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Quadro 1 - Entidades contactadas 

Entidades contactadas Informação solicitada Informação recebida/Observações 

Aeroportos de Portugal (ANA) 
- - Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam 
ser afetadas pelo projeto; 
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Referência à servidão Aeronáutica do Aeroporto de Lisboa, definida 
pelo Decreto n.º 48542, de 24 de agosto de 1968. Referência ao 
Heliporto dos Bombeiros de Torres Vedras.  

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

- Leitos de cheia e infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos 
existentes e projetadas;  
- Captações licenciadas e para abastecimento; Perímetros de proteção das 
captações. 

Enviada informação relativa a: 
- Captações Públicas 
- Captações Privadas 
- Perímetros de proteção aprovados 
- Perímetros de proteção em análise  
Referência à existência de cartografia das zonas inundáveis e 
cartografia de risco para a zona crítica do rio Sizandro, elaborada no 
âmbito do PGRI Tejo e Ribeiras de Oeste. 

Autoridade Nacional de Aviação Civil  
(ANAC) 

- Localização de Instalações, equipamentos, ou outras infraestruturas;  
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Referência à existência de infraestruturas aeronáuticas nas 
proximidades. 
Remete para consulta da CIA n.º 10/03 - "Limitações em Altura e 
Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação aérea" 

Autoridade Nacional de Comunicações  
(ANACOM) 

- Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser 
afetadas pelo projeto. 
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Envio de elementos relativos a servidões radioelétricas: 
- Servidão radioelétrica de proteção à estação Terrena de Negrais 
- Servidão radioelétrica de proteção à ligação hertziana Montejunto - 
Mafra 
- Servidão radioelétrica de proteção à ligação hertziana Montejunto - 
Torres Vedras 

Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC) 

- Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser 
afetadas pelo projeto. 
- Existências de outras condicionantes que possam ser afetadas pelo projeto; 
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Identificação dos principais riscos associados ao projeto 

BE WATER - Águas de Mafra 
- Localização de todas as redes, assim como eventuais infraestruturas 
associadas;  
- Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que - possam 

Enviada informação relativa a: 
- Rede de drenagem de águas residuais 
- Rede de abastecimento de água 
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Entidades contactadas Informação solicitada Informação recebida/Observações 

ser afetadas pelo projeto. 

Câmara Municipal de Sintra 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor; 
Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos;  
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural;  
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento;  
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
- PDM - Carta de Ordenamento e de Condicionantes 
- PU da Serra da Carregueira 
- Infraestruturas de Defesa Nacional 
- Informação vetorial referente a Recursos Naturais, Património 
cultural, equipamentos e infraestruturas 

Câmara Municipal de Mafra 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor;  
- Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos; 
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
- Cartas de Ordenamento e de Condicionantes e Servidões do PDM 
em vigor 
- Infraestruturas 
- Estudo prévio de Passagem superior a executar, a norte da 
Malveira 

Câmara Municipal de S. M. Agraço 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor;  
- Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos; 
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
- Captações – informação retirada do PDM de 1996, pelo que carece 
de atualização 
- Infraestruturas de abastecimento de água e saneamento existentes 
- Infraestruturas e equipamentos existentes 
Remetem a informação de cartas de ruído, PMDFCI e Cartas de 
ordenamento e condicionantes para a consulta do site. 

Câmara Municipal de T. Vedras 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor;  
- Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos; 
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
 -PDM - Carta de Ordenamento e de Condicionantes,  
- Plano de urbanização da cidade de Torres Vedras 
- Plano de Pormenor do Choupal 
- Reserva Ecológica Nacional 
  Captações e áreas de proteção  
- Infraestruturas de abastecimento e saneamento 
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Entidades contactadas Informação solicitada Informação recebida/Observações 

Câmara Municipal do Cadaval 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor;  
- Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos; 
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
 -PDM - Carta de Ordenamento e de Condicionantes,  
Para a área em questão, não está identificada a existência de 
elementos patrimoniais. 

Câmara Municipal do Bombarral 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor;  
- Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos; 
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
 -PDM - Carta de Ordenamento e de Condicionantes,  
- Infraestruturas de águas e esgotos  
- Elementos classificados e respetivas zonas de proteção  

Câmara Municipal de Óbidos 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor;  
- Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos; 
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
- Informação de redes de águas, EE e ETAR.  
- PDM - Carta de Ordenamento e de Condicionantes . 

Câmara Municipal de C. Rainha 

- Cartas de Ordenamento e de condicionantes e servidões do PDM em vigor;  
- Carta síntese de Outros Planos de Ordenamento municipais em vigor;  
- Infraestruturas e equipamentos existentes e previstos; 
- Património Arqueológico, Arquitetónico e Cultural; 
- Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento; 
- Localização de captações (incluindo furos e poços) de água licenciadas para 
os diversos fins. 

Enviada informação relativa a: 
- PDM - Carta de Ordenamento e de Condicionantes 
- Servidões em vigor 
- PMO em vigor 
- Património arqueológico, arquitetónico e cultural 
- Infraestruturas e equipamentos  
- Infraestruturas de abastecimento de água e saneamento 

Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDR LVT) 

- Cartas de Reserva Ecológica Nacional dos concelhos de Sintra, Mafra, 
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas 
da Rainha;  

Enviada informação relativa a: 
Cartas da Reserva Ecológica Nacional (REN) desagregada por 
ecossistema dos concelhos abrangidos. 
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Entidades contactadas Informação solicitada Informação recebida/Observações 

- Localização de furos, nascentes e poços. 

Comunidade Intermunicipal do Oeste 
- Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas que 
possam vir a ser afetadas pelo projeto; 
- Atividades económicas existentes e projetadas da área em estudo. 

Remetem para a informação fornecida pelas Câmaras Municipais 

Comboios de Portugal (CP) 
- Características e composição do material circulante¸  
- Características e composição do material circulante que circula atualmente 
na linha do Oeste. 

Enviada informação relativa a: 
- Características do material circulante futuro 
- Fichas técnicas de material ao serviço 

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
- Existência de Concessões mineiras, contratos de prospeção e pesquisa, 
pedreiras licenciadas. 

Reunião na DGEG da qual resultou a indicação das coordenadas dos 
limites das pedreiras "Pedra Furada" e "Pedreira n.º5". As licenças 
que foram atribuídas para as duas áreas estão ativas (não foram 
revogadas nem caducadas).  
Sugeriram novo contacto para as áreas mineiras (contratos de 
prospeção e pesquisa e concessões). Após novo contato 
estabelecido foi enviado geovisualizador para verificar a existência 
de interferências. 

Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR) 

- Infraestruturas de aproveitamento de Recursos Hídricos existentes e 
projetadas;  
- Projetos de emparcelamento; Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e 

áreas com interesse de conservação. 

Enviada informação relativa a: 
- AH Óbidos que constitui um projeto com financiamento aprovado.  
É solicitada reunião para compatibilização das soluções, a qual 
ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2017, tendo ficado esclarecido que 
o projeto é compatível com os limites dos blocos de rega do AH. 
Contudo, foi solicitada a apresentação do projeto na sua fase de 
execução. 

Direção-Geral das Actividades Económicas 
(DGAE) 

- Atividades económicas existentes e projetadas da área em estudo. Não foi obtida resposta 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC) 
- Localização de imóveis de interesse cultural e/ou outras condicionantes ao 
projeto. 

Envio de elementos patrimoniais 

Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE) 

- Localização de equipamentos escolares existentes nas proximidades da área 
de estudo. 

Não foi obtida resposta 
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Entidades contactadas Informação solicitada Informação recebida/Observações 

Direção Regional de Agricultura e Pescas de 
Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT) 

- Infraestruturas de aproveitamento de recursos hídricos existentes e 
projetadas;  
- Projetos de emparcelamento;  
- Regiões Demarcadas, áreas condicionadas e áreas com interesse de 

conservação¸  
- Localização dos projetos agrícolas/florestais financiados. 

Referência à existência de: 
- Aproveitamentos Hidroagrícolas e projetos de emparcelamento 
- Existência de projetos agrícolas/florestais financiados 
- Regiões demarcadas ou de potencial interesse vitícola 

EDP Distribuição  - Redes enterradas e/ou à superfície e infraestruturas associadas. 
Enviada informação relativa a: 
 - Cadastro de linhas de média tensão  

EPAL, SA 

- Localização de todas as redes, assim como eventuais infraestruturas 
associadas;  
- Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que - possam 
ser afetadas pelo projeto. 

Enviada informação relativa a: 
- cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 
S.A. 

Galp Energia/Lisboagás 

- Localização de oleodutos, condutas de gás e outras redes existentes e 
previstas, assim como eventuais infraestruturas associadas; 
- Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser 
afetadas pelo projeto. 

Enviada informação relativa a: 
- infraestruturas de gás natural que cruzam a linha. 

Infraestruturas de Portugal (IP) 
- Localização de todos os eixos rodoviários que se encontrem em projeto ou 
em fase de construção. 

A informação existente é a que está na posse do consórcio 

Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) 

Informação sobre: 
 - Existência de áreas protegidas, biodiversidade e áreas florestais em toda a 
envolvente à área em estudo;  
- Outras condicionantes ao projeto. 

Referência a que numa zona de influência de 1000m não há 
qualquer área classificada. 
Indicação de links e/ou bibliografia para consulta relativamente a: 
 - Rede Nacional de Áreas Protegidas, diretiva habitats, diretiva aves,  
- Plano Sectorial da Rede Natura 2000,  
 - Atlas das Aves Nidificantes de Portugal,  
- Atlas dos Anfíbios e Répteis,  
- Morcegos, 
- Regime Florestal,  
- Zonas de Intervenção Florestal,  
- Arvoredo de Interesse Público,  
- Zonas de caça,  
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Entidades contactadas Informação solicitada Informação recebida/Observações 

- Áreas ardidas,  
- Zonas percorridas por incêndios. 

Instituto de Financiamento de Agricultura e 
Pescas I.P. (IFAP) 

Limites dos projetos agrícolas e florestais existentes financiados por fundos 
comunitários e informação relevante associada Aguarda-se resposta. 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(LNEG) 

- Concessões mineiras e de águas; pedreiras licenciadas; 
- Recursos hidrominerais e minerais com interesse económico. 
- Pedido de esclarecimento relativo à localização do Geositio da Pedra Furada 

Enviada informação relativa a: 
- Limites de concessões antigas e depósitos mineiros 
- Áreas potenciais de areias e argilas 
- Rochas ornamentais de Pero Pinheiro 

Lusitânia Gás 

- Localização de oleodutos, condutas de gás e outras redes existentes e 
previstas, assim como eventuais infraestruturas associadas; 
- Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser 
afetadas pelo projeto. 

Concessionária da Galpenergia. Vide informação recebida da 
Galpenergia. 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 
- Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser 
afetadas pelo projeto. 
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Referência ao Decreto-Lei n.º 31/2007 de 11/12 - Servidão da Base 
Aérea de Sintra (BA1) e ao Decreto lei n.º 597/73 de 7 /11 - Zonas de 
proteção radioelétrica dos feixes. 
- Representação georreferenciada das referidas servidões. 

MEDWAY (CP Carga) Características e composição do material circulante Aguarda-se resposta. 

MEO 
- Localização de Instalações, equipamentos, ou outras infraestruturas;  
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Aguarda-se resposta. 

NOS 
- Localização de Instalações, equipamentos, ou outras infraestruturas;  
- Identificação de áreas de servidão associadas. 
 

Envio de cadastro existente. 

NOWO (ex – Cabovisão) 
- Localização de Instalações, equipamentos, ou outras infraestruturas;  
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Envio de cadastro existente. 
Referência à existência de cabos de fibra ótica instalada em conduta 
MEO junto às estações CP de Torres Vedras e Caldas da Rainha, 
para além de condutas da própria REFER (neste caso, terá que ser a 
própria REFER a informar do traçado exato, assim como a 
localização de salas técnicas). 
Alertam ainda para a seguinte situação: 



INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 
Projeto de Modernização da Linha do Oeste 

Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, 
 entre os km 20+320 e 107+740 

Volume 0 – Projeto Geral 
Tomo 04 – Estudo de Impacte Ambiental 

 
Memória Descritiva e Justificativa 

 

 

 

TROÇO MIRA SINTRA/MELEÇAS – C. DA RAINHA  Documento N.º ANEXO I.1_Quadro_entidades contactadas 

ESTUDO PRÉVIO  Data Agosto de 2017 

VOLUME 0 - TOMO 04 Pág. 7 Ficheiro ANEXO I.1_Quadro_entidades contactadas 

 

 

Entidades contactadas Informação solicitada Informação recebida/Observações 

- Rede da NOWO Communications S.A., na sua maioria, estar em 
infraestruturas aéreas EDP e PT, assim como, em infraestruturas 
subterrâneas da PT e da NOWO. Caso estas sejam alteradas, será 
necessário informar a NOWO antecipadamente. 

Polícia de Segurança Pública - Departamento 
de Armas e Explosivos 

- Localização, características, tipos de explosivos e áreas de segurança de 
oficinas de pirotecnia. 

Aguarda-se resposta 

Portugal Telecom (PT) 

- Localização de todas as redes enterradas e/ou à superfície, assim como 
eventuais infraestruturas associadas; 
 - Localização de Instalações, equipamentos, ou outras infraestruturas que 
possam condicionar o projeto. 

Aguarda-se resposta 

Rede Elétrica Nacional (REN) 

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

Enviada informação relativa a: 
- Ramal de Torres Vedras (gasoduto); 
- Linhas elétricas de alta tensão. 

Secretaria Geral do Ministério da 
Administração Interna 

- Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas que 
possam vir a ser afetadas pelo projeto;  
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Remeteram o pedido para a Autoridade Nacional da Proteção Civil, 
que identificou os principais riscos associados ao projeto e algumas 
medidas a ter em consideração. 

TAKARGO Características e composição do material circulante Aguarda-se resposta. 

Turismo de Portugal 
- Inventário de recursos turísticos, bem como empreendimentos existentes e 
previstos. 

Identificação de empreendimentos turísticos existentes e previstos na 
faixa de 200 m e de 2000m 

Vodafone Portugal - Comunicações 
- Localização de Instalações, equipamentos, ou outras infraestruturas;  
- Identificação de áreas de servidão associadas. 

Aguarda-se resposta 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Fernando Camilo Mateus <fernmate@ADP.PT>

Enviado: segunda-feira, 28 de novembro de 2016 14:45

Para: Maria João Brito - GIBB Portugal

Cc: Luís Almeida

Assunto: RE: Projeto de Modernização da Linha do Oeste - cadastro EPAL e LVT

Anexos: Eixo_traçado_Buffer_500_500.dwg; Req_Linha Oeste.dwg

Boa tarde: 
 
Na sequência do Vossa mensagem de correio eletrónico e da vossa carta Ref.ª LIS/AG16011/C0184/HRH, junto 
anexamos ficheiro georreferenciado em ETRS89 com o cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. na envolvente em questão. 
 
Importa salientar que os elementos enviados, atendendo à respetiva escala, são meramente indicativos. Assim, e se 
necessário, para o desenvolvimento dos V. estudos numa fase de maior pormenor ou concretização da V. obra, a 
correta localização, em termos de planimetria e/ou altimetria, deverá ser devidamente validada com recurso a 
pesquisas ou verificação de câmaras, demonstrando desde já a nossa disponibilidade para reunir nos locais de 
potencial interferência.  
 
Para o efeito, deverá ser contactada a equipa de Licenciamentos da EPAL, S.A. por via do endereço de correio 
eletrónico licenciamentos.epal@adp.pt. 
 
Solicita-se ainda que nos seja previamente submetido o processo, numa fase de maior pormenor, para que se possa 
verificar que a salvaguarda das nossas infraestruturas está garantida face às soluções preconizadas para a vossa 
intervenção. 
 
Por último, salienta-se que a informação cadastral geográfica agora fornecida é propriedade da EPAL, S.A. e goza da 
proteção de direitos de autor, sendo apenas cedido o direito à sua utilização para os fins a que se destina. Está, 
assim, interdita a sua comercialização ou cedência a terceiros, no seu todo ou em parte, mesmo que a título 
gratuito, sem que para tal haja autorização expressa desta empresa. 
 
Cumprimentos 
Fernando Mateus 
DIREÇÃO DE GESTÃO DE ATIVOS 
Área de Cadastro/SIG 
Supervisão de Equipa de Licenciamentos  

  
Quinta da Boa Hora, Areias de Cima, 2600-705 Castanheira do Ribatejo 
Telefone:+ 351 263 276 223 – Telemóvel: + 351 914 931 860 
e-mail: fernmate@adp.pt  
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Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário. 
Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de 
imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir. 
This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us 
immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way. 

 

 

From: Maria João Brito - GIBB Portugal [mailto:mjbrito@gibbportugal.com]  

Sent: 23 de novembro de 2016 16:45 

To: Fernando Camilo Mateus <fernmate@ADP.PT> 

Cc: Luís Almeida <luis.almeida@ADP.PT> 

Subject: RE: Projeto de Modernização da Linha do Oeste - cadastro EPAL e LVT 

 

Exmo Sr Engº Fernando Mateus 

 

Segue em anexo ficheiro com a localização georreferenciada (sistema de coordenadas ETRS89) da linha do Oeste e 

correspondente área de estudo, para a qual solicitamos o envio de informação.  

 

Relativamente aos elementos de projeto por vós solicitados, não nos encontramos ainda em condições de os 

remeter, no entanto, fá-lo-emos logo que nos seja possível. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Estrada Nacional 116 – Km 31,7 (Entre Bucelas e Alverca) 
Cabeço da Rosa 
2671-601 Bucelas 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 

 

 

De: Fernando Camilo Mateus [mailto:fernmate@ADP.PT]  
Enviada: quarta-feira, 23 de novembro de 2016 14:30 
Para: gibb@gibbportugal.com 
Cc: Luís Almeida 
Assunto: Projeto de Modernização da Linha do Oeste - cadastro EPAL e LVT 
 

A/C Sr.ª Eng.ª Maria João Brito 
 
Boa tarde: 
 
Na sequência da vossa carta em anexo, para envio do cadastro da EPAL e da LVT – Águas de Lisboa e Vale do Tejo 
(ex-Águas do Oeste) no âmbito do projeto de Modernização da Linha do Oeste, solicita-se para um melhor 
enquadramento, o envio em formato editável e georeferenciado da área em questão. 
 
Caso existam elementos adicionais do vosso projeto, que especifiquem a intervenção, agradecemos também o seu 
envio. 
 
Cumprimentos 
Fernando Mateus 
DIREÇÃO DE GESTÃO DE ATIVOS 
Área de Cadastro/SIG 
Supervisão de Equipa de Licenciamentos  
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Quinta da Boa Hora, Areias de Cima, 2600-705 Castanheira do Ribatejo 
Telefone:+ 351 263 276 223 – Telemóvel: + 351 914 931 860 
e-mail: fernmate@adp.pt  
 

                                                                                    
 

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

 

 

 

Clique aqui com o botão direito 
do rato para transferir imagens.   
Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Outlook impediu a 
transferência automática desta  
imagem a partir da Internet.

 

Sem vírus. www.avast.com  

Não foram detetados vírus nesta mensagem. 

Verificado por AVG - www.avg.com 

Versão: 2016.0.7924 / Base de dados de Vírus: 4664/13461 - Data de Lançamento: 11/23/16 

Não foram detetados vírus nesta mensagem. 

Verificado por AVG - www.avg.com 

Versão: 2016.0.7924 / Base de dados de Vírus: 4664/13491 - Data de Lançamento: 11/28/16 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Rita Madaleno <rita.madaleno@bewater.com.pt>

Enviado: quarta-feira, 14 de dezembro de 2016 12:41

Para: mjbrito@gibbportugal.com

Cc: 'Pedro Pereira'; 'Bruno Miranda'

Assunto: FW: Projeto de Modernização da linha do Oeste - Pedido de Elementos

Anexos: 2016Nov16_AG16011_C0150_BEWATER.pdf; SHP Files.rar

Exmos. Senhores, 

 

No seguimento do solicitado no vosso email do passado dia 13/12/2016, vimos por este meio enviar a informação 

solicitada. 

Em anexo enviamos algumas shapefiles, referentes às infraestruturas exploradas pela Águas de Mafra e abrangidas 

pelo buffer de 200m centrado na Linha do Oeste: 

Rede de drenagem de águas residuais: 

- Coletores; 

- Caixas de visita. 

Rede de abastecimento de água: 

- Condutas; 

- Válvulas; 

- Ventosas; 

- Descargas; 

- Hidrantes (bocas e marcos de incêndio); 

- Caudalímetros. 

 

Disponíveis para esclarecimento adicional. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
Rita Madaleno 
Serviço de Projetos e Fiscalização 
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Be Water, S.A. 
Águas de Mafra 
Rua Constância Maria Rodrigues, 19 – 2644-013 Mafra 

tel.: +351 261 816 650 – fax: +351 816 659 

tlm.: +351 932 554 777 e-mail: rita.madaleno@bewater.com.pt 

www.bewater.com.pt – www.mafra-bewater.com.pt 

���� Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer. Há cada vez menos árvores. 

*********************************************************************************************************************************************************************** 

Se não for o destinatário desta mensagem, agradecemos que nos devolva a mesma e que destrua a mensagem original. As informações contidas 

na presente mensagem são estritamente confidenciais e destinam-se exclusivamente ao destinatário mencionado. Qualquer utilização, 

reprodução ou divulgação desta mensagem é estritamente proibida. 

This e-mail is extended only for use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential 

and exempt from disclosure under applicable law. Any use, distribution or copying of this e-mail communication is strictly prohibited if you are not 

the addressee. If so, please notify us immediately by e-mail, and destroy the original. Thank you. 

*********************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

From: Maria João Brito - GIBB Portugal [mailto:mjbrito@gibbportugal.com]  
Sent: terça-feira, 13 de dezembro de 2016 17:49 
To: pedro.pereira@bewater.com.pt; rita.madaleno@bewater.com.pt 
Subject: Projeto de Modernização da linha do Oeste - Pedido de Elementos 

 

Exmos Srs 

 

No seguimento do contacto com a IPE, vimos por este meio proceder ao reenvio da carta remetida a 16 de 

novembro passado relativa ao pedido de elementos no âmbito do projeto de Remodelação da Linha do Oeste. Em 

anexo envio o eixo do traçado em shapefile para procederem ao envio da informação em formato digital. 

 

Agradeço desde já a atenção dispensada. Com os melhores cumprimentos, 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Estrada Nacional 116 – Km 31,7 (Entre Bucelas e Alverca) 
Cabeço da Rosa 
2671-601 Bucelas 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 

 

Não foram detetados vírus nesta mensagem. 

Verificado por AVG - www.avg.com 

Versão: 2016.0.7924 / Base de dados de Vírus: 4739/13591 - Data de Lançamento: 12/14/16 



















Infraestruturas
3 de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente ANACOM
Praça da Portagem
28O9OI3ALMADA a —

Ti.351 211 069302 NC Sr. DiretoradaGestaode Espectro
IP@infraestruturasdepodugal.pt

Dr.a Lufsa Mendes

Avenida José Malhoa, 12

1099-017 Lisboa

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAÍDA DATA

007-2075536 n.° 20i7-03-20

Assunto: Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Modernização da Unha do
Oeste — Troço Mira Sintra / Meleças — Caldas da Rainha, entre os Km 20+320 e
107+740

Na sequência da vossa comunicação ANACOM 2016215695 de 30.12.2016, relativa ao

pedido de identificação de condicionantes, no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental

do Projeto de Modernização da Linha do Oeste — Troço Mira Sintra / Meleças — Caldas da

Rainha, entre os Km 20+320 e 107+740, foi realizada nas vossas instalações, no passado dia

14.03.17, reunião de trabalho para esclarecimento das questões identificadas,

nomeadamente no que respeita à Estação Terrena de Negrais. Foi pois neste contexto que a

Glbb Portugal, adjudicatário da IP para este projeto de modernização vos solicitou a

informação sobre estas condicionantes.

Este projeto de modernização visa não só promover a massificação do transporte público de

passageiros nesta zona do território, como também a utilização de meios de transporte mais

sustentáveis. A par promoveremos o aumento dos níveis de segurança tanto das circulações

ferroviárias, com a instalação de sinalização eletrónica e controlo de velocidades, como das

rodoviárias dado que iremos suprimir um conjunto importante de passagens de nível. De

acordo com os estudos de procura espera-se um aumento significativo da utilização do modo

ferroviário, passado a haver de acordo como referido estudo, um aumento das atuais 8

comboios/dia/sentido para 24 comboios/dia/sentido. Estes requisitos pressupõem

naturalmente a eletrificação e duplicação da via na zona em questão, apesar do traçado da

Linha do Oeste se manter nos alinhamentos existentes. Tal como referido no passado dia 14

Sede
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA
Praca da Porlagem . 2809-013 ALr1A0A Ponugal
T+á51 212879000. F.351 212931 907 NIPO 503 933 813
ip@rnfraoslruturasdopoilugal.pl www nlraeslruturasdeporlugal.pt capital Social 3.495.375.00000 €



de Março a eletrificação a considerar é no sistema 2x2SKV / 50 Hz e implementação do

sistema de Retorno de Corrente de Tração, Terras e Proteções, que na perspetiva dos

sistemas de eletrificações ferroviários em corrente alternada é aquele que assegura menores

emissões eletromagnéticas.

Neste contexto e de acordo com o estabelecido na reunião do passado dia 14 de Março

enviamos 2 estudos realizados, pelo ISEL e INESC Porto, relativamente a uma situação

similar relacionada com o projeto de Alta Velocidade e a Estação de Monitorização de

Espectro de Serves, salientando deste já que os níveis de interferência eletromagnética não

terão equivalência na medida que as correntes elétricas associadas a comboios de alta

velocidade (300 Km/h) em nada se comparam ao previsto para a Linha do Oeste, onde a

velocidade não ultrapassará os 140 Km/h.

Não obstante as servidões radioelétrica sob administração da ANACOM como da ferroviária,

sob a égide da IP, estamos certos que será encontrada solução satisfatória para a

continuidade de gestão destas infraestruturas públicas.

o

-o

Com os nossos melhores cumprimentos,

E
o-
E

Diretor da Qryção de Eng Ambiente

II José Manuel Faísca
e
e

o-

(Ao abrigo da Delegação/subdelegação de competências conferida

pela Deliberação n° 13/IP/2016

no

o
2
o
o

Sede 2.2

NFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA
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T+351 212879000- F+351 212951 997 N1P0503933813
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>

Enviado: quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 14:46

Para: 'MAURíCIO, João Pedro Feijão'

Cc: 'rui.apostolo@gibbportugal.com'

Assunto: 2017Jan19_AG16011/0014 - Esclarecimento Dados CP 

P06_D16.01 

 

Engº João Mauríco 

 

Os dados que enviou e que desde já agradeço, assumo que serão correspondentes às locomotivas que no futuro 

circularão na linha do Oeste, após concluída a eletrificação da via, uma vez que são locomotivas exclusivamente 

elétricas. 

 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, que estamos a elaborar, necessitamos de caraterizar o material que 

existe atualmente a circular na linha, pelo que solicito  a mesma informação, mas para estas unidades. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Estrada Nacional 116 – Km 31,7 (Entre Bucelas e Alverca) 
Cabeço da Rosa 
2671-601 Bucelas 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 

 

 

 

De: MAURíCIO, João Pedro Feijão [mailto:JPFMAURICIO@cp.pt]  
Enviada: terça-feira, 6 de dezembro de 2016 17:37 
Para: mjbrito@gibbportugal.com 
Assunto: Dados CP  
Importância: Alta 
 

João Pedro Feijão Maurício 
  

Clique aqui com o botão direito do rato para transferir imagens.  Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Outlook impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.

 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

JPFMAURICIO@cp.pt 
Tel 211023505      Tlm 910301301      Fax 213473093 
Morada Calçada do Duque, Nº 20 1249 109 

Clique aqui com o botão direito do rato para 
transferir imagens.  Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Outlook impediu a transferência 
automática desta imagem a partir da Internet.

 

Clique 
aqui com 
o botão  
direito do 
rato para 
transferir  
imagens.  
Para 

ajudar a 
proteger 
a sua  
privacida
de, o  
Outlook  

   

Clique 
aqui com 
o botão  
direito do 
rato para 
transferir  
imagens.  
Para 

ajudar a 
proteger 
a sua  
privacida
de, o  
Outlook  

 

Clique aqui com o botão direito do rato para transferir imagens.  Para ajudar a proteger a sua privacidade,  
o Outlook impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.
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Clique aqui com o botão direito do rato para transferir imagens.  Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Outlook impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.

 

  
Cara Sr.ª Eng.ª Maria João Brito,  

 

No seguimento do seu ofício de 16.11.2016 venho remeter-lhe os dados solicitados que anexo.  

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

Atentamente,  

 

 

  

Não foram detetados vírus nesta mensagem. 

Verificado por AVG - www.avg.com 

Versão: 2016.0.7924 / Base de dados de Vírus: 4728/13542 - Data de Lançamento: 12/06/16 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>

Enviado: segunda-feira, 2 de janeiro de 2017 12:49

Para: 'rosario.martins@lneg.pt'

Assunto: 2017Jan02_AG16011/0001 - Pedido de esclarecimento Vosso Oficio LNEG 01841 

Exmos Srs 

 

A informação que nos foi prestada através do Vosso Oficio LNEG 01841 de 23/12/2016, remete para a consulta da 

Bases de dados do LNEG Geo-Sitios , onde refere estarem assinalados como geossítios nas vizinhanças do projeto, os 

Lapiás de Pedra Furada e de Negrais e o Penedo de Lexim.   

 

Da consulta do Geoportal do LNEG, o geositio da Pedra Furada conflitua com a  linha do oeste, de acordo com a 

imagem abaixo, retirada do geoportal. De acordo com o mesmo geoportal, o sitio da Pedra Furada é enquadrado 

como sitio classificado ao abrigo do Dec. Lei nº 393/91 de 11 de Outubro, no entanto, o mesmo diploma apenas se 

refere ao sítio da Granja dos Serrões e de Negrais, um pouco deslocado da área em estudo, não fazendo referência 

ao Lapiás de Pedra Furada. 

 

Esta informação aparentemente contraditória, carece de esclarecimento para que possamos com certeza efetuar o 

enquadramento geográfico dos referidos geositios e confrontá-los com o projeto em análise.  

 

 
 

Da informação que nos foi fornecida pelo LNEG em shapefile, não consta a localização dos referidos geositios, 

apenas uma área potencial para rochas ornamentais de Pero Pinheiro que abrange a zona da Pedra Furada. 

 

Neste sentido, solicitamos a vossa análise e esclarecimento desta situação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Estrada Nacional 116 – Km 31,7 (Entre Bucelas e Alverca) 
Cabeço da Rosa 
2671-601 Bucelas 
Tel: 213 861 523     
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>

Enviado: terça-feira, 7 de fevereiro de 2017 12:22

Para: 'Susana Machado'

Cc: 'Rosario Martins'; 'Rita Caldeira'; 'Rui Apóstolo - GIBB Portugal'

Assunto: RE: 2017Jan02_AG16011/0001 - Pedido de esclarecimento Vosso Oficio LNEG 

01841 

ControloControlo: Destinatário Lida

'Susana Machado'

'Rosario Martins'

'Rita Caldeira'

'Rui Apóstolo - GIBB Portugal' Lida: 07-02-2017 12:23

Bom dia  
 
Muito obrigada pela vossa resposta, no entanto, esta ainda me suscita algumas dúvidas que estão relacionadas com 
a localização apresentada no Geoportal do LNEG e também com o estatuto legal que lhe está associado. Em 
comparação com a localização apresentada no Dec. Lei nº 393/91 de 11 de Outubro, os limites e locais parecem não 
ser os mesmos. 
 
Por outro lado, contactámos também o ICNF que nos forneceu a seguinte informação : 

“Tendo por base a cartografia da área de estudo e uma zona de influência de 1000m, verifica-se que esta não é 

abrangida por qualquer área classificada. Encontra-se, no entanto, próximo dos anteriores Sítios classificados Campo 

de Lapiás da Granja dos Serrões (cerca de 500 m) e de Negrais (cerca de 1,5 km), no entanto os sítios em referência 

não têm atualmente qualquer regime ou estatuto legais de proteção nem está em curso qualquer processo para a 

sua classificação e integração na Rede Nacional de Áreas Protegidas.” 

 

Estes sítios já fizeram parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas, cujos limites eram os que se apresentam na 

imagem e que correspondem aos limites constantes do  Dec. Lei nº 393/91. No entanto, de acordo com o ICNF, já 

não o são. 

Neste sentido, estamos em crer que a informação que está no geoportal do LNEG está incorreta no que respeita ao 

limite, localização e estatuto de classificação atual. Não obstante, peço o vosso contributo para o esclarecimento 

desta situação, pois no Estudo de Impacte Ambiental esta situação deverá ser corretamente caracterizada.  
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Com os melhores cumprimentos, 
 
Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Alameda António Sérgio, n.º 22 – 9º C 
Edifício Amadeo Souza Cardoso 
1495-132 Algés 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 

 
 
 

De: Susana Machado [mailto:susana.machado@lneg.pt]  
Enviada: terça-feira, 7 de fevereiro de 2017 11:34 
Para: mjbrito@gibbportugal.com 
Cc: Rosario Martins; Rita Caldeira 
Assunto: FW: 2017Jan02_AG16011/0001 - Pedido de esclarecimento Vosso Oficio LNEG 01841  
 
Bom dia 
 
Antes de mais pedimos desculpa pela demora na nossa resposta. 
 
De facto, existe uma aparente contradição no que se refere à denominação do geossítio Lapiás de Pedra Furada e de 
Negrais . 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>

Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2016 15:45

Para: 'fernandojorge.santos@edp.pt'

Assunto: 2016Nov21_AG16011/187 - Modernização da Linha do Oeste 

Anexos: Eixo_traçado.dwg

EDP Distribuição 

Rcler-Er-Estudo de Redes Mt/bt 

 

ASSUNTO:       «Prestação de Serviços para a elaboração de projeto com coordenação e segurança –Elaboração do 

projeto de Modernização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra / Meleças –Caldas da Rainha, entre 

os km 20+320 e 107+740» 

 

Ex.mos Senhores, 

 

Encontrando-se o Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva a elaborar o Projeto mencionado em epígrafe para a IP 

Engenharia, em fase de Estudo Prévio, gostaríamos de estar de posse de toda a informação relativa a eventuais condicionantes e 

estruturas existentes sobre e nas imediações do Traçado de Via (Em anexo). 

 

Assim, retomando os contactos já mantidos com a IP/IPE, solicitamos que nos seja disponibilizada por V. Exas toda a informação 

relevante, se possível, em formato digital e georeferenciado, nomeadamente: 

• Redes enterradas e/ou à superfície e infraestruturas associadas 

 

Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Estrada Nacional 116 – Km 31,7 (Entre Bucelas e Alverca) 
Cabeço da Rosa 
2671-601 Bucelas 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>

Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2016 15:55

Para: 'ccardoso@galpenergia.com'

Assunto: 2016Nov21_AG16011/188 - Modernização da Linha do Oeste 

Anexos: Eixo_traçado.dwg

Galp Energia 

G.A. – OM&E-Lisboagás 

 

ASSUNTO:       «Prestação de Serviços para a elaboração de projeto com coordenação e segurança –Elaboração do 

projeto de Modernização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra / Meleças –Caldas da Rainha, entre 

os km 20+320 e 107+740» 

 

Ex.mo Sr. Eng.º Carlos Cardoso, 

 

Encontrando-se o Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva a elaborar o Projeto mencionado em epígrafe para a IP 

Engenharia, em fase de Estudo Prévio, gostaríamos de estar de posse de toda a informação relativa a eventuais condicionantes e 

estruturas existentes sobre e nas imediações do Traçado de Via (Em anexo). 

 

Assim, retomando os contactos já mantidos com a IP/IPE, solicitamos que nos seja disponibilizada por V. Exas toda a informação 

relevante, se possível, em formato digital e georeferenciado, nomeadamente: 

• Localização de oleodutos, condutas de gás e outras redes existentes e previstas, assim como eventuais infraestruturas 

associadas; 

 

Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Estrada Nacional 116 – Km 31,7 (Entre Bucelas e Alverca) 
Cabeço da Rosa 
2671-601 Bucelas 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>

Enviado: segunda-feira, 23 de janeiro de 2017 10:57

Para: 'infocpcarga@cpcarga.pt'

Cc: 'Rui Apóstolo - GIBB Portugal'

Assunto: 2017Jan23_AG16011/0022 - Material circulante - Linha do Oeste - P06_D019.01

Exmos Srs: 

 

Encontrando-se o Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva a elaborar o Projeto de Modernização da Linha 

do Oeste – Troço Mira Sintra / Meleças –Caldas da Rainha, entre os km 20+320 e 107+740 para a IP Engenharia, 

em fase de Estudo Prévio, gostaríamos de estar de posse de toda a informação relativa ao material circulante que 

circula na Linha do Oeste. 

 

Neste sentido, solicitamos que nos seja disponibilizada as características e composição do material circulante que 

circula atualmente na linha, assim como aquele que poderá vir a circular no futuro após as obras de modernização 

da via, que incluem a sua eletrificação. 

 

Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Alameda António Sérgio, n.º 22 – 9º C 
Edifício Amadeo Souza Cardoso 
1495-132 Algés 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>

Enviado: segunda-feira, 23 de janeiro de 2017 10:58

Para: 'takargo@takargo.pt'

Cc: 'Rui Apóstolo - GIBB Portugal'

Assunto: 2017Jan23_AG16011/0023 - Material circulante - Linha do Oeste - P06_D020.01

Exmos Srs: 

 

Encontrando-se o Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva a elaborar o Projeto de Modernização da Linha 

do Oeste – Troço Mira Sintra / Meleças –Caldas da Rainha, entre os km 20+320 e 107+740 para a IP Engenharia, 

em fase de Estudo Prévio, gostaríamos de estar de posse de toda a informação relativa ao material circulante que 

circula na Linha do Oeste. 

 

Neste sentido, solicitamos que nos seja disponibilizada as características e composição do material circulante que 

circula atualmente na linha, assim como aquele que poderá vir a circular no futuro após as obras de modernização 

da via, que incluem a sua eletrificação. 

 

Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

Maria João Brito 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  
Alameda António Sérgio, n.º 22 – 9º C 
Edifício Amadeo Souza Cardoso 
1495-132 Algés 
Tel: 213 861 523     
Skype: mjmbrt 
    

�Antes de imprimir, pense no ambiente! 

          Before printing, think about the environment! 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal <sofiadiasdiogo@gibbportugal.com>

Enviado: quinta-feira, 16 de março de 2017 14:22

Para: info.pagamentos@ifap.pt; 'Margarida Moreau'

Cc: nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt; 'Rui Apóstolo - GIBB Portugal'; 'Maria 

João Brito - GIBB Portugal'

Assunto: P06_D023 - RE: 2017FEV21_AG16011/0085 - Pedido de Elementos

Anexos: 20170216133725615_DRAPLVT.pdf

Exmos. Senhores, 

 

Na sequência dos contactos anteriormente efetuados, vimos pelo presente reforçar o pedido de elementos relativo 

à disponibilização dos limites de cada um dos projetos agrícolas e florestais financiados por fundos comunitários, 

identificados pela DRAP-LVT como existentes no corredor de estudo do projeto de Modernização da Linha do Oeste.  

 

Refere-se ainda que a data para conclusão do Estudo de Impacte Ambiental é no dia 04/05/2017, pelo que se 

solicitam os elementos o mais célere que Vos for possível. 

 

Anexa-se novamente o ofício da DRAP-LVT com a informação supra mencionada.  

 

Com os nossos melhores cumprimentos,  

Sofia Diogo 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  

 

De: Margarida Moreau [mailto:Margarida.Moreau@ifap.pt]  

Enviada: segunda-feira, 6 de Março de 2017 18:28 
Para: Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal 
Cc: Maria Fernanda; Info.Pagamentos 

Assunto: RE: 2017FEV21_AG16011/0085 - Pedido de Elementos 

 

Exma Senhora 

 

Em resposta ao V. mail infra, que nos mereceu a melhor atenção, informamos que o assunto está a ser objeto de 

análise e que daremos os esclarecimentos devidos tão brevemente quanto possível. 
 
 

Agradecemos que a troca de correspondência seja efetuada através do endereço de email 
info.pagamentos@ifap.pt 

 

Com os nossos cumprimentos 

 

 

 

 

 

De: Sofia Dias Diogo - GIBB 
Portugal 
[mailto:sofiadiasdiogo@gibbportugal

.com]  

Enviada: segunda-feira, 6 de março de 2017 16:53 
Para: Info.Pagamentos 

Assunto: FW: 2017FEV21_AG16011/0085 - Pedido de Elementos 
Importância: Alta 

Info.pagamentos 
Departamento de Apoios ao Investimento 
Unidade de Informação, Gestão e Especificações Técnicas 
Rua Castilho, 45-51, 1269-164 Lisboa 
Telefone: 21 384 6000 Ι Fax: 21 3846185 
e-mail: info.pagamentos@ifap.pt 
www.ifap.pt 

 
“Cultivamos o desenvolvimento, apoiamos o futuro.” 
Imprima este email apenas se for necessário. Proteja o ambiente. 
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Exmos. Senhores, 

 

No seguimento do contacto telefónico efetuado, venho pelo presente reencaminhar o email do dia 21/02/2017, 

solicitando um ponto de situação relativo ao pedido de elementos mencionado. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Sofia Diogo 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.  

 

De: Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal [mailto:sofiadiasdiogo@gibbportugal.com]  

Enviada: terça-feira, 21 de Fevereiro de 2017 14:28 
Para: 'ifap@ifap.pt' 

Assunto: 2017FEV21_AG16011/0085 - Pedido de Elementos 

Importância: Alta 
 

Exmos. Senhores, 

 

A/C do Departamento de Apoios ao Investimento 

 

O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar a “Prestação de Serviços para a 

elaboração de projeto com coordenação de segurança – Elaboração do projeto de Modernização da Linha do Oeste 

– Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, entre os km 20+320 e 107+740”, para a IP, em Fase de Estudo 

Prévio. 

 

No seguimento do contacto efetuado com a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP 

LVT), foi-nos fornecida informação relativa à existência de projetos agrícolas e/ou florestais financiados por fundos 

comunitários, de acordo com o Ponto 2 da carta em anexo.  

 

Uma vez que “qualquer intervenção que venha intersetar estes projetos terá de ter em consideração as 

condicionantes que os mesmos impõem”, vimos pelo presente solicitar os limites de cada um dos projetos agrícolas 

e florestais existentes, assim como informação relevante associada.  

 

Em anexo enviamos o buffer da área em estudo em formato shapefile e o pdf da carta da DRAP LVT com a 

informação supra mencionada.  

 

Antecipadamente gratos pela V/atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

Sofia Diogo 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A. 
Edifício Amadeo Souza-Cardoso 
Alameda António Sérgio, n.º 22 - 9ºA 
1495-132 Algés 
Tel.: (+351) 213 861 523; Fax.: (+351) 213 855 750 
e-mail: sofiadiasdiogo@gibbportugal.com Antes de imprimir, pense no ambiente! 

 

 

 

Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast. 

www.avast.com  

 

 

A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erros. A mensagem pode ser 

intercetada, alterada, perdida, destruída, chegar ao destinatário com atraso, ou mesmo com vírus, não 
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obstante o IFAP utilizar software anti-vírus. 

Esta mensagem, incluindo eventuais ficheiros anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada 

e destina-se a uso exclusivo dos seus destinatários. Se não for o destinatário pretendido, informamos que a 

recebeu por engano, pelo que, qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de 

revelação a terceiros, impressão ou cópia são expressamente proibidos. Se recebeu esta mensagem por 

engano, por favor contacte imediatamente o remetente por e-mail, e apague de imediato a mensagem do seu 

sistema informático. 

O IFAP declina qualquer responsabilidade por erros ou omissões na presente mensagem e eventuais 

consequências, que resultem das situações referidas.  

 

 

Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast. 

www.avast.com  

 

Não foram detetados vírus nesta mensagem. 

Verificado por AVG - www.avg.com 

Versão: 2016.0.8007 / Base de dados de Vírus: 4756/14119 - Data de Lançamento: 03/15/17 
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Maria João Brito - GIBB Portugal

De: Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal <sofiadiasdiogo@gibbportugal.com>

Enviado: quinta-feira, 20 de abril de 2017 16:14

Para: 'Maria João Brito - GIBB Portugal'

Assunto: FW: GIBB - 2017ABR04_AG16011/0162 - Pedido de Elementos

Anexos: 20170216133725615_DRAPLVT.pdf

 

 
SOFIA DIOGO 

Departamento de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente 
____________________________ 
  

 
  

 

De: Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal [mailto:sofiadiasdiogo@gibbportugal.com]  
Enviada: terça-feira, 4 de Abril de 2017 11:25 
Para: 'Pedidos.AEST' 
Assunto: GIBB - 2017ABR04_AG16011/0162 - Pedido de Elementos 
 

Exmos. Senhores, 

 

Gratos pela V/resposta. 

No âmbito da correspondência trocada e de acordo os estatutos do IFAP, vimos pelo presente solicitar que nos seja 

enviado orçamento, com respetivo prazo de resposta (uma vez que temos prazos bastante curtos para a elaboração 

do EIA), para disponibilização dos seguintes elementos: 

• Limites (delimitação) dos projetos agrícolas e florestais existente na área em estudo, nomeadamente, os 

que foram identificados pela DRAP-LVT, cujo ofício segue novamente em anexo; 

• Informação relevante associada, nomeadamente, identificação das diferentes tipologias dos projetos.  

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 
SOFIA DIOGO 

Departamento de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente 
____________________________ 
  

 
  

 

De: Pedidos.AEST [mailto:Pedidos.AEST@ifap.pt]  
Enviada: terça-feira, 4 de Abril de 2017 10:57 
Para: sofiadiasdiogo@gibbportugal.com 
Cc: Pedidos.AEST 
Assunto: GIBB - 2017FEV21_AG16011/0085 - Pedido de Elementos 
Importância: Alta 
 

Exma. Senhora, 

No seguimento do pedido de informação sobre os limites dos projetos agrícolas e florestais existentes na área da 

Linha do Oeste – troço Mira Sintra/Meleças - Caldas da Rainha, informamos que, no âmbito da publicitação da 
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Deliberação n.º 1118/2011, de 20 de abril, o IFAP procede à cobrança dos custos inerentes à produção de 

informação estatística, mediante a elaboração de orçamento. 

Para o efeito, necessitamos de conhecer detalhadamente qual a “informação relevante associada” que pretendem 

obter, relativamente a estes projetos. 

Mantemo-nos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional que considerem necessário. 

Com os nossos cumprimentos, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De: Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal [mailto:sofiadiasdiogo@gibbportugal.com]  
Enviada: terça-feira, 21 de fevereiro de 2017 14:28 
Para: IFAP 
Assunto: 2017FEV21_AG16011/0085 - Pedido de Elementos 
Importância: Alta 
 

Exmos. Senhores, 

 

A/C do Departamento de Apoios ao Investimento 

 

O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar a “Prestação de Serviços para a 

elaboração de projeto com coordenação de segurança – Elaboração do projeto de Modernização da Linha do Oeste 

– Troço Mira Sintra / Meleças – Caldas da Rainha, entre os km 20+320 e 107+740”, para a IP, em Fase de Estudo 

Prévio. 

 

No seguimento do contacto efetuado com a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP 

LVT), foi-nos fornecida informação relativa à existência de projetos agrícolas e/ou florestais financiados por fundos 

comunitários, de acordo com o Ponto 2 da carta em anexo.  

 

Uma vez que “qualquer intervenção que venha intersetar estes projetos terá de ter em consideração as 

condicionantes que os mesmos impõem”, vimos pelo presente solicitar os limites de cada um dos projetos agrícolas 

e florestais existentes, assim como informação relevante associada.  

 

Em anexo enviamos o buffer da área em estudo em formato shapefile e o pdf da carta da DRAP LVT com a 

informação supra mencionada.  

 

Antecipadamente gratos pela V/atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

Sofia Diogo 
Departamento de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A. 
Edifício Amadeo Souza-Cardoso 
Alameda António Sérgio, n.º 22 - 9ºA 

Maria Manuel Ribeiro 
Chefe de Área 
Gabinete de Planeamento Estratégico 
Área de Planeamento Estratégico e Projetos 
Rua Fernando Curado Ribeiro, 4-G |1649-034 Lisboa 
Telefone: 21 7518731 Ι Ext. 24932 Ι Fax: 21 7518631 
e-mail: maria.ribeiro@ifap.pt 
www.ifap.pt 

 

  

  

  

  

Imprima este email apenas se for necessário. Proteja o ambiente. 
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ANEXO I – ENTIDADES CONTACTADAS 

Anexo I.2 – Atas de Reunião 








