declina qualquer responsabilidade por 
erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é 
imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário seja referido e que o remetente tenha a autoridade para vincular o GEG. 
 

This message or any files transmitted with it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender. 
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or  
incomplete, or contain viruses. GEG, therefore, does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise  
as a result of e-mail transmission. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states  
otherwise and the sender has the authority to state them to be the views of GEG 
 

Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o ambiente! 
 

Before printing, think about your commitment to the environment! 
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margarida.abrantes@hotmail.com

De: GEG | Miguel Domingues <mdomingues@geg-engineering.com>
Enviado: 22 de maio de 2019 12:02
Para: 'GEG -  José Barbosa'; mabrantes@geg-engineering.com; loliveira@geg-

engineering.com
Assunto: FW: Qualidade e Cobertura de rede-Cobertura [#1968420]

Para vosso conhecimento 
 

De: apoiocliente@vodafone.com [mailto:apoiocliente@vodafone.com]  
Enviada: 22 de maio de 2019 11:32 
Para: mdomingues@geg-engineering.com 
Assunto: Re: Qualidade e Cobertura de rede-Cobertura [#1968420] 
 

Estimado Cliente Sr. Miguel Domingues, 

Confirmamos a receção do seu e-mail, o qual mereceu a nossa melhor atenção. 

Relativamente ao exposto, encaminhámos o seu pedido para o departamento responsável através da Ref.ª 
WO8909880 e, desta forma, solicitamos que aguarde uma resposta com a maior brevidade possível. 

Para mais esclarecimentos, sobre este assunto solicitamos que faça "Responder/Reply" a este e-mail, ou para 
outros assuntos, consulte o nosso site em https://ajuda.vodafone.pt/. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o  
Micro so ft Office impediu a transferência automática  
desta imagem a partir da Internet.
Vodafone

 

João Castro 
Serviço de Apoio a Clientes Empresariais 
Vodafone Portugal 
  
Avenida D. João II, 36, Parque das Nações, 
1998-017 Lisboa, Portugal 
 
vodafone.pt  
  
 
The future is exciting. 
Ready? 

  

 
Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  
auto mática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet. 

 
 Na Vodafone contamos com a sua opinião. 
 Por favor responda às questões seguintes para continuarmos a fazer o melhor para si. 
 
 Clique aqui para responder ao inquérito 
 
 
 Obrigado pela sua colaboração. 
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--Original Message-- 
From: mdomingues@geg-engineering.com 
Date: 21-05-2019 12:37 PM 
To: apoiocliente@vodafone.com 
Subject: Qualidade e Cobertura de rede-Cobertura 
 
Bom dia, No seguimento da adjudicação da Infraestruturas de Portugal ao GEG da “Reformulação do Projeto de 
Execução para a Quadruplicação do Troço Contumil-Ermesinde, na Linha do Minho”, vimos por este meio contactar 
V.Exas, no sentido de obter informação relevante que seja da vossa competência. Nesse sentido, encontra-se em 
anexo a carta de formalização do pedido. No seguinte link poderão aceder aos elementos que permitem identificar 
as zonas de intervenção (esboço corográfico em formato editável e não editável – Datum 73) e os limites de 
intervenção, em formato dwg e kmz), que carecem de informação cadastral das infra-estruturas pertencentes a V. 
Exas necessárias para o desenvolvimento do projeto. https://cloud.geg-
engineering.com/index.php/s/6Y22sCGyEmKdEDr Agradecíamos a maior brevidade na partilha desta informação. 
Cumtps. Miguel Domingues  
Nome: Miguel Domingues 
Número de Telefone: 933731948 
E-mail: mdomingues@geg-engineering.com 
Contacto Preferencial: email 
Assunto: Qualidade e Cobertura de rede 
Sub-Assunto: Cobertura 
Detalhe:  


