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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA
“Subestação de Divor, 400/60kV e Linha Estremoz – Divor, a 400kV”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à
Consulta Pública das “Subestação de Divor, 400/60kV e Linha Estremoz – Divor, a 400kV”.
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública decorreu durante 30 dias úteis, desde o dia 20 de Abril até ao dia 1 de Junho de 2009.
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente – APA
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Câmara Municipal de Arraiolos
Câmara Municipal de Estremoz
Câmara Municipal de Évora

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas:
Arraiolos
o Junta de Freguesia de Igrejinha
o Junta de Freguesia do Vimieiro
Estremoz
o Junta de Freguesia de Evoramonte
o Junta de Freguesia de Santa Maria
o Junta de Freguesia de Santo Estevão
o Junta de Freguesia de São Bento do Ameixial
o Junta de Freguesia de São Domingos de Ana Loura
o Junta de Freguesia de São Lourenço de Mamporcão
Évora
o Junta de Freguesia de Canaviais
o Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor
o Junta de Freguesia de São Bento do Mato
o Junta de Freguesia da Senhora da Saúde
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4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:
- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas;
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o Correio da Manhã
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT.
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I.
5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento
das autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente
ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizaram-se três reuniões
técnicas de esclarecimento.
o Câmara Municipal de Évora – 14 de Maio – 09h00
o Câmara Municipal de Estremoz – 14 de Maio - 14h30
o Câmara Municipal de Arraiolos – 25 de Maio – 14h
As folhas de registo das presenças nas reuniões técnicas de esclarecimento encontram -se no
Anexo II do presente Relatório.
Nestas reuniões, estiveram presentes representantes da APA, do proponente e seus
consultores, tendo sido prestados todos os esclarecimentos às questões colocadas pelos
interessados.
6. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 11 pareceres com a seguinte proveniência:
Autarquias:
o Câmara Municipal de Arraiolos
o Câmara Municipal de Estremoz
Entidades
o ANA – Aeroportos de Portugal, SA
o Autoridade Florestal Nacional
o ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
o Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
o Estradas de Portugal, EP
o RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade
o Turismo de Portugal
Empresas
o Herdade da Calada (Sociedade Agro Imobiliária, SA)
o Sociedade Agrícola da Herdade da Venda
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7. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS
No período de Consulta Pública foram recebidos 11 pareceres apresentados por autarquias (2),
Entidades (7) e por empresas (2).
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na
Agência Portuguesa do Ambiente.
A ANA – Aeroportos de Portugal, SA considera que estando previsto o cumprimento dos
requisitos de balizagem aeronáutica da linha (Circular aeronáutica nº 10/03, de 6 de Maio) nada
mais tem a acrescentar.
Informa a Autoridade Florestal Nacional que o corte de sobreiros e azinheiras está sujeito à sua
autorização, que só pode ser dada para empreendimentos de imprescindível utilidade pública,
sem alternativa de localização válida. Pode ainda ser exigido a constituição de novas áreas de
povoamento multiplicadas por um factor de 1,25%. A autorização, a ser concedida, deverá
considerar medidas de compensação, em área sob gestão da Autoridade Florestal Nacional se
o proponente não possuir terrenos para o efeito.
Na fase de exploração da Linha deve ser cumprido o disposto na alínea c), do nº 1 do artigo
15º do DL 124/2006, de 28 de Junho – Medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema
Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios, com as alterações
introduzidas pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro, relativo à gestão do combustível numa faixa
correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores, acrescidos de uma faixa
de largura não inferior a 10m para cada um dos lados.
Deve ainda ser cumprido o estipulado nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra
Incêndios dos municípios atravessados.
Após análise do projecto em apreço considera a Autoridade Nacional de Comunicações que a
área não se encontra sujeita a qualquer condicionamento decorrente de ligações hertzianas ou
centros radioeléctricos, pelo que nada tem a opor à implementação do projecto.
Segundo a Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural o traçado não interfere com
áreas da sua competência.
As Estradas de Portugal informam que o traçado intersecta as seguintes vias. IP7/A6, o IP2, a
EN 18, a EN 245, a EN 4, a EM 504, a EM 524 e a EM 528. Salientam que a deverá ser dado
cumprimento ao estipulado no Decreto Regulamentar 1/92, de 18 de Fevereiro e no DecretoLei 13/4, de 15 de Janeiro, relativos, respectivamente, ao gabarit a respeitar pela linha e à
salvaguarda das zonas non aedificandi, sempre que seja intersectada uma infra-estrutura
rodoviária.
No parecer apresentado a Rede Ferroviária de Alta Velocidade refere que tem vindo a seguir o
projecto e que a localização da subestação da REN, SA respeita as coordenadas acordadas
pelo que se encontra assegurada a compatibilidade dos projectos.
O acesso comum à subestação da REN e à subestação de tracção da RAVE deve ser
compatibilizado com o projecto de execução da linha de Alta velocidade.
Na fase de projecto de execução, o atravessamento do caminho-de-ferro pela linha de alta
tensão Estremoz/Divor deve ser coordenado com o traçado final da linha da RAVE.
O Turismo de Portugal informa que confrontou o traçado da linha com localização de
empreendimentos turísticos classificados e em funcionamento ou com parecer favorável dessa
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entidade, salientando que a envolvente da linha tem vindo a registar uma significativa dinâmica
turística.
Entre os mais importantes e próximos da linha salientam-se:
Évora (Freguesia de S. Bento do Mato)
• Hotel Rural Monte do Carmo,
• Estalagem de 5 Estrelas
Estremoz (Freguesia de S. Bento do Ameixial)
• Turismo Rural “Monte Gil”
Alerta ainda para os potenciais impactes decorrentes da perturbação visual resultante da
implementação da infra-estrutura que deverá ser acautelada a nível de traçado e/ou com
medidas de minimização adequadas. Não devem igualmente ser afectados os respectivos
acessos.
A Câmara Municipal de Arraiolos refere que o traçado da linha apresenta um desvio para o
lado esquerdo só justificável se existissem condicionantes impeditivas da passagem da linha. O
local por onde passa a linha caracteriza-se por uma ocupação agrícola destacando-se a vinha
e áreas de montado. Os impactes paisagísticos decorrentes da infra-estrutura são importantes
pelo que se propõe o estudo de traçados alternativos.
Existindo próximo o corredor da A6 / EN 18, corredor já afectado em termos visuais, ruído,
poluição do ar e com uma faixa non edificandi, propõe-se a alteração da linha entre os apoios
112 e 124 para que passe a acompanhar o referido corredor.
Esta alteração terá como mais valias:
- A utilização de um corredor ambientalmente comprometido;
- A redução do comprimento da linha e consequentemente dos seus custos;
- Um mais fácil acesso às frentes de obra.
Uma outra proposta de alteração de traçado é solicitada pela Câmara Municipal de Estremoz e
diz respeito à zona de S. Bento do Ameixial. O traçado proposto pela REN ao desenvolver-se
entre S. Bento do Ameixial e Fonte do Imperador cria uma barreira visual numa zona que
constitui um prolongamento da cidade com um valor estratégico em termos paisagísticos e
patrimoniais, pensado para corresponder a solicitações de construção de baixa densidade.
Propõe-se assim que a linha passe a poente de S. Bento do Ameixial procurando com uma
implementação criteriosa a minimização dos impactes. Deverá ainda cumprir as seguintes
recomendações
• Afastamento das linhas das construções existentes;
• Acompanhamento das vias existentes;
• Minimização do impacte visual.
O município de Estremoz propõe ainda que, face ao projecto associado à Estação do Ameixial,
se faça o abastecimento dessa área através da mesma linha.
DGEBE, Sociedade Agro-imobliária é proprietária da Herdade da Calada, que será atravessada
pela Linha de Alta Tensão Estremoz-Divor. O parecer caracteriza a forma de exploração da
Herdade da Calada que apresenta diversas actividades: agro-pecuárias, cultivo da vinha (27,53
hectares) e olival 8107ha) para além da actividade turística ligada à caça, pesca e a visitas à
Adega. Está igualmente previsto o desenvolvimento de eventos de restauração e hospedagem.
Consideram que a linha irá causar grandes prejuízos:
• Diminuição do valor paisagístico e patrimonial da herdade;
• Na área de implantação do apoio 119 existe um pivot de rega cujo funcionamento será
posto em causa comprometendo a continuidade da actividade agrícola.
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•
•

•
•

A colocação de um apoio no olival irá impedir o bom manobramento do olival manual e
mecânico na conservação e recolha de frutos.
O olival constitui uma zona potencial de caça aos tordos e fonte de receita decorrente
da venda das “portas” que será prejudicada pela colocação da linha, pois esta irá
afastar os tordos e afectará os espaços de tiro.
O estudo não analisou os riscos de segurança resultantes da utilização sob a linha de,
maquinaria agrícola com grandes superfícies metálicas.
Na fase de obra a implantação da linha provocará impactes adicionais ao abate de
oliveiras, nomeadamente a compactação de terrenos e a eventual contaminação das
áreas de operação de maquinaria.

Assim, solicita-se a alteração do traçado entre os apoios Vértice 37-Apoio 129 até ao Apoio
103, aproximando a linha do corredor da A6.
Salienta ainda o parecer que a DGEBE, Sociedade Agro-imobliária se reserva o direito de
requerer indemnização.
A Sociedade Agrícola da Herdade da Venda no seu parecer dá conta da afectação da
propriedade numa extensão de 3 660m com inserção de 10 apoios passando a cerca de 230m
da ermida de Nª S.ª do Carmo e do Hotel Rural do Monte do Carmo.
O traçado da linha não segue o corredor da A6 e da EN 18entre os apoios 74 e 101 agravando
consideravelmente os impactes.
O parecer salienta os seguintes impactes:
• Aproxima-se da ermida de N.ª S.ª do Carmo local de peregrinação desde 1700 e
contendo uma importante colecção de ex-votos. O EIA não faz qualquer referência a
este elemento patrimonial de importância local e nacional. Os impactes decorrem da
alteração causada pela passagem da linha na zona de montado de sobro pondo em
causa o “valor patrimonial e espiritual” da paisagem cuja consistência e subsistência
“residem fundamentalmente no misticismo da paisagem inviolada do centenário
montado de sobro”;
• As habitações que ladeiam a capela e serviam de abrigo aos peregrinos foram
transformadas no Hotel Rural do Monte do Carmo. De acordo com o parecer a
atracção desta unidade turística advém da envolvente paisagística que será destruída
com a implantação da linha. Esta infra-estrutura hoteleira não é referenciada no EIA.
• Os três percursos de corrida e orientação, homologados pela Federação Portuguesa de
Orientação, utilizados em provas nacionais e europeias serão inviabilizados pelos
campos electromagnéticos gerados pela linha, o que afectará a unidade turística.
• O Hotel Rural organiza percursos pedestres para observação de aves. Dois casais de
Picanço-Barreteiro (Laurius senator), aves de estatuto ameaçado, nidificam no território
onde se irá implantar o apoio 94.
• A implantação da linha irá pôr em causa o aproveitamento do sub-coberto do montado
de sobro para pastagem de gado vacum e porcino em regime de montanheira,
afectando compromissos de conservação do solo, assumidos pelos proprietários.
Face aos impactes e omissões acima identificados propõe-se que o EIA seja declarado inválido
e a inclusão nele de uma recomendação no sentido da obrigatoriedade da linha seguir o
traçado do corredor da A6/EN 118, minimizando assim o seu impacte ambiental.
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Concluindo:
Troço

Subestação e Linha

Entidade
Direcção
Geral
de
Desenvolvimento Rural
ANACOM
–
Comunicações

Autoridade

Autoridade Florestal Nacional

Questões colocadas
Agricultura

e

•

Traçado não interfere com áreas da
sua competência.

nacional

de

•

A área não se encontra sujeita a
qualquer condicionamento
decorrente de ligações hertzianas
ou centros radioeléctricos.

•

O corte de sobreiros e azinheiras
está sujeito a autorização, que só
pode
ser
dada
para
empreendimentos de imprescindível
utilidade pública, sem alternativa de
localização válida.

•

Pode
ainda
ser
exigido
a
constituição de novas áreas de
povoamento multiplicadas por um
factor de 1,25%.

•

A autorização a ser concedida
deverá considerar medidas de
compensação, em área sob gestão
da Autoridade Florestal Nacional se
o proponente não possuir terrenos
para o efeito.

•

Cumprimento do disposto na alínea
c), do nº 1 do artigo 15º do DL
124/2006, de 28 de Junho –
Medidas e acções a desenvolver no
âmbito do Sistema Nacional de
Prevenção e Protecção da Floresta
Contra Incêndios, com as alterações
introduzidas pelo DL 17/2009, de 14
de Janeiro,
Cumprimento do estipulado nos
Planos Municipais de Defesa da
Floresta contra Incêndios dos
municípios atravessados.

•

Propostas Alternativas

Troço

Subestação de Divor

Entidade
Rede Ferroviária de Alta Velocidade

Questões colocadas
•

A localização da subestação da
REN respeita as coordenadas
acordadas.

O acesso comum às subestação da
REN e da RAVE ser compatibilizado
com o projecto de execução da
linha de Alta velocidade.
•
Está previsto o cumprimento dos
requisitos de balizagem aeronáutica
da linha (Circular aeronáutica nº
10/03, de 6 de Maio).
•
Cumprimento do estipulado no
Decreto Regulamentar 1/92, de 18
de Fevereiro e no Decreto-Lei 13/4,
de 15 de Janeiro, relativos,
respectivamente, ao gabarit a
respeitar pela linha e à salvaguarda
das zonas non aedificandi, sempre
que se intersecte uma infraestrutura rodoviária.
•
Envolvente da linha tem vindo a
registar uma significativa dinâmica
turística.
•
Destacam-se:
Estremoz (Freguesia de S. Bento do Ameixial)
−
Turismo Rural “Monte Gil”
Évora (Freguesia de S. Bento do Mato)
−
Hotel Rural Monte do Carmo,
−
Estalagem de 5 Estrelas
•
Potenciais
impactes
visuais
decorrente da implementação da
infra-estrutura que deverá ser
acautelada a nível de traçado e/ou
com medidas de minimização
adequadas.
•
Não afectação dos acessos às
unidades hoteleiras.
•

ANA, Aeroportos e Navegação Aérea
Estradas de Portugal

Linha Estremoz-Divor

Turismo de Portugal
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Propostas Alternativas

Troço

Entidade

Questões colocadas
•

Câmara Municipal de Estremoz

Linha Estremoz - Divor

O traçado proposto ao desenvolverse entre S. Bento do Ameixial e
Fonte do Imperador cria uma
barreira visual numa zona que
constitui um prolongamento da
cidade com um valor estratégico em
termos paisagísticos e patrimoniais
pensado para corresponder a
solicitações de construção de baixa
densidade.

Propostas Alternativas

•

Propõe-se que a linha passe a
poente de S. Bento do Ameixial
procurando
com
uma
implementação
criteriosa
a
minimização dos impactes.

Cumprimento das seguintes recomendações:
•
Afastamento
das
linhas
das
construções existentes;
•
O traçado deverá acompanhar as
vias existentes;
•
Deve procurar minimizar-se o
impacte visual.
Proposta:
•
O município de Estremoz propõe
ainda que face ao projecto
associado à Estação do Ameixial se
faça o abastecimento dessa área
através da mesma linha
•

Câmara Municipal de Arraiolos
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O traçado da linha apresenta um
desvio para o lado esquerdo só
justificável
se
existissem
condicionantes
impeditivas
da
passagem da linha.

•

O local caracteriza-se por uma
ocupação agrícola destacando-se a
vinha e áreas de montado.

•

Os
impactes
paisagísticos
decorrentes da infra-estrutura são
importantes pelo que se propõe o
estudo de traçados alternativos.
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AP 112 – AP 124
•

Propõe-se a alteração da linha entre
os apoios 112 e 124 para que a
linha passe a acompanhar o
corredor da A6/EN 18.

Troço

Questões colocadas

Entidade

Herdade da Calada apresenta diversas
actividades: agro-pecuárias, cultivo da vinha
(27,53 hectares) e olival 8107ha) para além da
actividade turística ligada à caça, pesca e a
visitas à Adega. Está igualmente previsto o
desenvolvimento de eventos de restauração e
hospedagem.

Linha Divor – Estremoz

DGEBE, Sociedade Agro-imobliária
Herdade da Calada

Consideram que a linha irá causar grandes
prejuízos:
•
Diminuição do valor paisagístico e
patrimonial da herdade;
•
Na área de implantação do apoio
119 existe um pivot de rega cujo
funcionamento será posto em
causa.
•
A colocação de um apoio no olival
irá impedir o bom manobramento do
olival manual e mecânico.
•
Olival constitui uma zona potencial
de caça aos tordos e fonte de
receita decorrente da venda das
“portas” que será afectada com a
linha.
•
O estudo não analisou os riscos de
segurança resultantes da utilização
sob a linha de maquinaria agrícola
•

Relatório de Consulta Pública

Subestação de Divor, 400/60kV e Linha Estremoz – Divor, a 400kV”

Impactes adicionais na fase de obra
nomeadamente a compactação de
terrenos e a eventual contaminação
das áreas de operação de
maquinaria.
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Propostas Alternativas
V37 / AP 129 – AP 103
•

Alteração do traçado entre os
apoios Vértice 37-Apoio 129 até ao
Apoio 103 aproximando a linha do
corredor da A6.

Troço

Questões colocadas

Entidade

Propostas Alternativas
AP 74 – AP 123

Afectação da propriedade numa extensão de
3 660m com inserção de 10 apoios

Linha Estremoz-Divor

Sociedade Agrícola da Herdade da Venda

Rede Ferroviária de Alta Velocidade
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O parecer salienta os seguintes impactes:
•
Linha fica a 230m da ermida de N.ª
S.ª do Carmo. O EIA não refere este
elemento patrimonial de importância
local e nacional.
•
Hotel Rural do Monte do Carmo a
atracção desta unidade turística
advém da envolvente paisagística
que será destruída com a
implantação da linha. Esta infraestrutura
hoteleira
não
é
referenciada no EIA.
•
Os três percursos de corrida e
orientação,
homologados
pela
Federação
Portuguesa
de
Orientação, utilizados em provas
nacionais
e
europeias
serão
inviabilizados
pelos
campos
electromagnéticos.
•
Dois casais de Picanço-Barreteiro
(Laurius senator) aves de estatuto
ameaçado, nidificam no território
onde se irá implantar o apoio 94.
•
Linha irá pôr em causa o
aproveitamento do sub-coberto do
montado de sobro para pastagem
de gado vacum e porcino em regime
de
montanheira,
afectando
compromissos de conservação do
solo, assumidos pelos proprietários.
•
Face aos impactes e omissões
acima identificados propõe-se que o
EIA seja declarado inválido.
•

Na fase de projecto de execução, o
atravessamento do caminho-deferro deve ser coordenado com o
traçado final da linha da RAVE.
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•

Linha deve seguir o traçado do
corredor da A6 / EN 118,
minimizando assim o seu impacte
ambiental.

.
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Agência Portuguesa do Ambiente
Junho de 2009

ANEXO I

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
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LISTA DE ENTIDADES
- Subestação de Divor, 400/60kV e da Linha Estremoz – Divor, a 400kVNOME
Associação Nacional de
Municípios Portugueses
Secretariado Nacional
da Associação Nacional
de Conservação da
Natureza - QUERCUS
Confederação
Portuguesa das
Associações de Defesa
do Ambiente – CPADA
Centro de Estudos da
Avifauna Ibérica –
CEAI
Frente Ecológica
Portuguesa – FEP
Departamento de
Ciências e Engenharia
do Ambiente
Grupo de Estudos do
Ordenamento do
Território e Ambiente GEOTA
Direcção-Geral de
Agricultura e
Desenvolvimento Rural
Liga para a Protecção
da Natureza - LPN
Sociedade Portuguesa
de Ecologia – SPECO
Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves
- SPEA
Turismo de Portugal,
I.P.
AFN – Autoridade
Florestal Nacional

REFER Rede
Ferroviária Nacional
Rede Ferroviária de
Alta Velocidade, SA
ANA – Aeroportos de
Portugal, S.A.
Instituto Nacional de
Aviação Civil
CEVALOR - Centro
Tecnológico para o
Aproveitamento e
Valorização das Rochas
Ornamentais e
Industriais
Direcção Regional de
Economia do Alentejo

MORADA
Av. Elias Garcia, 7 – 1º
Apartado 4333

LOCALIDADE
1000-146
LISBOA
1508 LISBOA
CODEX

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F

1150-075
LISBOA

Rua do Raimundo, 119
Apartado 535

7002-506
ÉVORA

Rua Nova da Trindade, 1 – 4.º Frente

1200 LISBOA

FCT/UNL - Quinta da Torre

2825 MONTE
DA CAPARICA

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200 LISBOA

Av.ª Afonso Costa, 3

1949-002
LISBOA

Estrada do Calhariz de Benfica, 187

1500 LISBOA

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande
Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º

1749-016
LISBOA
1250-140
LISBOA

Rua Ivone Silva, Lote 6

1050-124
LISBOA
1069-040
LISBOA

Av.ª João Crisóstomo, 26 – 28

Estação Sta. Apolónia
Parque das Nações
Av. D. João II
Lote 1.07.2.1 - Piso 1
Rua D – Edifício 120 –
Aeroporto de Lisboa
Rua B, Edifícios 4, 5, 6
Aeroporto da Portela
Estrada Nacional nº 4, km 158
EC de Borba, Apartado 48

Rua da República, 40

1100-105
LISBOA
1990-096
LISBOA
1700-008
LISBOA
1749-034
LISBOA
7151-912
BORBA

7000 - 656
ÉVORA

1

LISTA DE ENTIDADES
- Subestação de Divor, 400/60kV e da Linha Estremoz – Divor, a 400kVNOME
Direcção Geral de
Energia e Geologia
ANACOM –
Autoridade Nacional de
Comunicações
Estado Maior da Força
Aérea – EMFA
Autoridade Nacional de
Protecção Civil
Instituto da Vinha e do
Vinho, I.P. - IVV, I.P.
MAEPA Empreendimentos
Mineiros e
Participações, Lda
Grupo Portucel
Soporcel
Alentejo Natural.
Animação Turística,
Lda
Direcção-Geral de
Saúde

MORADA
Av. 5 de Outubro, nº 87
Av.ª José Malhoa, 12

Av.ª da Força Aérea
Av.ª do Forte em Carnaxide
Rua Mouzinho da Silveira, 5
Centro de Negócios MAPER, Loja F

LOCALIDADE
1069-039
LISBOA
1099-017
LISBOA
2724-506
ALFRAGIDE
2794-112
CARNAXIDE
1250-165
LISBOA
4450-124
MATOSINHOS

Complexo Industrial de Setúbal
Apartado 55
Rua de Santana à Lapa, nº 78, 3º

2901-861
SETÚBAL
1200-799
LISBOA

Alameda D.Afonso Henriques, 45 – 5.º

1000-123
LISBOA

2

LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA
- Subestação de Divor, 400/60kV e da Linha Estremoz – Divor, a 400kVNOME
Redacção do Jornal de
Notícias
Redacção do Correio
da Manhã
Redacção da Rádio
Renascença
Redacção RDP
Antena 1
Redacção da T.S.F.
Rádio Jornal
Redacção da Rádio
Comercial
Redacção do Jornal “O
Expresso”
Redacção do Jornal
Semanário Sol
Redacção do Jornal
Público
Redacção do Diário de
Notícias
Redacção do Jornal
Brados do Alentejo
Redacção do Jornal
Diário do Sul
Redacção da Agência
Lusa
Redacção da RTP
Redacção da SIC
Redacção da TVI
Redacção da Rádio
Telefonia do Alentejo
Redacção da Rádio
Diana
Redacção da Rádio
Despertar / Voz de
Estremoz

MORADA
Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219
Av.ª João Crisóstomo, 72
Rua Ivens, 14
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301
Rua Sampaio Pina, 24 / 6
Edifício S.Francisco de Sales
Rua Calvet de Magalhães, 242
Rua de São Nicolau, 120 – 5.º
Rua Viriato, 13
Av.ª da Liberdade, 266
Rua Bento Jesus Caraça, 2
Estrada de Arraiolos
Edifício Diário do Sul
Rua Dr. João Couto
Lote C – Apartado 4292
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
Estrada da Outurela, 119
Carnaxide
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo
Estrada de Arraiolos - (aos arcos da Cartuxa)
Apartado 2037
Rua República
MARÉ-EE08
Rua Serpa Pinto, 22-24

1

LOCALIDADE
4049-011
PORTO
1069-043
LISBOA
1200-227
LISBOA
1800-255
LISBOA
1900 LISBOA
1070-249
LISBOA
2770-022 PAÇO
DE ARCOS
1100-550
LISBOA
1069-315
LISBOA
1200 LISBOA
7100 - 104
ESTREMOZ
7000 ÉVORA
1507 LISBOA
CODEX
1849-030
LISBOA
2795 LINDA-AVELHA
2745 QUELUZ
7000 ÉVORA
7000-500
ÉVORA
7100-452
ESTREMOZ

ANEXO II
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ANEXO III
Pareceres Recebidos
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