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A Rios e Aquíferos, Lda., apresent a os An e x os Té cn icos relat ivos ao Est udo de I m pa ct e
Am bie n t a l ( EI A) do Pr oj e t o Agr ícola H M da Cropinvest – Agrícola, Lda., em fase de
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 Volu m e 4 / 4 - An e x os Té cn icos.
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Rios e Aquíferos, Lda.
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1. I N TROD UÇÃO
O present e Volum e cont ém os elem ent os considerados necessários ao esclarecim ent o ou
com plem ent o do descrit o no present e EI A, e é com post o por 6 Anexos Técnicos:
 An e x o I - D e scr it or Ecologia – nest e anexo são apresent adas as list as de espécies
invent ariadas na área de inserção do proj et o, nom eadam ent e de Anfíbios, Répt eis, Aves,
Mam íferos e o Elenco Floríst ico;

 An e x o I I - D e scr it or Ar qu e ologia – nest e anexo apresent a- se a aut orização da DGPC
para a equipa de Arqueólogos efet uar t rabalhos arqueológicos de prospeção sist em át ica na
área de im plant ação do Proj et o Agrícola HM;

 An e x o I I I - Pe didos de I n for m a çã o e Re spost a s da s En t ida de s – nest e anexo
apresent am - se os pedidos de inform ação efet uados e respost as das ent idades com pet ent es
em m at éria relevant e para o EI A.

 An e x o I V - An á lise s de Águ a – nest e anexo apr esent am - se os dois bolet ins de ensaio
com os result ados das análises de água superficiais e subt errâneas efet uadas durant e o
EI A.

 An e x o V - M e dida s de M in im iza çã o Ge r a is da APA – nest e anexo apresent am - se as
m edidas de m inim ização gerais definidas pela Agência Port uguesa do Am bient e a
im plem ent ar pelos prom ot ores dos proj et os em fase de const rução.
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1.1.

A N EXO I – D ESCRI TOR ECOLOGI A

No Quadro 1.1 apresent a- se a list a de espécies de anfíbios que podem ocorrer na área de
inserção do proj et o e sua envolvent e.
No Quadro 1.2 apresent a- se a list a de espécies de Répt eis que podem ocorrer na área de
inserção do proj et o e sua envolvent e.
No Quadro 1.3 apresent a- se a list a de espécies de Aves que podem ocorrer na área de
inserção do proj et o e sua envolvent e.
No Quadro 1.4 apresent a- se a list a de espécies de Mam íferos que podem ocorrer na área
de inserção do proj et o e sua envolvent e.
No Quadro 1.5 apresent a- se a list a do Elenco Floríst ico que pode ocorrer na área de
inserção do proj et o e sua envolvent e.
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Quadro 1.1 – List a de espécies de Anfíbios que podem ocor rer na área de inserção do pr oj et o e sua envolvent e.
Livr o Ve r m e lh o

FAM Í LI A
N om e V u lga r
ESPÉCI E

dos
Ve r t e br a dos de

I UCN

Con ve n çã o

D ir e t iva

de Be r n a

H a bit a t s

Por t u ga l
SALAM AN D RI D AE
Pleurodeles walt l
Salam andra salam andra
Lissot rit on boscai
Trit urus m ar m orat us

Salam andra- decost elas- salient es
Salam andra- depint as- am ar elas
Trit ão- de- vent relaranj a

LC

LC

Anexo I I I

---

LC

LC

Anexo I I I

---

LC

NT

Anexo I I I

---

Trit ão- m ar m or ado

LC

LC

Anexo I I I

Anexo B- I V

Sapo- part eiro- ibérico

LC

NT

Anexo I I

Anexo B- I V

LC

Anexo I I I

Anexos B- I I
e B- I V

D I SCOGLOSSI D AE
Alyt es cist ernasii

Rã- de- focinhopont iagudo

Discoglossus galganoi

NT

BUFON I D AE
Sapo- com um

LC

LC

Anexo I I I

---

Sapo- corredor

LC

LC

Anexo I I

Anexo B- I V

Rela- m er idional

LC

LC

Anexo I I I

Anexo B- I V

Rana perezi
Rã- v erde ( * )
LC
LC
(*) Espécie de ocorrência confirmada na área de inserção do projeto e sua envolvente

Anexo I I I

Anexo B- V

Bufo bufo
Epidalea calam it a
H YLI D AE
Hyla m eridionalis
RAN I D AE
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Quadro 1.2 – Lista de espécies de Répteis que podem ocorrer na área de inserção do projeto e sua envolvente.
Livr o Ve r m e lh o

FAM Í LI A
N om e V u lga r
ESPÉCI E

dos
Ve r t e br a dos de

I UCN

Con ve n çã o

D ir e t iva

de Be r n a

H a bit a t s

Anexo I I

---

Por t u ga l
EM YD I D AE
Cágado- com um

Maurem ys caspica
GEKKON I D AE
Tarent ola m aurit anica

Osga

LC

---

Anexo I I I

---

Lagart o ( * )

LC

NT

Anexo I I

---

LACERTI D AE
Tim on lepidus ( Lacert a
lepida)

Lagart ixa- ibér ica

LC

---

Anexo I I I

Anexo B- I V

Lagart ixa- do- m at o
(* )

LC

LC

Anexo I I I

---

Cobra- de- ferradura

LC

LC

Anexo I I

Anexo B- I V

Cobra- de- escada

LC

LC

Anexo I I I

---

Cobra- rat eira

LC

---

Anexo I I I

---

Anexo I I I

---

Anexo I I I

---

Podarcis hispanica
Psam m odrom us algirus
COLUBRI D AE
Coluber hippocrepis
Elaphe scalaris
Malpolon
m onspessulanus

Cobra- de- águaLC
LC
viperina
Cobra- de- água- deLC
LC
Nat rix nat rix
colar
(*) Espécie de ocorrência confirmada na área de inserção do projeto e sua envolvente
Nat rix m aura
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Quadro 1.3 – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de inserção do projeto e sua envolvente.
Livr o
V e r m e lh o

FAM Í LI A
ESPÉCI E

N om e

dos

I UC

V u lga r

Ve r t e br a d

N

os de

Con ve n ç

Con ve n ç

ã o de

ã o de

Bon a

Be r n a

D ir e t iva
Ave s

SPEC

Fe n ologia

Por t u ga l
ARD EI D AE
I xobrychus m inut us
Bubulcus ibis
Egret t a garzet t a

Garçot e
Carraceiro
(* )
Garçabranca ( * )

VU

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

SPEC
3

Nidificant e
Est ival

LC

LC

---

Anexo I I

---

---

Resident e

LC

LC

---

Anexo I I

Anexo A- I

---

Resident e

Ardea ciner ea

Garça- real

LC

LC

---

Anexo I I I

---

---

Ardea purpurea

Garçaverm elha

EN

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

SPEC
3

Res. /
Visit ant e
Nidificant e
Est ival

Cegonhabranca ( * )

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

SPEC
2

Mig. Rep. /
Res.

Pat o- r eal

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I I

Anexo D

---

Res. /
Visit ant e

NT

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

CI CON I I D AE
Ciconia ciconia
AN ATI D AE
Anas plat yrhynchos
ACCI PI TRI D AE
Elanus caeruleus
Milvus m igrans
Circaet us gallicus

Circus aer uginosus

Circus pygargus

But eo but eo

Falco subbut eo
Pernis apivorus
Hieraaet us
pennat us

SPEC
3
SPEC
3
SPEC
3

Peneir eirocinzent o
Milhafrepret o ( * )
Águiacobreira
Tart aranhã
o- ruivodos- pauis
(* )
Tart aranhã
o- caçador
Águiad’asaredonda
(* )

NT

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

VU

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

---

Res. /
Visit ant e

EN

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

---

Nidificant e
Est ival

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

---

---

Resident e

Ógea

VU

LC

Anexo I I

Anexo I I

VU

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

NT

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

Peneir eiro
(* )

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Perdiz ( * )

LC

LC

---

Anexo I I I

Falcãoabelheiro
Águiacalçada

---

SPEC
3

Resident e
Mig.
Reprodut or
Nidificant e
Est ival

Mig.
Reprodut or
Nidificant e
Est ival
Nidificant e
Est ival

FALCON I D AE
Falco t innunculus

SPEC
3

Resident e

SPEC
2

Resident e

PH ASI AN I D AE
Alect oris rufa
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Livr o
V e r m e lh o

FAM Í LI A
ESPÉCI E

N om e

dos

I UC

V u lga r

Ve r t e br a d

N

os de

Con ve n ç

Con ve n ç

ã o de

ã o de

Bon a

Be r n a

D ir e t iva
Ave s

SPEC

Fe n ologia

Por t u ga l
Codorniz

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I I

Anexo D

SPEC
3

Mig.Rep./ V
is./ Res

Gallinula chloropus

Galinhad’água

LC

LC

---

Anexo I I

Anexo D

---

Resident e

Fulica at ra

Galeirão

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I I

Anexo D

---

Res. /
Visit ant e

Pernilongo
(* )

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

Abibe

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I I

Narcej a

CR/ LC

LC

Anexo I I I

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I I

Anexo I I

NT

LC

Anexo I I

Anexo I I

VU

LC

Anexo I I

Anexo I I

LC

LC

VU/ LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

Anexo I I I

LC

LC

Anexo I I I

LC

LC

Anexo I I I

Cot urnix cot ur nix
RALLI D AE

RECURVI ROSTRI
D AE
Him ant opus
him ant opus

Reprodut or

CH ARAD RI I D AE
Vanellus vanellus

SPEC
2

Visit ant e

SCOLOPACI D AE
Gallinago gallinago
Lim osa lim osa
Tringa ochropus

Act it is hypoleucos

Milherango
(* )
Maçaricobiquebique ( * )
Maçaricodas- rochas
(* )

Anexo D

SPEC
3
SPEC
2

Rep. /
Visit ant e
Visit ant e
Visit ant e

SPEC
3

Rep. /
Visit ant e

LARI D AE
Larus ridibundus
Larus fuscus

Larus cachinnans

Guincho
(* )
Gaivot ade- asaescura
Gaivot ade- pat asam arelas

Anexo I I I

Visit ant e
Rep. /
Visit ant e

Anexo I I I

Resident e

STERN I D AE
St erna sandvicensis

Garaj au
(* )

Anexo I I

Anexo I I

Anexo A- I

SPEC
2

Visit ant e

COLUM BI D AE
Colum ba palum bus
St rept opelia
decaoct o
St rept opelia t urt ur

Pom bot orcaz ( * )
Rola- t urca
(* )
Rola- brava
(* )

Res. /
Visit ant e

Anexo D

Resident e
Anexo D

SPEC
3

Mig.
Reprodut or

CUCULI D AE
Cuculus canorus

Cucocanoro ( * )

TYTON I D AE
PG0043 Anexos Tecnicos.doc
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Livr o
V e r m e lh o

FAM Í LI A
ESPÉCI E

N om e

dos

I UC

V u lga r

Ve r t e br a d

N

os de

Con ve n ç

Con ve n ç

ã o de

ã o de

Bon a

Be r n a

D ir e t iva
Ave s

SPEC

Fe n ologia

Por t u ga l
Tyt o alba

Coruj adas- t orres
(* )

LC

LC

Anexo I I

SPEC
3

Resident e

LC

LC

Anexo I I

SPEC
3

Resident e

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Andorinhão
- pret o ( * )

LC

LC

Anexo I I I

Mig.
Reprodut or

Guardarios ( * )

LC

LC

Anexo I I

Aberalhuco

LC

LC

Poupa

LC

Pet o- verde
Picapaum alhado
(* )

STRI GI D AE
At hene noct ua
St rix aluco

Mochogalego ( * )
Coruj a- dom at o ( * )

APOD I D AE
Apus apus
ALCED I N I D AE
Alcedo at t his

SPEC
3

Resident e

Anexo I I

SPEC
3

Mig.
Reprodut or

LC

Anexo I I

SPEC
3

Mig. Rep. /
Res.

LC

LC

Anexo I I

SPEC
2

Resident e

LC

LC

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I I

LC

LC

Anexo I I I

LC

LC

LC

Anexo A- I

M EROPI D AE
Merops apiast er

Anexo I I

UPUPI D AE
Upupa epops
PI CI D AE
Picus viridis
Dendrocopos m aj or

Resident e

ALAUD I D AE
Galerida crist at a

Lullula arborea
Alauda arvensis

Cot oviade- poupa
(* )
Cot oviadosbosques
Laverca
(* )

SPEC
3

Resident e

SPEC
2

Res. /
Visit ant e

Anexo I I I

SPEC
3

Res. /
Visit ant e

LC

Anexo I I

SPEC
3

Mig.
Reprodut or

LC

LC

Anexo I I

SPEC
3

Mig.
Reprodut or

LC

LC

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I

SPEC
3

Mig.
Reprodut or
Mig.
Reprodut or

NT

LC

Anexo I I

Anexo A- I

H I RUN D I N I D AE
Riparia riparia

Hirundo rust ica
Hirundo daurica
Delichon urbicum

Andorinhadasbarreiras
Andorinhadascham inés
Andorinhadáurica
Andorinhados- beirais

M OTACI LLI D AE
Ant hus t rivialis

Pet inha-
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Livr o
V e r m e lh o

FAM Í LI A
ESPÉCI E

N om e

dos

I UC

V u lga r

Ve r t e br a d

N

os de

Con ve n ç

Con ve n ç

ã o de

ã o de

Bon a

Be r n a

D ir e t iva
Ave s

SPEC

Fe n ologia

Por t u ga l

Ant hus prat ensis
Mot acilla flava
Mot acilla ciner ea
Mot acilla alba

dasárvores
Pet inhados- prados
Alvéolaam arela
Alvéolacinzent a
Alvéolabranca ( * )

Reprodut or
LC

LC

Anexo I I

Visit ant e

LC

LC

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I

NT

LC

Anexo I I

Anexo I I

LC

Anexo I I

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Res. /
Visit ant e

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Mig.
Reprodut or

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Anexo I I

Anexo I I I

Anexo D

Resident e

Anexo I I I

Anexo D

Resident e

Mig.
Reprodut or
Res. /
Visit ant e
Res. /
Visit ant e

TROGLOD YTI D AE
Troglodyt es
t roglodyt es

Carriça ( * )

Resident e

M USCI CAPI D AE
Muscicapa st riat a
Ficedula hypoleuca

Erit hacus rubecula
Luscinia
m egarhy nchos
Luscinia svecica
Phoenicurus
ochruros

Taralhãocinzent o
Papam oscaspret o ( * )
Pisco- depeit o- ruivo
(* )
Rouxinol
Pisco- depeit o- azul
Rabirr uivo
(* )

SPEC
3

Anexo A- I

Mig.
Reprodut or

Visit ant e
Resident e

TURD I D AE
Turdus m er ula

Melropret o ( * )

LC

LC

Turdus viscivor us

Tordoveia

LC

LC

VU

LC

Anexo I I

Anexo I I

Mig.
Reprodut or

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Resident e

Rouxinolbravo ( * )

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Resident e

Fuinhados- j uncos

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Resident e

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Resident e

VU

LC

Anexo I I

Anexo I I

Mig.
Reprodut or

Saxicola rubet r a
Saxicola t orquat us

Cart axonort enho
Cart axo
(* )

CETTI D AE
Cet t ia cet t i
CI STI COLI D AE
Cist icola j undicis
SYLV I I D AE
Sylvia at ricapilla

Sylvia borin

Tout inegra
- debarret e
(* )
Felosadas-
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Livr o
V e r m e lh o

FAM Í LI A
ESPÉCI E

N om e

dos

I UC

V u lga r

Ve r t e br a d

N

os de

Con ve n ç

Con ve n ç

ã o de

ã o de

Bon a

Be r n a

D ir e t iva
Ave s

SPEC

Fe n ologia

SPEC
2

Resident e

Por t u ga l
figueiras
Sylvia undat a
Sylvia
m elanocephala
PH YLLOSCOPI D A
E
Phylloscopus
collybit a

Tout inegra
- do- m at o
Tout inegra
- decabeçapret a

LC

LC

Anexo I I

Anexo A- I

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Resident e

Felosacom um

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Visit ant e

Est r elinhareal ( * )

LC

LC

Anexo I I

Anexo I I

Res. /
Visit ant e

Chapim rabilongo
(* )

LC

LC

Anexo I I I

Resident e

LC

LC

Anexo I I

LC

LC

Anexo I I

Resident e

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Trepadeira
- azul

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Trepadeira

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Picançoreal

LC

LC

Anexo I I

REGULI D AE
Regulus ignicapilla
AEGYTH ALI D AE
Aegit halos caudat us
PARI D AE
Parus crist at us
Parus caeruleus
Parus m aj or

Chapim de- poupa
(* )
Chapim azul
Chapim real

SPEC
2

Resident e

SI TTI D AE
Sit t a europaea
CERTH I I D AE
Cert hia
brachydact yla
LAN I I D AE
Lanius m eridionalis

SPEC
3

Resident e

CORVI D AE
Gaio ( * )

LC

LC

Cyanopica cyanus

Pega- azul

LC

LC

Corvus corone

Gralhapret a ( * )

LC

LC

Anexo D

Resident e

LC

LC

Anexo D

Visit ant e

LC

LC

Garrulus glandarius

Anexo D

Resident e

Anexo I I

Resident e

STURN I D AE
St urnus vulgar is
St urnus unicolor

Est orninho
- m alhado
Est orninho
- pret o ( * )

PASSERI D AE
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Livr o
V e r m e lh o

FAM Í LI A
ESPÉCI E

N om e

dos

I UC

V u lga r

Ve r t e br a d

N

os de

Con ve n ç

Con ve n ç

ã o de

ã o de

Bon a

Be r n a

D ir e t iva
Ave s

SPEC

Fe n ologia

Por t u ga l
Passer dom est icus
Passer m ont anus
Pet ronia pet ronia

Pardal ( * )
Pardalm ont ês
Pardalfrancês

SPEC
3
SPEC
3

LC

LC

LC

LC

Anexo I I I

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Resident e
Resident e

FRI N GI LLI D AE
Fringilla coelebs

Tent ilhão

LC

LC

Anexo I I I

Resident e

Serinus serinus

Milheirinha
(* )

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Carduelis chlor is
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina

Verdilhão

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Pint assilgo
(* )

LC

LC

Anexo I I

Resident e

Lugre

LC

LC

Anexo I I

Pint arroxo

LC

LC

Anexo I I

Visit ant e
SPEC
2

Resident e

EM BERI ZI D AE
Escr evedei
LC
LC
Anexo I I
ra
Trigueirão
LC
LC
Anexo I I I
Em beriza calandra
(* )
(*) Espécie de ocorrência confirmada na área de inserção do projeto e sua envolvente

Resident e

Em beriza cirlus
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Quadro 1.4 – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de inserção do projeto e sua envolvente.
Livr o
V e r m e lh o

FAM Í LI A
N om e V u lga r
ESPÉCI E

dos

I UCN

Ve r t e br a dos

Con ve n çã o

Con ve n çã o

D ir e t iva

de Bon a

de Be r n a

H a bit a t s

de Por t u ga l
ERINACEIDAE
Ouriço-cacheiro (*)

LC

LC

Anexo III

Musaranho-de-dentesbrancos

LC

LC

Anexo III

Toupeira-de-água

VU

VU

Anexo II

Toupeira

LC

LC

Coelho-bravo (*)

NT

LC

Lebre

LC

Microtus cabrerae

Rato de Cabrera

VU

NT

Microtus
duodecimcostatus
MURIDAE

Rato-cego-mediterrânico

LC

LC

Ratinho-do-campo

LC

LC

Ratazana

NA

LC

Erinaceus europaeus
SORICIDAE
Crocidura russula
TALPIDAE
Galemys pyrenaicus
Talpa occidentalis

Anexos BII e B-IV

LEPORIDAE
Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis

Anexo III

ARVICOLIDAE

Apodemus sylvaticus
Rattus norvegicus

Anexos BII e B-IV

Anexo II

Ratinho-caseiro

LC

LC

Ratinho-ruivo

LC

LC

Raposa (*)

LC

LC

Doninha

LC

LC

Mustela putorius

Toirão

DD

LC

Anexo III

Martes foina

Fuinha

LC

LC

Anexo III

Meles meles

Texugo (*)

LC

LC

Anexo III

Lontra

LC

NT

Anexo II

Mus domesticus
Mus spretus
CANIDAE
Vulpes vulpes
MUSTELIDAE
Mustela nivalis

Lutra lutra

Anexo III
Anexo B-V

Anexos BII e B-IV

VIVERRIDAE
Geneta

LC

LC

Anexo III

Anexo B-V

Sacarrabos

LC

LC

Anexo III

Anexo B-V

Genetta genetta
Herpestes ichneumon
SUIDAE

Javali (*)
LC
LC
Sus scrofa
(*) Espécie de ocorrência confirmada na área de inserção do projeto e sua envolvente
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Quadro 1.5 –Elenco florístico da área de inserção do projeto agrícola
FAM Í LI A
N om e Cie n t ífico

Tipo

Ár e a

Fision óm ico

I n t e r ve n cion a da

Povoa m e n t o
M a t os

de pin h e ir obr a vo

Zon a
H ú m ida

ASTERACEAE
Sant olina im pr essa

Cam éfit o

Dit t richia viscosa

Cam éfit o

X
X

X

CAMPANULACEAE
Lobelia urens

Hem icr ipt ófit o

X

CI STACEAE
Halim ium calycinum

Cam éfit o

Halim ium halim ifolium

Cam éfit o

X
X

X

X

CYPERACEAE
Fuirena pubescens

Geófit o

X

Genist a t riacant hos

Cam éfit o

X

Ulex aust ralis subsp. welwit schianus

Cam éfit o

X

St auracant hus lusit anicus

Cam éfit o

X

FABACEAE
X

JUNCACEAE
Juncus rugosus

Prot o-

X

hem icript ófit o

LAMI ACEAE
Lavandula sam paioana

Cam éfit o

X

X

Thym us capit ellat us

Cam éfit o

X

X

Myrica gale

Fanerófit o

Pinus pinea

Megafanerófit o

X

Arm eria rouyana

Cam éfit o

X

Molinia caerulea

Hem icr ipt ófit o

X

Anagallis t enella

Hem icr ipt ófit o

X

MYRI CACEAE
X

PI NACEAE

PLUMBAGI NACEAE

POACEAE

PRI MULACEAE
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1.2.

A N EXO I I – D ESCRI TOR P ATRI M ÓN I O

No âm bit o do descrit or Pat rim ónio do EI A do Proj et o Agrícola HM apresent a- se a aut orização
da DGPC para a equipa de Arqueólogos efet uar t rabalhos arqueológicos de prospeção
sist em át ica.

PG0043 Anexos Tecnicos.doc

| 17

V olu m e 4 / 4 – An e x os Té cn icos - EI A do Pr oj e t o Agr ícola H M n a H e r da de de M on t e N ovo do Su l

PG0043 Anexos Tecnicos.doc

| 18

V olu m e 4 / 4 – An e x os Té cn icos - EI A do Pr oj e t o Agr ícola H M n a H e r da de de M on t e N ovo do Su l

1.3.

A N EXO I I I - P ED I D OS D E I N FORM AÇÃO E R ESPOSTAS D AS EN TI D AD ES

No âm bit o dos pedidos de inform ação efet uados às ent idades com pet ent es pelo
planeam ent o e gest ão em m at éria dos descrit ores relevant es para o AI A, apresent am - se as
respost as sist em at izadas por ent idade.
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Quadro 1.6 – Pedidos de I nform ação e Respost as

Saída

Assunt o

Ent idade

e- m ail

Respost a

27/ 10/ 2014
27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação
Pedido de I nform ação

geral@agda.pt
abvsas@sapo.pt

Sim
Não

12_PG0043

27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

arhalt .geral@apam bient e.pt

Sim

13_PG0043

27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

expedient e@ccdr- a.gov.pt

Sim ( 2)

14_PG0043

27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

15_PG0043
16_PG0043

27/ 10/ 2014
27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação
Pedido de I nform ação

AGDA
ABVSAS
APA/ ARH
Alent ej o
CCDR- Alent ej o
CM Alcácer do
Sal
DGADR
DGEG

17_PG0043

27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

DRAP Alent ej o

18_PG0043

28/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

DRE Alent ej o

19_PG0043

28/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

I CNF

20_PG0043

27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

JFCOMPORTA

21_PG0043

27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

22_PG0043

27/ 10/ 2014

Pedido de I nform ação

23_PG0043
24_PG0043
25_PG0043
26_PG0043
27_PG0043
28_PG0043

27/ 10/ 2014
27/ 10/ 2014
28/ 10/ 2014
26/ 11/ 2014
23/ 01/ 2015
21/ 01/ 2015

Pedido de I nform ação
Pedido de I nform ação
Pedido de I nform ação
Pedido de I nform ação
Pedido de reunião
Pedido de reunião

JFUNI ÃO
FREGUESI AS
TURI SMO DE
PORTUGAL
TRANSGAS
GALP
REN
LNEG
I CNF
APA/ ARH- A

29_PG0043

21/ 01/ 2015

Pedido de reunião

DRAP Alent ej o

30_PG0043

05/ 02/ 2015

Pedido de reunião

CM Alcácer do
Sal

Nº

Dat a

10_PG0043
11_PG0043

geral@m - alcacerdosal.pt

Sim

dgadr@dgadr.pt
energia@dgeg.pt
geral@drapal.m inagricult ura.pt ;
sr.alent ej olit or al@drapal.m inagricult ura.pt
dre.alent ej o@dreal.m ineconom ia.pt
dgrca@icnf.pt ; icnf@icnf.pt ;
dgacppf@icnf.pt ;
dvac@icnf.pt ; dpfvap@icnf.pt ;
drncn@icnf.pt ; dgeff@icnf.pt ;
dcb@icnf.pt ; dgpf@icnf.pt ;
dgf@icnf.pt ; dcnfale@icnf.pt
j unt a.com port a@m ail.t elepac.
pt

Sim ( 1)

uniaofr egalc@sapo.pt

Não

info@t urism odeport ugal.pt

Sim ( 1)

t ransgas@t ransgas.pt
galp@galpener gia.com
secr et ar ia.geral@ren.pt
info.geral@lneg.pt
guilher m e.sant osicnf.pt
andre.m at oso@apam bient e.pt
c.gom es@drapal.m inagricult ura.pt
am ilcar .m acedo@m alcacerdosal.pt

Sim
Sim ( 3)
Não
Sim ( 2)
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim ( 2)

Não

Sim

N ot a :
AGDA – Águas Públicas do Alent ej o
ABVSAS - Associação de Regant es e Beneficiários do Vale do Sado
APA/ ARH Alent ej o – Agência Port uguesa do Am bient e/ Adm inist ração Região Hidrográfica do Alent ej o
CCDR- Alent ej o – Com issão de Coordenação e Desenvolvim ent o Regional do Alent ej o
CM Alcácer do Sal – Câm ara Municipal de Alcácer do Sal
DGADR – Direção Geral de Agricult ura e Desenvolv im ent o Rural
DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia
DRAP Alent ej o – Direção Regional da Agr icult ura e Pescas do Alent ej o
DRE Alent ej o – Dir eção Regional de Econom ia do Alent ej o
I CNF – I nst it ut o da Conservação da Nat ureza e das Florest as
JFCom port a – Junt a de Freguesia da Com port a
JFUnião Fr eguesias – União das freguesias de Alcácer do Sal - Sant a Mar ia do Cast elo e Sant iago e Sant a Susana
TRANGAS – Sociedade Por t uguesa de Gás Nat ural
GALP – GALP Energia
REN - Rede Elét rica Nacional
LNEG – Laborat ório Nacional de Energia e Geologia
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento Agrícola
HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: geral@agda.pt

27 de outubro de 2014 às 14:04

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Identificação, localização e caracterização de eventuais infra-estruturas hidráulicas de
Abastecimento Público em Alta (captações, canais, reservatórios, condutas, estações
elevatórias e ETA’s) existentes ou em projeto na área e na zona envolvente em estudo;
• Identificação, localização e caracterização de eventuais infra-estruturas hidráulicas de
Saneamento/Drenagem de Águas Residuais em Alta (condutas, estações elevatórias e ETAR’s)
existentes ou em projeto na área e na zona envolvente em estudo;
• Ao nível dos instrumentos de gestão solicita-se os perímetros de proteção, planos de
segurança da água e saneamento caso estes existam.

Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho
Anexo: O mencionado.

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

11_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: abvsas@sapo.pt

27 de outubro de 2014 às 14:39

Exmo. Senhor Presidente
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de
Projeto de Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de
Alcácer do Sal - Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do
Monte Novo Sul, aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de
alguns

elementos,

para

que

estes

possam

ser

integrados

no

referido

estudo,

designadamente:
• Identificação cartográfica e caracterização do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do
Sado;
• Levantamento de todas as infraestruturas hidráulica de rega/drenagem (adutoras,
canais, valas e regadeiras) e de controlo de cheias) existentes na zona envolvente da
área em estudo;
• Identificação de eventuais obras de restituição de caminhos afetados, redes de rega e
de drenagem existentes;
• Identificação do sistema de distribuição de água para rega e sua origem (captação
superficial/subterrânea).
• Caso considerem importante para EIA em questão a indicação de outro tipo de
informação relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V.
atenção, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b8867e06c2&view=pt&q=11_PG0043&...
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

12_PG0043_Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: arhalt.geral@apambiente.pt

28 de outubro de 2014 às 11:36

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de
Projeto de Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de
Alcácer do Sal - Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do
Monte Novo Sul, aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de
alguns

elementos,

para

que

estes

possam

ser

integrados

no

referido

estudo,

designadamente:
• Identificação, localização e caracterização das captações subterrâneas (particulares e
públicas), nomeadamente para o concelho de Alcácer do Sal;
• Identificação de perímetros de proteção das captações municipais de abastecimento
público;
• Dados quantitativos e qualitativos das captações inventariadas, caso existam;
• Identificação de fontes poluidoras dos recursos hídricos para a zona em estudo
nomeadamente com pressão significativa;
• Identificação de eventuais Zonas Sujeitas a Cheias e de Projetos de Regularização de
Linhas de Água;
• Identificação de eventuais infra-estruturas hidráulicas existentes ou em projeto;
Caso considerem importante para EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V.
atenção, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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Gmail - Orçamento de disponibilização de dados hidrológicos/hidrogeológicos - S0... Página 1 de 3

ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

Orçamento de disponibilização de dados hidrológicos/hidrogeológicos S062398-20141204-ARHALT
Alice Fialho <alice.fialho@apambiente.pt>
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>
Cc: André Matoso <andre.matoso@apambiente.pt>

4 de dezembro de 2014 às 17:31

Exma. Sr.ª
Na sequência do V/ pedido de dados informa-se que se dispõe da seguinte informação, para a área
identificada:

Cartografia das massas de água, com classificação do estado;
Cartografia de pressões;


Barragens e açudes;



Pressões qualitativas;



Urbanas;



Industriais;



Difusas;

Cartografia de Zonas protegidas para captação;
Cartografia de elementos de clima (Precipitação, evaporação, escoamento).

Mais se informa que:
 De acordo com a Tabela de serviços da APA, Despacho n.º 12008/2013, 18 de Setembro, a
disponibilização da referida informação tem um custo de 52,12€.
 Toda a informação referida está disponível em formato (.shp), e sistematizada para posterior
envio.

Caso este orçamento mereça a V. aceitação deverão ser remetidos os dados de identificação da
empresa (Designação, endereço e NIF), para emissão de factura, que será remetida via e-mail.

Após recepção da factura, o pagamento poderá ser efectuado via transferência bancária, cujo NIB se
anexa.

NIB: 0781 0112 01120013515 47
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Orçamento de disponibilização de dados hidrológicos/hidrogeológicos S062398-20141204-ARHALT
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: Alice Fialho <alice.fialho@apambiente.pt>
Cc: André Matoso <andre.matoso@apambiente.pt>

5 de dezembro de 2014 às 11:54

Exma. Sr.ª
Na sequência do vosso orçamento - S062398-20-141204-ARH-ALT - relativo ao nosso pedido
de informação 12_PG0043_Pedido de I nformação – “EI A do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM”,
venho desta forma confirmar a nossa aceitação.
Para maior celeridade do procedimento efetuamos transferência do valor orçamentado, a qual
anexamos conjuntamente com a informação necessária à emissão de fatura.
Sem outro assunto,
Cumprimentos
Ricardina

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

No dia 4 de dezembro de 2014 às 17:31, Alice Fialho <alice.fialho@apambiente.pt> escreveu:
[Citação ocultada]

2 anexos
PG0043 -Comprovativo de pagamento ARH A.pdf
146K
09.Boletim de Identificação_rios_aquiferos.pdf
72K
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13_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: expediente@ccdr-a.gov.pt

28 de outubro de 2014 às 11:50

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de
Projeto de Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de
Alcácer do Sal - Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do
Monte Novo Sul, aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.

É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a
disponibilização de alguns elementos, para que estes possam ser integrados no
referido estudo, designadamente:
• Listagem dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovados para a área em estudo,

designadamente no que se refere à existência de áreas abrangidas por Planos de
Urbanização, Planos de Pormenor, ou outros, existentes na zona em estudo;
• Ponto da situação, relativamente ao concelho de Alcácer do Sal sobre a revisão do
respetivo PDM;
• Extrato da Carta da Reserva Ecológica Nacional aprovada para a zona em estudo.
Caso considerem importante para EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V.
atenção, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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Pedido de Informação - EIA do Projecto de Desenvolvimento Agrícola HM
expediente <expediente@ccdr-a.gov.pt>
Para: rioseaquiferos@gmail.com
Cc: Umbelina Campainhas <umbelina.campainhas@ccdr-a.gov.pt>

21 de novembro de 2014 às 16:18

SAIDA Nº 5368 DE 21/11/2014
Em resposta ao solicitado, informa-se que de acordo com a localização fornecida, os Instrumentos de
Gestão Territorial em vigor para a área em estudo são os seguintes:
- PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
- PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ALENTEJO
- PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL
- PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALENTEJO LITORAL
- PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO SADO
- REDE NATURA 2000 - SÍTIO COMPORTA/GALÉ
- PLANO DE GESTÃO FLORESTAL - MONTE NOVO DO SUL
Relativamente ao ponto de situação da revisão do PDM de Alcácer do Sal, deverá ser consultada a
respectiva autarquia no sentido de ser obtida uma informação mais precisa e actualizada, uma vez
que é esta entidade a responsável pela sua elaboração. Bem como, informações sobre outros
Instrumentos de Gestão Territorial que eventualmente estejam em elaboração e que incidam na área
em estudo.
No que diz respeito à carta de REN de concelho de Alcácer do Sal, a mesma pode ser consultada e
ser feito o seu download gratuito através do endereço http://www.ccdr-a.gov.pt/ren/viewer.htm
Com os melhores cumprimentos

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b8867e06c2&view=pt&search=inbox&m... 25/11/2014
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13_PG0043 - Pedido de Informação - "EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM"
expediente <expediente@ccdr-a.gov.pt>
Para: rioseaquiferos@gmail.com
Cc: Umbelina Campainhas <umbelina.campainhas@ccdr-a.gov.pt>

13 de novembro de 2014 às 09:04

SAIDA Nº 5255 de 13/11/2014

Relativamente à solicitação referida em epígrafe, apresentada através do V. email de
28 de Outubro de 2014, informa-se que:
- A listagem dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovados para a
área em estudo (e inclusivamente a sua consulta) poderá ser obtida
através do Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT), cujo URL é
http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/;
- A revisão o PDM de Alcácer do Sal foi iniciada em 2011 (Aviso n.º
13450/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º 123, de 29
de Junho de 2011), mas o respetivo ponto de situação deverá ser avaliado
junto do Município;
- A carta atualizada da Reserva Ecológica Nacional de Alcácer do Sal
pode ser descarregada (em formato SHP e DXF) a partir do sítio da
Internet da CCDR Alentejo, através do link
http://webb.ccdr-a.gov.pt/index.php?
option=com_content&view=article&id=344&Itemid=221
Com os melhores cumprimentos

Colatino Simplício
Técnico superior
Direcção de Serviços de Ordenamento do Território
e-mail: colatino.simplicio@ccdr-a.gov.pt
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14_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: geral@m-alcacerdosal.pt

28 de outubro de 2014 às 11:53

Exmo. Senhor,
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Listagem dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovados, ou em elaboração,
designadamente no que se refere à existência de áreas abrangidas por Planos de Urbanização
(PU), Planos de Pormenor (PP), ou outros, existentes na área em estudo, e que como tal,
deverão ser devidamente abordados no referido EIA;
• Ponto da situação relativamente à revisão do PDM;
• Planta de Condicionantes, Ordenamento, RAN e REN em vigor;
• Planta com localização dos loteamentos urbanos, equipamentos colectivos e áreas industriais
na área em estudo;
• Carta patrimonial e arqueológica, actualizada, com património classificado ou em vias de
classificação, existente para a zona em estudo;
• Localização das pedreiras/areeiros existentes ou previstos;
• Localização das infra-estruturas hidráulicas do concelho, incluindo Estações de Tratamento de
Águas (ETA), reservatórios, sistemas de adução, sistemas de drenagem, Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR);
• Identificação e localização de captações públicas e/ou outras, incluindo perímetros de
protecção, aprovados ou previstos;
• Empreendimentos turísticos existentes na envolvente ou previstos;
• Existência ou previsão de outros projectos da autoria/responsabilidade da autarquia ou que
esta tenha conhecimento e que possam inviabilizar de algum modo o aproveitamento
hidroagrícola em estudo;
• Localização e informação sobre os sistemas de tratamento de resíduos existentes no concelho,
incluindo estações de triagem e/ou de transferência de resíduos, aterros sanitários, etc..

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b8867e06c2&view=pt&q=14_PG0043&...
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No que se refere ao ambiente sonoro, solicita-se informação sobre a classificação dos locais em
“zonas sensíveis” e “mistas” ou, caso essa classificação não tenha ainda sido atribuída ou aprovada, a
indicação de eventuais propostas de classificação que possam existir para a área em estudo.
Caso considerem importante para EIA em questão a indicação de outro tipo de informação relevante,
agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

area intervecao militar 01.jpg
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Munic“pio de Alcácer do Sal
Divisão de Planeamento e Gestão Urban“stica

Na sequência do vosso pedido e após reunião de 18 de fevereiro último,
presta-se a seguinte informação:
a) Para o local encontram-se em vigor os seguintes instrumentos de
planeamento:


Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, publicado
pela RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto, na redacção dada pela
declaração de rectificação n.º 3 A/2010, de 1 de Outubro;



Plano Diretor Municipal, publicado pela RCM n.º 25/94, de 29 de
abril, com as alterações publicadas pela RCM n.º 86/99, de 12 de
agosto e a RCM n.º 170/2004, de 22 de novembro, a Declaração de
Retificação n.º 1 C/2005, de 24 de Janeiro e a alteração por
adaptação publicada pelo Aviso n.º 25354/2010, de 6 de Dezembro.
Atualmente já decorre o processo de revisão, indo proceder-se à
adjudicação dos respectivos trabalhos, tendo entretanto e neste
âmbito, já sido promovida a alteração da Carta da REN;



Rede Natura 2000, sobre a qual poderão obter a necessária
informação junto do ICNF;



Plano Municipal da Floresta Contra Incêndios;



É provável que exista algum plano na área florestal, devendo ser
consultados os Serviços Florestais com sede em Alcácer do Sal;



Para a área de incidência do estudo não existem outros PMOT,
apenas se assinalando na região o PP da ADT2 da Comporta, junto
ao aglomerado da Torre e o PU da aldeia da Comporta.



Juntam-se em anexo extractos das cartondicionantes, RAN e REN
(prevalecendo neste caso a nova carta, agora em vigor)

b) Na

área

envolvente

imediata

não

existe

qualquer

loteamento,

equipamento colectivo ou área industrial. Só se verificando essa
existência no aglomeradoi da Comporta, onde existem alguns
loteamentos urbanos, vários equipamentos colectivos e uma Zona de
Atividades

Económicas.

Em

Montevil

também

existem

alguns

loteamentos Municipais, bem como alguns equipamentos colectivos.
Na cidade de Alcácer do Sal existe uma zona de indústria ligeira e
salienta-se ainda a existência de uma fábrica de concentrado de tomate
no Moinho da Ordem, junto da EN 253, antes da chegada a Alcácer do
Sal, tendo também sido licenciados um lagar e uma adega na Herdade
da Monteira, também localizada antes de Alcácer.
Na Herdade da Comporta também existe uma Adega em plena
exploração.
c) Nas imediações da herdade não existem pedreiras ou sabreiras em
exploração, nem sequer qualquer previsão.
d) A nascente da herdade, distando cerca de 2 Km existe em exploração o
Empreendimento

Tur“stico

de

Montalvo

com

102

unidades

de

alojamento (Ua) com 300 camas.
A poente, como se referiu na al“nea a) está programada a ADT2, com
previsão do in“cio das obras no decorrer do próximo ano, incluindo 1309
Ua com 4937 camas.
No aglomerado da Comporta estão em exploração o Aldeamento Casas
da Comporta com 135 Ua com 452 camas, o Hotel Apartamento
Comporta Village com 31 Ua com 124 camas e está aprovado projeto

para um Hotel Rural com 15 Ua com 30 camas. Está ainda previsto um
Aldeamento Tur“stico com 58 Ua com 180 camas
e) Não existe nenhum estudo ou projeto da autoria ou responsabilidade da
Autarquia para a área em estudo, salvo o Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, antes referido, o qual se encontra numa fase
final, aguardando o parecer do ICNF, para posterior entrada em vigor.
f) Quanto ao ambiente sonoro existem cartas de ru“do elaboradas pela
CIMAL.
g) Relativamente à localização de infraestruturas hidráulicas na área de
intervenção do projeto, informa-se que não existem sistemas de
drenagem de águas residuais e estações de tratamento de águas
residuais. As ETAR´s mais próximas são na Carrasqueira e Possanco.
No que diz respeito aos sistemas de tratamento de res“duos existentes
no Concelho de Alcácer do Sal, a AMBILITAL é a responsável pela
Estação de Transferência/Ecocentro de Alcácer do Sal que está situada
em Vale da Bica (Coordenadas GPS: 38024`09.8 N 8030`54.6 O) –
entrada norte da cidade de Alcácer do Sal, e efetua ainda a recolha de
materiais depositados nos ecopontos do concelho. A recolha de
res“duos sólidos indiferenciados está a cargo do Munic“pio de Alcácer do
Sal.
h) No que diz respeito a arqueologia encontram-se vest“gios diversos de
per“odo indeterminado (Pré-História) num pequeno cabeço, cortado na
vertente oeste pelo traçado do oleoduto. Apresenta contacto visual com
a estação arqueológica de Abul, localizando-se na margem oposta deste
s“tio. Topograficamente apresenta evidente vocação mar“tima visto que
se localiza a escassos metros das margens do Rio Sado. Poderá
constituir uma habitação unifamiliar semelhante a outras identificadas na
zona da Comporta. Foi identificada cerâmica manual com algum

rolamento. O acesso é feito pela E.N. 253 em direcção à Comporta, viar
no 3.º caminho à direita após indicação de Cachopos até ao Rio.
Com os melhores cumprimentos

Am“lcar de Macedo, Chefe de Divisão
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15_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: dgadr@dgadr.pt

28 de outubro de 2014 às 12:08

Exmo. Senhor Presidente
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Identificação e caracterização dos Aproveitamentos Hidroagrícolas que existam na zona
envolvente da área em estudo;
• Identificação das infra-estruturas hidráulicas de rega (adutoras, canais, valas e regadeiras),
drenagem e de controlo de cheias, existentes ou previstos na zona envolvente da área em
estudo;
• Identificação de eventuais áreas agrícolas com regulamentação associativa específica
(perímetros de rega, associação de regantes, etc.);
• Outras áreas com interesse, nomeadamente regadios tradicionais;

Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

area intervecao militar 01.jpg
838K
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16_PG0043- Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: energia@dgeg.pt

28 de outubro de 2014 às 12:13

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Áreas de prospecção/concessões, pesquisa de recursos geológicos ou energéticos na área em
estudo;
• Direitos requeridos e concedidos.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

area intervecao militar 01.jpg
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16_PG0043- Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM”
Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.pt>
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>

19 de dezembro de 2014 às 17:26

Boa tarde

Na sequência da s/solicitação, efetuada por correio electrónico no passado dia 21 de Outubro, venho
por este meio remeter o n/mapa n.º507/DAT/2014, com a identificação e demarcação das áreas de
Recursos Geológicos e Energéticos.

Alerta-se para a necessidade imperiosa de respeitar/salvaguardar as condicionantes decorrentes da
servidão administrativa do “Gasoduto Sines-Setúbal” / e do “Oleoduto Multiproduto Sines/Aveiras de
Cima.

Quanto a informações sobre a exploração de massas minerais (pedreiras), propõe-se que seja
efetuada consulta à Direção Regional de Economia do Alentejo, que embora se encontre em processo
de extinção/fusão, à data, a mesma encontra-se ainda na posse de toda a informação referente aos
processos das explorações de massas minerais (pedreiras), por força das atribuições e competências
que lhe estavam atribuídas (a par da Câmara Municipal) .

Caso considerem necessário estamos ao dispor para quaisquer esclarecimento.

Com os melhores cumprimentos

Nuno Sousa Neves
Técnico superior (Arq.)
Núcleo de Ordenamento do Território

Descrição: Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território
e Energia

Descrição:
cid:image002.gif@01CF921E.A5136
6A0

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b8867e06c2&view=pt&search=inbox&ty... 28/12/2014

Gmail - 17_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolviment...

Página 1 de 2

ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

17_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
28 de outubro de 2014 às 12:16
Para: geral@drapal.min-agricultura.pt, sr.alentejolitoral@drapal.min-agricultura.pt
Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Identificação e caracterização dos Aproveitamentos Hidroagrícolas que existam na zona
envolvente da área em estudo;
• Identificação das infra-estruturas hidráulicas de rega (adutoras, canais, valas e regadeiras),
drenagem e de controlo de cheias, existentes ou previstos na zona envolvente da área em
estudo;
• Identificação de eventuais áreas agrícolas com regulamentação associativa específica
(perímetros de rega, associação de regantes, etc.);
• Outras áreas com interesse, nomeadamente regadios tradicionais;
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

Pedido de informação
constanca gomes <c.gomes@drapal.min-agricultura.pt>
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>
Cc: camarate campos <a.camarate@drapal.min-agricultura.pt>

10 de novembro de 2014 às 10:52

Exm.ª Senhora,
Ricardina Fialho

Em resposta ao V/e-mail de dia 28 de outubro p.p., informamos que, com muita pena nossa, não nos é
possível fornecer os elementos pretendidos, uma vez que não temos informação tratada tal como nos
é solicitado.
Sugerimos, que seja contatada a DGADR, Entidade Nacional com competência nesta matéria,
podendo existir alguma informação que vos seja útil.

Com os melhores cumprimentos

Constança Gomes
Chefe de Divisão de Ambiente e Infraestruturas
cid:image001.jpg@01CFADA9.D1BA4EC0

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentej o

Direção de Serviços de Desenvolviment o Agroaliment ar e Rural
Divisão de Ambient e e Inf raest rut uras
Quint a da Malagueira, Apart ado 83
7002-553, Évora, PORTUGAL
TEL +351 266 757 800 FAX +351 266 757 850

www. drapal. min-agricult ura. pt
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

18_PG0043-Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: dre.alentejo@dreal.min-economia.pt

28 de outubro de 2014 às 12:23

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Identificação, localização e caracterização de pedreiras/areeiros (licenciadas ou em processo
de licenciamento);
• Identificação de Pedreiras/Areeiros em processo de recuperação;
• Identificação de vazadouros licenciados na região;
• Zonas de Pesquisa e Prospecção/Concessão de Recursos Geológicos.

Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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18_PG0043-Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM”
(DRE-Alentejo) Bernardino Piteira <bernardino.piteira@dreal.min16 de novembro de 2014 às
economia.pt>
10:33
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>
Cc: "(DRE-Alentejo) João Filipe Jesus" <jfilipejesus@dreal.min-economia.pt>, "(DRE-Alentejo) Maria João
Figueira" <maria.figueira@dreal.min-economia.pt>

Exmos Senhores

Em resposta ao V. pedido, informa-se que nada há de relevante a referir quanto à área em causa.

No que se refere a prospeção e pesquisa de recursos minerais deverá ser consultada a Direção Geral
de Energia e Geologia.

Com os melhores cumprimentos,

BERNARDINO PITEIRA
Diretor de Serviços

ME

Direção de Serviços da Indúst ria e dos Recursos Geológicos
Direção Regional da Economia do Alent ej o
Zona Indust rial de Almeirim, 18
7005-639 Évora, PORTUGAL

TEL +351 266 750 450 ou 266 750 470 ; FAX +351 266 743 530
http://www.dre.min-economia.pt
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

19_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
28 de outubro de 2014 às 12:33
Para: dgrca@icnf.pt, icnf@icnf.pt, dgacppf@icnf.pt, dvac@icnf.pt, dpfvap@icnf.pt, drncn@icnf.pt,
dgeff@icnf.pt, dcb@icnf.pt, dgpf@icnf.pt, dgf@icnf.pt, dcnfale@icnf.pt
Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Eventuais estudos realizados pela vossa Instituição na zona, nomeadamente Planos de
Ordenamento;
• Zonas que considerem mais sensíveis do ponto de vista da flora e/ou fauna, nomeadamente
Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de
proteção especial;
• Informação para a área em estudo relativa aos seguintes grupos: mamíferos, aves, anfíbios,
répteis e quirópteros;
• Identificação de Perímetros Florestais e Matas Nacionais na área em estudo e na sua zona
envolvente;
• Plano Regional de Ordenamento Florestal para a zona em estudo;
• Outra Informação - caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro
tipo de informação relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.

Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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FW: 19_PG0043 - Pedido de Informação - "EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM"
dgrca <dgrca@icnf.pt>
Para: rioseaquiferos@gmail.com

30 de outubro de 2014 às 17:39

Ex.mos Senhores
N área do estudo encontra-se englobada na zona de caça turística do Monte Novo do Sul, processo
n.º 5725.

Com os melhores cumprimentos

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
Divisão de Gestão de Recursos Cinegéticos e Aquícolas
Avenida da República, 16 a 16B
1050-191 Lisboa
Telef.: (351) 213 507 900 – Fax.: (351) 213 507 984
www.icnf.pt
De: ricardina fialho [ mailto:rioseaquiferos@gmail.com]
Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 12:33
Para: dgrca@icnf.pt; icnf@icnf.pt; dgacppf@icnf.pt; dvac@icnf.pt; dpfvap@icnf.pt; drncn@icnf.pt;
dgeff@icnf.pt; dcb@icnf.pt; dgpf@icnf.pt; dgf@icnf.pt; dcnfale@icnf.pt
Assunto: 19_PG0043 - Pedido de I nformação – “EI A do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM”

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
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19_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
Adelaide Germano <Adelaide.Germano@icnf.pt>
3 de novembro de 2014 às 16:28
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>
Cc: Zita Costa <Zita.Costa@icnf.pt>, Rui Manuel Lopes Cunha Almeida <Rui.Almeida@icnf.pt>

Ex.ma Sra. D. Ricardina Fialho,

Em resposta à Vossa solicitação nomeadamente a relativa à “ Identificação de Perímetros Florestais e
Matas Nacionais na área em estudo e na sua zona envolvente”, informamos que no concelho de
Alcácer do Sal apenas existe a Mata Nacional de Valverde, a qual se encontra delimitada na planta
que se anexa. A Mata Nacional de Valverde é património do domínio privado do Estado, submetida a
Regime Florestal Total e sob gestão direta do ICNF, I.P., pelo que a execução do Projeto em apreço
não deverá colidir/intercetar/afetar a Mata.
Refere-se ainda que caso existam Sobreiros e/ou Azinheiras nas áreas a intervencionar, o abate de
exemplares destas duas espécies deve, previa e obrigatoriamente, cumprir com o determinado no
Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
155/2004, de 30 de Junho – medidas de proteção aos povoamentos de sobreiro e azinheira – que
determinam que:


o corte ou arranque de exemplares de Sobreiros e de Azinheiras está sujeito a

autorização do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF, I.P.);


o ICNF, I.P. só pode autorizar os cortes ou arranques em povoamentos de Sobreiro e de

Azinheira para empreendimentos de imprescindível utilidade pública, assim declarados a nível
ministerial, sem alternativa válida de localização;


nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei nº 169/2001, pode ainda ser exigida pela Senhora

Ministra da Agricultura e do Mar a constituição de novas áreas de povoamentos nunca
inferiores às afetadas pelo corte ou arranque de sobreiros e de azinheiras, multiplicadas por
um fator de 1,25;


nos termos do artigo 16º, do Decreto-Lei nº 169/2001, são proibidas sob coberto dos

povoamentos de sobreiro e de azinheira mobilizações profundas do solo, que afetem o
sistema radicular das árvores, ou aquelas que destruam a regeneração natural destas
espécies, bem como intervenções que desloquem ou removam a camada superficial do solo;

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b8867e06c2&view=pt&q=19_PG0043&...
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nos termos do nº4, do artigo 17º, do Decreto-Lei nº 169/2001, é proibida qualquer

operação ou ação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou de azinheira (em
povoamento ou não), ou conduza ao seu perecimento ou evidente depreciação.

Com os melhores cumprimentos.
________________________________________________________
Adelaide Germano, engenheira
Técnica Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Públicas e de Protecção Florestal
Divisão de Protecção Florestal e Valorização de Áreas Públicas
Avenida da República, 16 a 16B
1050-191 Lisboa
Telef.: (351) 213 507 900 – Fax.: (351) 213 507 984
www.icnf.pt

De: Dep. Gestão de Áreas Classificadas Públicas e Proteção Florestal
Enviada: quarta-feira, 29 de Outubro de 2014 09:54
Para: Zita Costa
Assunto: FW: 19_PG0043 - Pedido de I nformação – “EI A do Projeto de Desenvolvimento Agrícola
HM”

De: ricardina fialho [ mailto:rioseaquiferos@gmail.com]
Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 12:33
Para: Divisão de Gestão dos Recursos Cinegéticos e Aquícolas; I CNF; Dep. Gestão de Áreas
Classificadas Públicas e Proteção Florestal; Divisão de Valorização de Áreas Classificadas; Divisão de
Proteção Florestal e Valorização de Áreas Públicas; Departamento de Recursos Naturais e Conservação
da Natureza; Divisão de Gestão de Espécies da Fauna e da Flora; Divisão de Conservação da
Biodiversidade; Departamento de Gestão e Produção Florestal; Divisão de Gestão Florestal;
Departamento de Conservação da Natureza e Florestas Alentejo
Assunto: 19_PG0043 - Pedido de I nformação – “EI A do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM”
[Citação ocultada]

2 anexos
area intervecao militar 01.jpg
838K
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

20_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: junta.comporta@mail.telepac.pt

28 de outubro de 2014 às 12:35

Exmo. Senhor, Presidente
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente no que se
refere à presença de áreas florestais com interesse, existência de captações de abastecimento
publico, fontanários públicos, nascentes, áreas de regadio e valas/canais de rega, elementos
patrimoniais existentes nessa freguesia, ou outro tipo de informação que considerem importante para
o estudo em questão, nomeadamente eventuais caminhos agrícolas e florestais públicos a
restabelecer.
Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

21_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: uniaofregalc@sapo.pt

28 de outubro de 2014 às 12:38

Exmo. Senhor, Presidente
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente no que se
refere à presença de áreas florestais com interesse, existência de captações de abastecimento
publico, fontanários públicos, nascentes, áreas de regadio e valas/canais de rega, elementos
patrimoniais existentes nessa freguesia, ou outro tipo de informação que considerem importante para
o estudo em questão, nomeadamente eventuais caminhos agrícolas e florestais públicos a
restabelecer.
Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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22_PG0043- Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: info@turismodeportugal.pt

28 de outubro de 2014 às 12:40

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Identificação de eventuais Empreendimentos Turísticos que existam ou previstos na zona
envolvente da área em estudo (licenciados ou em processo de licenciamento);
• Identificação de Campos de Golfe que existam ou previstos na zona envolvente da área em
estudo (licenciados ou em processo de licenciamento);
• Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.

Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrícola
HM
António Baeta <antonio.baeta@turismodeportugal.pt>
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>
Cc: Fernanda Praça <fernanda.praca@turismodeportugal.pt>

5 de novembro de 2014 às
12:23

Exma. Sr.ª
Eng.ª Ricardina Fialho
1. Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe e no seguimento do pedido formulado por
V. Exa., junto se enviam listagens e figura relativa a ocorrências identificadas num buffer de 2.500
metros em relação aos limites do “Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM”:


Listagem de empreendimentos turísticos classificados;



Listagem de campos de golfe previstos;


Figura da área em estudo, identificando o empreendimento turístico
classificado e os campos de golfe previstos.
Informa-se que não foram detetados empreendimentos turísticos objeto de parecer favorável
do Turismo de Portugal, I.P. nem campos de golfe em exploração naquela área.
2. Aproveita-se a oportunidade para informar que a informação georreferenciada relativa ao Turismo
no Espaço Rural, nas modalidades Casas de Campo e Agro-turismo, ao Turismo de Habitação e aos
Parques de Campismo e de Caravanismo poderá não se encontrar atualizada, reportando-se à
situação em 2005, data em que a ex-DGT encetou um procedimento de georreferenciação de todos
os empreendimentos turísticos classificados à data. A transição de competências quanto à instalação
daquelas tipologias de empreendimentos turísticos para as Câmaras Municipais impedem a
atualização da respetiva georreferenciação já que os processos não são submetidos a parecer deste
Instituto.
Com os melhores cumprimentos

António Baeta
Departamento do Ordenamento do Território
Direcção da Qualificação da Oferta
europes-leadingtourist-board-2014
-winner-shield128 (2)

Turismo de Portugal, I. P.
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antonio.baeta@turismodeportugal.pt | Tel. + 351 21 114 02 19 | Fax. +351 21 114 08 31
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt

3 anexos
Campos de Golfe Alcácer do Sal.xlsx
11K
Figura do EIA Alcácer do Sal.pdf
469K
Montalvo.xlsx
11K
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

23_PG0043- Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento
Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: transgas@transgas.pt
Cc: Guy Richard <g-richard@sapo.pt>

28 de outubro de 2014 às 12:49

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Identificação e localização da rede de gasodutos ou outras infraestruturas associadas de Gás
Natural existentes ou previstos na área em estudo ou zona envolvente;
• Servidões e restrições deste tipo de infraestrutura.
• Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

24_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
clientes@galpenergia.com <clientes@galpenergia.com>
Para: rioseaquiferos@gmail.com
Cc: gasnatural@galpenergia.com

30 de outubro de 2014 às 11:50

Referência: 1-1140648583
Exma. senhora Ricardina Fialho,
Agradecemos o seu contacto, o qual mereceu a nossa melhor atenção.
Informamos que a situação que nos endereçou foi hoje encaminhada para o Serviço a Clientes
Setgás, serviço diretamente responsável pelo âmbito do seu contacto, o qual lhe irá responder. De
futuro, pode endereçar as questões relacionadas com o seu assunto diretamente para este serviço,
por e-mail para gasnatural@galpenergia.com ou através do n.º 808 272 020 (dias úteis das 09h às
21h).
Colocamo-nos à sua disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional que considere
necessário.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Ana Roberto Martins
Serviço a Clientes Galp Energia
clientes@galpenergia.com
707 50 GALP (707 50 4257) - Dias úteis das 9h às 20h

-----Mensagem Original----De: rioseaquiferos@gmail.com
Enviado: 28-10-2014 12:54:10
Para: galp@galpenergia.com
Cc: Guy Richard <g-richard@sapo.pt>
Assunto: 24_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM”
Exmo. Senhor Diretor

A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.

É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
Identificação e localização da rede de gasodutos ou outras infraestruturas associadas de Gás Natural
existentes ou previstos na área em estudo ou zona envolvente;
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Servidões e restrições deste tipo de infraestrutura.
Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.

Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.

Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho,

RioseAquíferos, LdaRua do Ganges lote 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa916003493 / 211982926
O conteúdo desta mensagem de correio eletrónico e seus anexos é confidencial e de uso reservado.
Se não é o destinatário, não a guarde, não a reenvie a terceiros, nem faça qualquer uso da informação
nela contida. Por favor, apague-a e informe de imediato o remetente. A Internet não garante a
confidencialidade e a entrega correta de mensagens de correio eletrónico. A Galp Energia não aceita
responsabilidade por danos causados pela receção incorreta desta mensagem.
Apesar de esta mensagem ter sido verificada pelo nosso sistema de antivírus, não podemos garantir
que não contenha vírus informáticos e não aceitamos qualquer responsabilidade por danos causados
por vírus que possam estar contidos nesta mensagem.
Para informações sobre a Galp Energia visite o nosso website em http://www.galpenergia.com.
This e-mail and related attachments contain confidential and legally privileged information.
If you are not the intended recipient you must not keep it in your records or forward it to any third
parties, nor use the information contained in it. Please delete it and notify by return Email. Internet
email does not guarantee the confidentiality or the proper receipt of messages sent. Galp Energia
declines any liability for damages caused by improper receipt of this message.
Our own virus checking system has swept this e-mail and its attachments. However, we cannot
guarantee that it is vírus-free and cannot take responsibility for any virus which may be present.
For further information about Galp Energia please visit our website at http://www.galpenergia.com.
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

Informação em Monte Novo Sul - Alcácer do Sal - Santa Maria do Castelo
e Santiago e Santa Susana (Ref.ª Inf.º GALP-STG N.º269/2014)
10 de novembro de 2014
às 10:32
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>, "g-richard@sapo.pt"
<g-richard@sapo.pt>

Cadastro Distribuição GN <cadastro.distribuicao.GN@galpenergia.com>

N o se gu im e n t o da vossa solicit a çã o, qu e de sde j á a gr a de ce m os, in for m a m os qu e a
zon a e m qu e st ã o a in da nã o se e n con t r a in fr a - e st r u t u r a da com r e de de a ba st e cim e n t o
de gá s n a t u r a l, pe lo qu e de ve r ã o con t e m pla r a possibilida de de a ba st e cim e n t o
a lt e r n a t ivo por r e se r va t ór ios de GPL.

Dispom os de um a linha de apoio a Pedidos de I nform ação de Cadast ro, I nform ações Técnicas e
Proj ect os, que poder ão usar cadast ro.dist ribuicao.GN@galpenergia.com .

Aproveit am os a oport unidade para inform ar de que a dist ribuição de gás nat ural do grupo Galp
Energia dispõe de um web sit e no qual disponibiliza, at ravés de at ribuição de credenciais, o acesso
à inform ação das respect ivas infraest rut uras, o que por si só não isent a os respect ivos ut ilizadores
da consult a ao respect ivo operador de rede de dist ribuição em caso de qualquer int ervenção, ou de
qualquer out ro esclarecim ent o adicional, serve no ent ant o para um conhecim ent o im ediat o da
exist ência de infraest rut uras, ut ilizando as m ais m odernas t écnicas de com unicação. Em caso de
int eresse em aceder aos cont eúdos “ on line” , t om am os a liberdade de j unt o enviar a m inut a de
acesso ao sit e, que caso ent endam , poderá ser- nos devolvida devidam ent e preenchida.

Melhores cum prim ent os

Description: Description:
Description: Description: Galp
Energia – Distribuição Gás Natural

V e r a Ga spa r

Gás & Power
Dist ribuição - Gest ão de At ivos
Proj et o e Const rução de Redes
Const rução e Renovação de Redes – Sul
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CAD ASTROS

ca da st r o.dist r ibu ica o.GN @ga lpe n e r gia .com

Tel. 21 254 96 00/ 42 - Fax 21 254 10 62
Em ail: v e r a .ga spa r @ga lpe ne r gia .com

N OTA:

As respost as aos pedidos de inform ação de infra- est rut uras exist ent es são at endidas ( respondidas) , pela Área de
Cadast ro por ordem de chegada, a m enos que um a qualquer sit uação pont ual, urgência im previst a e
excepcional, ou qualquer ocorrência sem elhant e nos sej a explicitada e fundam ent ada, não será alt erada a
ordem de respost as at rás referida.
Não faz port ant o sent ido, nem será levado em consideração a solicit ação de prazos de envio no que a nós diz
respeit o. Caberá aos solicit ant es o envio do respect ivo pedido de cadast ro com a ant ecipação que j ulguem
necessária para a salvaguarda dos seus t rabalhos, obras ou subsequent es int eresses.

O cont eúdo dest a m ensagem de correio elet rónico e seus anexos é confidencial e de uso reservado.
Se não é o dest inat ário, não a guarde, não a reenvie a t erceiros, nem faça qualquer uso da inform ação nela cont ida.
Por favor, apague- a e inform e de im ediat o o rem et ent e. A I nt ernet não garant e a confidencialidade e a ent rega corret a
de m ensagens de correio elet rónico. A Galp Energia não aceit a responsabilidade por danos causados pela receção
incorret a dest a m ensagem .
Apesar de est a m ensagem t er sido verificada pelo nosso sist em a de ant ivírus, não podem os garant ir que não cont enha
vírus inform át icos e não aceit am os qualquer responsabilidade por danos causados por vírus que possam est ar cont idos
nest a m ensagem .
Para inform ações sobre a Galp Energia visit e o nosso websit e em ht t p: / / www.galpenergia.com .
This e- m ail and relat ed at t achm ent s cont ain confident ial and legally privileged inform at ion.
I f you are not t he int ended recipient you m ust not keep it in your records or forward it t o any t hird part ies, nor use t he
inform at ion cont ained in it . Please delet e it and not ify by ret urn Em ail. I nt ernet em ail does not guarant ee t he
confident ialit y or t he proper receipt of m essages sent . Galp Energia declines any liabilit y for dam ages caused by
im proper receipt of t his m essage.
Our own virus checking syst em has swept t his e- m ail and it s at t achm ent s. However, we cannot guarant ee t hat it is
vírus- free and cannot t ake responsibilit y for any virus which m ay be present .
For furt her inform at ion about Galp Energia please visit our websit e at ht t p: / / www.galpenergia.com .

Termo de Responsabilidade Acesso SIGÁS.pdf
36K
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

RE: 24_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
clientes@galpenergia.com <clientes@galpenergia.com>
Para: rioseaquiferos@gmail.com

28 de outubro de 2014 às 13:15

Estimado Cliente,
Esta mensagem é uma resposta automática que visa confirmar a recepção do seu contacto. Por favor
não responda a este e-mail.
Desde já agradecemos o seu contacto, cujo assunto merecerá a nossa melhor atenção. Esperamos
dirigir-lhe uma resposta adequada nos próximos dias.
Caso necessite de nos contactar sobre este assunto, queira fazer o favor de referir a seguinte
referência: 1-IT26EM.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Serviço a Clientes Galp Energia
Email: clientes@galpenergia.com
Telefone: 707 50 GALP / 707 50 4257 (Dias úteis da 09h às 20h)
Web: http://www.galpenergia.com
Estimado Cliente,
Este es un mensaje automático de respuesta, por favor no responda a este e-mail.
Le agradecemos su contacto, trataremos su petición lo más rápidamente posible. Esperamos poderle
responder en los próximos días.
En caso de que necesite contactarnos en relación con su consulta, le rogamos indique la referencia
siguiente: 1-IT26EM.
Cordiales saludos,
Atención al Cliente Galp Energia
Email: clientes@galpenergia.com
Teléfono: 707 50 GALP / 707 50 4257 (Días laborables de 9 a 20 horas)
Web: http://www.galpenergia.com
Dear Client,
This is an automatically generated message, to confirm that we have received your contact. Please do
not answer this e-mail.
Thank you for your contact, your matter will deserve our best attention. We intend to provide you with
an adequate answer in the next few days.
If you need to contact us regarding this subject, please indicate the following reference: 1-IT26EM.
Yours sincerely,
Galp Energia’s Customer Service
Email: clientes@galpenergia.com
Phone: 707 50 GALP / 707 50 4257 (Working days from 9:00 am to 8:00 pm)
Web: http://www.galpenergia.com

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b8867e06c2&view=pt&q=GALP&qs=tru... 26/11/2014

Gmail - 25_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de Desenvolviment...

Página 1 de 2

ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

25_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: secretaria.geral@ren.pt

28 de outubro de 2014 às 13:07

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
• Identificação, localização da rede de média e alta tensão ou outras infraestruturas associadas,
existentes ou previstas na área em estudo ou zona envolvente;
• Identificação e localização da rede de gasodutos ou outras infraestruturas associadas de Gás
Natural existentes ou previstos na área em estudo ou zona envolvente;
• Servidões e restrições deste tipo de infraestrutura.
• Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

26_PG0043 - Pedido de Informação – “EIA do Projeto de
Desenvolvimento Agrícola HM”
ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: info.geral@lneg.pt

26 de novembro de 2014 às 11:15

Exmo. Senhor Diretor
A Rios & Aquíferos, Lda., encontra-se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade do Monte Novo Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
É neste sentido que vimos por este meio solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de alguns
elementos, para que estes possam ser integrados no referido estudo, designadamente:
•
•
•
•

Áreas de prospecção/concessões mineira;
Água Subterrânea e Águas Minerais;
Recursos Geológicos e Energéticos;
Património Geológico e Mineiro.

Caso considerem importante para o EIA em questão a indicação de outro tipo de informação
relevante, agradecíamos que a mesma nos fosse fornecida.
Junto se envia planta de localização com a delimitação do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, agradecemos antecipadamente a V. atenção,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

Ricardina Fialho,

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926
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FW: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) - Agrícola HM em fase de Projeto
de Execução
Lourdes Brenha <lourdes.brenha@lneg.pt>
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>
Cc: Telma Antunes <telma.antunes@lneg.pt>

23 de dezembro de 2014 às 19:04

Exmos Senhores

Em anexo enviamos cópia digital do Parecer em referência, bem como o respectivo ofício formal
desse envio, os quais seguirão por via postal, como é habitual.

Com os nossos

Cumprimentos

Machado Leite
Unidade de Ciência e Tecnol ogia Mineral -Laborat ório

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
Rua da Amieira, Apartado 1089
4466-901 S. Mamede de Infesta
Tel: +351 220 400 002
Fax: + 351 229 514 040

Online: 229514040@fax.ptprime.pt

mail l ourdes.brenha@l neg.pt

www.lneg.pt

(Lat .:41.185773; Long.: -8.625279)
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ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>

Pedido de Elementos
Rosario Martins <rosario.martins@lneg.pt>
Para: "rioseaquiferos@gmail.com" <rioseaquiferos@gmail.com>

22 de dezembro de 2014 às 16:17

Exma. Senhora Ricardina Fialho
Junto envio Informação .Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrícola da Herdade de Monte Novo
do Sul (Projeto de Execução).
Os melhores cumprimentos

Rosario

Rosário Martins
Secr et ar i ado da UGHGC

cid:image001.jpg@01C9
EE80.2A1FC700

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
Estrada da Portela, Zambujal - Alfragide
Apartado 7586, 2610-999 Amadora
T. 351 210 924 600 (ext: 4005)
www.lneg.pt – rosario.martins@lneg.pt

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

RIOS & AQUÍFEROS, LDA.doc
743K
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E Exma. Senhora

Enga. Ricardina Fialho
Rios & Aquiferos, Lda.

L
Sua referência

e-mau

Rua do Ganges
Lote 3, 1° Esq.
1990 —355 LISBOA

Sua comunicação de

Nossa referência

201411 26

OFICIO N°02804

Data

20141223

ASSUNTO: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento
Agrí cola HM em fase de Projeto de Execução
Envio de Informação.

Na sequência do e-mail de V. Exa. supra mencionado, relativo ao pedido de informação no âmbito do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Desenvolvimento Agrí cola HM em fase de
Projeto de Execução, junto se envia a respetiva Informação desta Instituição.
Aproveitamos esta oportunidade para informar que futuras informações deste tipo serão objeto de
um custo base que se cifra nos 80 Euros, acrescidos de IVA à taxa em vigor.
Pedimos a melhor compreensão e continuamos abertos à colaboração.

Com os melhores cumprimentos,
0V. .1 do Conselho Diretivo

-3.’.

Anexo: O mencionado.
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Assunto: Pedido de Elementos
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento
Agrí cola da Herdade de Monte Novo Sul (Projeto de Execução)

Nome do Responsável~s) Técnico(s) 1 Unidade de Investigação
-

-

Doutor Paulo Alves, Dra. Judite Fernandes 1 Unidade de Geologia,
Hidrogeologia e Geologia Costeira
Doutor Vitor Lisboa e Eng. Augusto Filipe 1 Unidade de Recursos
Minerais e Geofí sica
Dezembro 12014
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INFORMAÇÃO
Por solicitação da Rios & Aquí feros, Lda., sobre informação e eventuais condicionantes no âmbito
do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Desenvolvimento Agrí cola HM (Projeto de
Execução), o LNEG no que diz respeito às suas áreas de competência informa:
1 Geologia e Geomorfologia (englobando Património geológico)
O empreendimento acima referido está localizado no concelho de Alcácer do Sal, na união das
freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Sanflago e Santa Susana, na propriedade
do Monte Novo Sul (cerca de 15 Km a oeste de Alcácer do Sal).
-

A geologia da região pode ser observada na Carta Geológica de Portugal n° 39-C, na escala
1:50.000 (folha de Alcácer do Sal e respetiva Notí cia Explicativa; Antunes 1983).
Em caso de interesse poderá ser analisado um pedido de aquisição de cartografia digital na escala
1:25.000 (formato DGN, GeoMedia, ArcGis ou DWG).
As unidades litostra~gráficas que ocorrem na área em causa são, do topo para base: i) dunas e
areias eólicas recentes, do Holocénico, pouco espessas; h) a Formação da Marateca, do Miocénico
Superior, cartografada ao longo de vales discretos de linhas de água.
Em termos de Património Geológico indica-se que não estão referenciadas na área do projecto
ocorrências a preservar (geo-sí tios iden~flcados), embora se recomende que este assunto seja
abordado no EIA.
Sugere-se que seja efetuado um levantamento de campo com vista à identificação de eventuais
valores geológicos ou geomorfológicos atéagora não reconhecidos na área do Projeto, inclusive em
termos de possí veis ocorrências fossilí feras.
Verificando-se a observação local de ocorrências geológicas cujo interesse suscite dúvidas, por
exemplo durante a exposição de novos taludes, apela-se ao dono da obra para que contacte o
LNEG, para que, eventualmente, se possa proceder ao seu reconhecimento, fotografia e eventual
amostragem.
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Em termos de elaboração do EIA, nomeadamente para caracterização da situação de referência do
local de implantação do Projeto, sugere-se que estejam incluidos os seguintes aspetos (além dos
relacionados com os subescritores recursos minerais e hidricos):
Enquadramento geomorfológico, tendo em conta bibliografia geral ou especializada;

-

Caracterização das unidades litostratigráficas locais, por exemplo com base nas cartas
geológicas e notí cias explicaUvas existentes, recorrendo a bibliografia complementar se
necessário;

-

Caracterização da Tectónica e Neotectónica, bem como da Sismicidade e perigosidade sí smica
regional;

-

Inclusão de um extracto da carta geológica acima referida e, eventualmente, de um perfil
geológico (figuras acompanhadas de legenda, escala, orientação e referência bibliográfica);

-

Eventualmente comentário sobre as unidades geotécnicas consideradas, acompanhado ou não
de perfil geotécnico consoante a tipologia da construção prevista;

-

Ainda no âmbito da geotécnica e, eventualmente, da geomorfologia, éde recomendar a
avaliação devida de eventuais taludes a abrir nas formações arenosas presentes, prevendo
fenómenos erosivos que se poderão desenvolver.

-

Como já foi referido, indicar a existência ou não de pafrimónio geológico no local, bem como de
aforamentos significativos;

-

Bibliografia utilizada, recomendando-se que as referências bibliográficas sejam devidamente
incluí das ao longo do texto e depois apresentadas na bibliografia geral.

-

2 HidrogeologialÁguas Subterrâneas
-

A área do Projeto insere-se, do ponto de vista hidrogeológico e a pequena escala, no Sistema
Aquí fero T3 Bacia do Tejo-Sado/Margem esquerda. Sugere-se a consulta desta Ficha de Sistema
Aquí fero no sí tio da APA, bem como o Anexo lIdo Relatório Técnico do ERHSA, publicado pela
CCDR Alentejo, para um enquadramento genérico.
—
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Para um enquadramento à escala do projeto e do ponto de vista geológico, a área situa-se sobre as
formações de cobertura dunas e areias eólicas recentes (Quaternário), de fraca espessura. Junto às
linhas de água que enquadram a Herdade de Monte Novo do Sul, aflora a Formação da Marateca,
de fácies fluvial, constituí da por areias de diversos calibres, grosseiras, médias e finas, geralmente
argilosas, por conglomerados com seixo e ní veis argilosos, bastante espessa. Esta formação éalvo
de exploração de águas por parficulares fornecendo atualmente caudais que rondam os 3 Llseg.
Em profundidade segue-se a Formação de Alcácer do Sal, de fácies marinha litoral, onde
predominam os biocalcarenitos, por vezes fossilí feros, com ní veis mais carbonatados, por vezes
conglomeráficos e com escassez de argila. Esta formação é essencialmente captada para
abastecimento público, fornecendo caudais que rondam os 7 Llseg.
Nalguns locais sabe-se da existência de drenância vertical entre os dois aquí feros acima referidos e,
em diversas situações, verificou-se que o potencial hidráulico do aquí fero instalado na Formação da
Marateca ésuperior ao potencial hidráulico do aquí fero da Formação de Alcácer do Sal, pelo que a
drenância processa-se do l~ para o 2° aquí fero, com implicações no arraste de eventuais
contaminantes. Importa em sede de AIA verificar para a área de projeto os sentidos de drenáncia e,
face aos produtos quí micos a serem utilizados em fase de exploração, perspetivar eventuais
impactes negativos ao nivel da qualidade dos recursos hí dricos subterrâneos.
Os dados existentes no arquivo técnico do LNEG de relatórios de prospeção e pesquisa de águas
subterrâneas
podem
ser
visualizados
no
geoportal
do
LNEG
em
htt~://peoportal lneg Dt/peoportal/maoas/index html devendo para tal ser adicionando o tema “Base
de Dados de Recursos Hidrogeológicos”. Embora os dados de campo não se encontrem acessí veis
ao público, a base já tem disponí vel alguns dos dados que constam nos relatórios, podendo os
mesmos ser requisitados e consultados no LNEG. Sugere-se a solicitação de informação
hidrogeológica adicional às autarquias locais, bem como á Administração da Região Hidrográfica do
Tejo e Oeste enquanto entidade responsável pelo licenciamento de captações de água subterrânea.
,

Recomenda-se, em sede de AIA., que se proceda ao inventário das captações e nascentes,
públicas e privadas, da área e envolvente, e à recolha de dados hidrogeológicos no campo por
forma a estabelecer um modelo de circulação subterrânea para o local Este modelo será definido
através da determinação das superfí cies piezométricas atuais de cada aquí fero, das relações
Estrada da Porteta. Balrlo do Zambujal. AIIIag,de
Apartado 7586 2610999 MIaDORA. Portugal
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hidráulicas entre aquiferos, das áreas de recarga e descarga, da definição das caracterí sticas fí sicoquí micas da água subterrânea em fase de pré-projecto, entre outros, a fim de caracterizar as águas
subterrâneas do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Importa localizar eventuais perimetros de
proteção de captações públicas e avaliar compatibilizações de usos do solo.
Não se conhecem ocorrências de águas termais na área do projeto, contudo a informação sobre
perimetros de proteção das “Águas Minerais Naturais” e das “Águas de Nascente”, nomeadamente
daquelas que se encontrarem concessionadas, deverá ser obtida junto da Direcção-Geral de
Energia e Geologia (DGEG).
Quanto aos recursos geotérmicos, e no que respeita às áreas de prospeção e pesquisa
eventualmente existentes, também deverá ser obfida informação junto da DGEG.
3. Recursos Minerais
3.1. Recursos minerais metálicos e energéticos
No âmbito do pedido de elementos por parte da empresa acima mencionada para o projeto
indicado, no que respeita a recursos minerais metálicos e energéficos, informamos que a área do
projeto se situa no extremo noroeste da Faixa Piritosa Ibérica que consfitui a mais importante faixa
metalí fera nacional, conhecida pelo seu elevado potencial em massas de sulfuretos polimetálicos
maciços, ricos em cobre, zinco, chumbo, prata e outros metais, onde se localizam as importantes
minas de Neves-Corvo e de Aljustrel. Apesar desse facto, na área de implantação do projeto não
conhecemos nenhum recurso mineral metálico ou energético digno de destaque.
Efetuada a consulta ao site da Direção-Geral de Energia e Geologia DGEG, constatámos que a
área de estudo do projeto se situa na sua quase totalidade dentro de área de prospeção e pesquisa
que se encontra em fase de publicitação (reff MNPPO364), solicitada pela empresa EDM Empresa
Desenvolvimento Mineiro, S.A. para o estudo das potencialidades existentes em cobre, chumbo,
zinco, prata, ouro e outros minerais metálicos sob a designação de Alcácer. Deverá ser verificada a
situação deste pedido junto da DGEG (ver ponto III) e caso já se encontre atribuida esta área,
deverá ser contactada a empresa a fim de que os direitos adquiridos para a realização de estudos
de prospeção e pesquisa sejam devidamente acautelados.
—

—
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3.2. Recursos minerais não metálicos
Relativamente a recursos minerais não metálicos, na área em estudo ocorre uma extensa cobertura
de areias eólicas sobre depósitos siliciclásticos predominantemente arenosos (Miocénico Superior).
Estes depósitos têm potencial elevado como areias comuns para construção, tendo sido explorados
em vários locais da área envolvente.
3.3. Servidões administrativas de âmbito mineiro
A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões
mineiras, áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras
licenciadas, etc.) deve ser solicitada à Direcção-Geral de Energia e Geologia DGEG.
—

4. Bibliografia
Indicam-se algumas referências que, em caso de interesse, permitem aprofundar alguns aspetos da
caracterização da região:
ANTUNES, M.TeIIes (1983) Notí cia Explicativa e Carta Geológica de Portugal, Folha 39-C Alcácer
do Sal (escala 1:50.000). Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa, 58p.
—

CABRAL, J. & RIBEIRO, A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Confinental, Escala
1:1.000.000. Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa.
-

CABRAL, J. & RIBEIRO, A. (1995) Neotectónica em Portugal Continental. Memórias do Instituto
Geológico e Mineiro, 31, 265p. Lisboa.
-

CARVALHO, A.M.G. (1986) A falha de Grândola e o Cenozóico do bordo Sul da Bacia do Tejo
Sado. EstHomenagem a Mariano Feio, 143-149, Univ. Nova de Lisboa.
CARVALHO, A.M.G., RIBEIRO, A. & CABRAL, 1 (1985) Evolução paleogeográfica da Bacia
Cenozóica do Tejo-Sado. Bol.Soc.Geológica de Portugal, XXIV, 209-212.
—

—

GALEGO FERNANDES, P. (2000)
Estudo Hidrogeológico da Bacia do Sado, Dissertação
apresentada à Universidade de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Geologia Económica e
Aplicada com orientação do Professor Doutor Manuel Oliveira da Silva, Lisboa
—

GALEGO FERNANDES, P. (2004) Estudo Hidrológico dos Sistemas Aquí feros Sado-Sines:
Evolução Hidrogeológica e Isotópica, Dissertação apresentada à Universidade de Lisboa para
obtenção do Grau de Doutor no ramo de Geologia Aplicada e do Ambiente, especialidade de
Hidrogeologia, com orientação do Professor Doutor Manuel Oliveira da Silva e co-orientada pela
Doutora Paula Carreira Paquete, Lisboa.
—

PIMENTEL, N.L.V. (1997) O Terciário da Bacia do Sado. Sedimentologia e análise tectono
sedimentar. Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Univ. Lisboa (inédito), 38lp.
-
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[PG0043] - Reunião dia 28 Janeiro
5 mensagens

ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: guilherme.santos@icnf.pt
Bcc: Rui Agostinho <rdagostinho@gmail.com>

23 de janeiro de 2015 às 13:58

Exmo. Senhor Eng.º Guilherme Santos,
No seguimento do contato já estabelecido via telefone, venho desta forma esquematizar os assuntos a
abordar na reunião a haver dia 28 de janeiro nas vossas instalações de Alcácer do Sal, pelas 10h 30.
O projeto que vos gostaríamos de apresentar tem como título - Projeto Agrícola HM o promotor é a
Cropinvest – Agrícola, Lda e a empresa que realizou o EIA é a Rios & Aquíferos, Lda.
O projeto está localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana na propriedade de Monte Novo do Sul,
aproximadamente a 15 Km a oeste de Alcácer do Sal.
Dentro dos trabalhos desenvolvidos consideramos importante expor a vossa excelência algumas
questões de carácter mais técnico relacionadas com o próprio desenvolvimento do EIA,
nomeadamente:
•
•
•
•
•

Confirmar se existe Plano de Gestão do SIC – Comporta-Galé;
Confirmar se existe cartografia da Flora relevante para a zona em questão;
Confirmar se existem regras de enquadramento paisagístico a considerar no projeto;
Limites do incêndio e tramitação legal do mesmo;
Apresentação das medidas de minimização e compensação que são enumeradas no EIA para
a minimização dos impactes negativos sobre a biodiversidade resultante da implantação do
Projeto Agrícola HM e em simultâneo agregar sinergias para o sucesso da implementação das
mesmas, nomeadamente:
◦ promover a implantação de um banco de sementes ou fazer plantação in situ;
◦ origem das sementes para as diferentes espécies;
◦ autorizações/licenças necessárias para colheita/plantação

Anexo uma brochura de apresentação do projeto em Portugal e do Grupo em França.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos com os
melhores cumprimentos.
Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

2 anexos
Apresentação Projeto HM Alcácer do Sal.pdf
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[ PG0043] - Solicitação de reunião
9 mensagens

ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: André Matoso <andre.matoso@apambiente.pt>
Bcc: Rui Agostinho <rdagostinho@gmail.com>

21 de janeiro de 2015 às 11:11

Exm o. Senhor Diret or

No seguim ent o de ant eriores cont act os e, com o é j á do vosso conhecim ent o, a Rios &
Aquíferos, Lda., encont ra- se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Est u do de
I m pa ct e Am bie nt a l ( EI A) relat ivo ao Pr oj e t o de Agr ícola H M em fase de Proj et o
de Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de
Alcácer do Sal - Sant a Maria do Cast elo e Sant iago e Sant a Susana na propriedade do
Mont e Novo Sul, aproxim adam ent e a 15 Km a oest e de Alcácer do Sal.
É nest e sent ido que vim os solicit ar à ARH- Alent ej o um a reunião, que propom os realizar
no próxim o dia 28 de j aneiro, pelas 14h nas vossas inst alações em Évora.
Nessa reunião gost aríam os de apresent ar o proj et o em apreço e os t rabalhos j á
desenvolvidos no âm bit o do EI A.
Gost aríam os t am bém de expor e t ent ar esclarecer algum as dúvidas m ais t écnicas
relacionadas com o próprio desenvolvim ent o do EI A, nom eadam ent e quest ões acerca
do dom ínio hídrico e disponibilidades hídricas exist ent es na área em est udo.
Aguardam os respost a de um a confirm ação da vossa disponibilidade para realização
dest a reunião.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecim ent os, subscrevem o- nos com os m elhores
cum prim ent os.

Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

Apresentação Projeto HM Alcácer do Sal.pdf
293K

André Matoso <andre.matoso@apambiente.pt>
Para: ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Cc: Filomena Costa Mendes <filomena.mendes@apambiente.pt>

21 de janeiro de 2015 às 14:24

Cara Engª Ricardina Fialho,
Em resposta ao solicitado, confirmo a disponibilidade para a realização da reunião em causa.
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[PG0043] - Solicitação de reunião
5 mensagens

ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
Para: c.gomes@drapal.min-agricultura.pt
Bcc: Rui Agostinho <rdagostinho@gmail.com>

21 de janeiro de 2015 às 11:06

Exm a. Senhora Engª Const ança Gom es

No seguim ent o de ant eriores cont act os e, com o é j á do vosso conhecim ent o, a Rios &
Aquíferos, Lda., encont ra- se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Est u do de
I m pa ct e Am bie nt a l ( EI A) relat ivo ao Pr oj e t o de Agr ícola H M em fase de Proj et o
de Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de
Alcácer do Sal - Sant a Maria do Cast elo e Sant iago e Sant a Susana na propriedade do
Mont e Novo Sul, aproxim adam ent e a 15 Km a oest e de Alcácer do Sal. Conform e
Brochura de apresent ação em anexo.
É nest e sent ido que vim os solicit ar à DRAP- Alent ej o um a reunião, que propom os
realizar no próxim o dia 28 de j aneiro, em hora a com binar, nas vossas inst alações em
Évora.
Nessa reunião gost aríam os de apresent ar o proj et o em apreço e os t rabalhos j á
desenvolvidos no âm bit o do EI A.
Gost aríam os t am bém de expor e t ent ar esclarecer algum as dúvidas de caract er m ais
t écnico relacionadas com o próprio proj et o agrícola e a regulam ent ação específica em
vigor em Port ugal para proj et os dest a nat ureza.
Aguardam os respost a de um a confirm ação da vossa disponibilidade para realização
dest a reunião.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecim ent os, subscrevem o- nos com os m elhores
cum prim ent os.

Ricardina Fialho

PS - Present em ent e t em os confirm ada reunião com a ARH Alent ej o para dia 28 ent re
as 14h e as 15h.

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

Apresentação Projeto HM Alcácer do Sal.pdf
293K
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[PG0043] - Articulação com Autarquia - Incêndio grande de 2010
1 mensagem

ricardina fialho <rioseaquiferos@gmail.com>
5 de fevereiro de 2015 às 17:40
Para: Amilcar Macedo <amilcar.macedo@m-alcacerdosal.pt>
Cc: Tiago Evaristo <tiagoevaristo@me.com>, Philippe LARRERE <philippe.larrere@groupe-larrere.com>,
Pascal LANNEBERE <pascal.lannebere@groupe-larrere.com>, Guy Richard <g-richard@sapo.pt>,
Fernando Ferreira <fernandoferreira792@gmail.com>, António Jorge Lopes - Advogado
<advogados.azambuja@gmail.com>, Rui Agostinho <rdagostinho@gmail.com>
Exm o. Senhor Eng.º Am ílcar Macedo

No seguim ent o de ant eriores cont act os e, com o é j á do vosso conhecim ent o, a Rios &
Aquíferos, Lda., encont ra- se a realizar para o Cropinvest – Agrícola, Lda, o Est u do de
I m pa ct e Am bie nt a l ( EI A) relat ivo ao Pr oj e t o de Agr ícola H M em fase de Proj et o
de Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal na união das freguesias de
Alcácer do Sal - Sant a Maria do Cast elo e Sant iago e Sant a Susana na propriedade do
Mont e Novo Sul, aproxim adam ent e a 15 Km a oest e de Alcácer do Sal.
É nest e sent ido que vim os solicit ar à Aut arquia de Alcácer do Sal um a reunião, que
propom os realizar em dat a a com binar nas vossas inst alações em Alcácer do Sal.
Nessa reunião gost aríam os de apresent ar o proj et o em apreço e os t rabalhos j á
desenvolvidos no âm bit o do EI A.
Gost aríam os t am bém de expor e t ent ar esclarecer algum as dúvidas m ais t écnicas
relacionadas com o próprio desenvolvim ent o do EI A, nom eadam ent e quest ões
relacionadas com a im plant ação do proj et o em zona ardida em 2010 e
consequent em ent e a int egração das orient ações decorrent es do Plano Municipal de
Defesa da Florest a cont ra I ncêndios em revisão pela Aut arquia.
Aguardam os respost a de um a confirm ação da vossa disponibilidade para realização
dest a reunião.
Ficando ao dispor para quaisquer esclarecim ent os, subscrevem o- nos com os m elhores
cum prim ent os.

Ricardina Fialho

Riose Aqu ífe r os, Lda
Rua do Ganges lot e 3 1º Esq 1990 - 355 Lisboa
916003493 / 211982926

2 anexos
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A N EXO I V – A N ÁLI SES D E Á GUA

Durant e o EI A foram recolhidas duas am ost ras de água para det erm inação laborat orial dos
parâm et ros nit rat o e fosfat o.
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Laboratório de Referência do Ambiente
Boletim Definitivo
Versão: 1.0

Data de Emissão: 07/11/2014

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º 201404720
CLIENTE
Nome:

Rios e Aquíferos, Lda

Endereço:

Rua do Ganges, Lote 3 - 1º Esquerdo
199-355 Lisboa

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA
Tipo de amostra: Águas Subterrâneas

Data de Colheita:

Localidade/Concelho:

Hora de Colheita:

30/10/2014

Ponto de Colheita: Poço - Estação 01

Data de Receção:

31/10/2014

Código:

Data Inicio Análise:

31/10/2014

Responsável pela Colheita: Cliente

Data Fim Análise:

04/11/2014

Relatório / ID: 1400916 / 1405260

RESULTADOS DAS ANÁLISES
Ensaio

Método

Resultado

Unidades

Valor Ref.

Química Geral

Fosfato

MMA/84 ed.8-Fluxo Contínuo Segmentado

<0,11 (LQ)

mg/L P2O5

---

Nitrato

MMA/25 ed.7-Fluxo Contínuo Segmentado

6,5

mg/L NO3

---

A Diretora do Laboratório

Vanda Reis
Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem n ão está incluída no âmbito da acreditação.
MMA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Deteção.
* - Ensaio não acreditado. # - Ensaio subcontratado acreditado. *# - Ensaio subcontratado não acreditado.

4.244.LAB.4

Rua da Murgueira 9/9A - Zambujal - Apartado 7585 2611-865 Amadora
Tel: 214728200 | Fax: 214719074 | laboratorio@apambiente.pt
www.apambiente.pt
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Laboratório de Referência do Ambiente
Boletim Definitivo
Versão: 1.0

Data de Emissão: 07/11/2014

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º 201404721
CLIENTE
Nome:

Rios e Aquíferos, Lda

Endereço:

Rua do Ganges, Lote 3 - 1º Esquerdo
199-355 Lisboa

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA
Tipo de amostra: Águas Superficiais

Data de Colheita:

Localidade/Concelho:

Hora de Colheita:

30/10/2014

Ponto de Colheita: Vala - Estação 02

Data de Receção:

31/10/2014

Código:

Data Inicio Análise:

31/10/2014

Responsável pela Colheita: Cliente

Data Fim Análise:

04/11/2014

Relatório / ID: 1400916 / 1405261

RESULTADOS DAS ANÁLISES
Ensaio

Método

Resultado

Unidades

Valor Ref.

Química Geral

Fosfato

MMA/84 ed.8-Fluxo Contínuo Segmentado

0,62

mg/L P2O5

---

Nitrato

MMA/25 ed.7-Fluxo Contínuo Segmentado

<0,89 (LQ)

mg/L NO3

---

A Diretora do Laboratório

Vanda Reis
Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. A amostragem n ão está incluída no âmbito da acreditação.
MMA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, ASTM, NP e EN - métodos normalizados. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Deteção.
* - Ensaio não acreditado. # - Ensaio subcontratado acreditado. *# - Ensaio subcontratado não acreditado.

4.244.LAB.4

Rua da Murgueira 9/9A - Zambujal - Apartado 7585 2611-865 Amadora
Tel: 214728200 | Fax: 214719074 | laboratorio@apambiente.pt
www.apambiente.pt
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A N EXO V – M ED I D AS D E M I N I M I ZAÇÃO GERAI S D A APA

A Agência Port uguesa do Am bient e definiu m edidas de m inim ização gerais a im plem ent ar pelos
prom ot ores dos proj et os em fase de const rução as quais est ão devidam ent e sist em at izadas
nest e anexo.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS DA FASE DE
CONSTRUÇÃO
Fase de preparação prévia à execução das obras
1

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente. A informação
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as
principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à
população, designadamente a afectação das acessibilidades.

2

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.

3

Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente
às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no
decurso dos trabalhos.

4

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos
níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais
dos trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de
reprodução, que decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de
Junho.

5

Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o
enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afectações
visuais associadas à presença das obras e respectiva integração na área
envolvente.

6

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento
da execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização
das medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) das obras.
O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de
concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início
da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono da
obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o
empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização
identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de
execução da obra devem ser incluídas no PGA a apresentar em fase de
RECAPE (quando aplicável), sempre que se verificar necessário e sem
prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias

1

Fase de execução da obra
Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
7

Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de
terras e abertura de acessos.
Não devem ser ocupados os seguintes locais:
•
Áreas do domínio hídrico;
•
Áreas inundáveis;
•
Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada
infiltração);
•
Perímetros de protecção de captações;
•
Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da
Reserva Ecológica Nacional (REN)
•
Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;
•
Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
•
Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
•
Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
•
Áreas de ocupação agrícola;
•
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
•
Zonas de protecção do património.

8

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento.
Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos

9

As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis
para a execução da obra.

10

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas
afectadas pela obra.

11

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a
sua reutilização.

12

Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico
deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e
proceder a prospecção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou
insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência.

2

Escavações e Movimentação de terras
13

Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico
deve-se efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que
impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros,
que possam afectar o património arqueológico.

14

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas.

15

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação
de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.

16

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.

17

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a
transportar para fora da área de intervenção).

18

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso,
devem ser armazenados em locais com características adequadas para
depósito.

19

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para
destino final adequado.

20

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua
protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma
altura que garanta a sua estabilidade.

3

21

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas
zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas:
•
Áreas do domínio hídrico;
•
Áreas inundáveis;
•
Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada
infiltração);
•
Perímetros de protecção de captações;
•
Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da
Reserva Ecológica Nacional (REN)
•
Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;
•
Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
•
Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
•
Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
•
Áreas de ocupação agrícola;
•
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
•
Zonas de protecção do património.

22

Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo
para a execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos
locais de empréstimo:
•
As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do
local de aplicação, para minimizar o transporte;
•
As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
− terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de
água;
− zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada,
perímetros de protecção de captações de água;
− áreas classificadas da RAN ou da REN;
− áreas classificadas para a conservação da natureza;
− outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam
afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
− locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
− locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
− áreas com ocupação agrícola;
− áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
− zonas de protecção do património.

4

Construção e Reabilitação de Acessos
23

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a
reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.

24

Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das
perturbações na actividade das populações.

25

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização
por parte da população local.

26

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para
autorização.

27

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer
por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra.
Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria

28

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder
ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de
empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado,
minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados
de saúde e escolas).

29

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser
adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.

30

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras.

31

Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível.

32

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem
em bom estado de conservação/manutenção.

33

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos
afectos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação
dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído.

5

34

Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de
habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a
legislação em vigor.

35

Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados
e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais.

36

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de
forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e
maquinaria.

37

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os
períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados
pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e
ressuspensão de poeiras.

38

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que
possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.

39

Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios,
e instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que
alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento
dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos

40

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os
resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a
definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais
mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.

41

Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames.
Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens,
leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.

42

São proibidas queimas a céu aberto.

43

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos
devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o
efeito, devendo ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e
posterior envio para reciclagem.

44

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou
modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos
industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes
recicláveis e, subsequentemente, valorizados.
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45

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados
em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final
apropriado, preferencialmente a reciclagem.

46

Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e
respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de
resíduos.

47

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes
do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema
municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e
posteriormente encaminhados para tratamento.

48

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de
viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e
isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames
acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador
de hidrocarbonetos.

49

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve procederse à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado.
Fase final da execução das obras

50

Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra,
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos,
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do
início dos trabalhos.

51

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais
em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham
eventualmente sido afectados ou destruídos.

52

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes,
que sejam afectadas no decurso da obra.

53

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção.

54

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente
degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e do
restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação
e arejamento dos solos.

55

Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se
constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área
de intervenção.

7

8

