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Anexo 1.1 – Correspondência Enviada 

 

  















































































































































































































































































































From: Madalena Coutinho
To: "dmj@cm-porto.pt"
Cc: "Otilia Freire"
Subject: Pedido de informação
Date: sexta-feira, 16 de março de 2018 09:30:40
Importance: High

Exma Sr. Eng. Cristina Azurara
 
 
No âmbito do EIA sobre o projeto da nova linha G – Praça da Liberdade-Casa da Música – do
Metro do Porto, em elaboração pela Arqpais, foi-nos facultado um conjunto de informação
sobre o cadastro arbóreo dos jardins do troço em estudo, o qual desde já agradecemos. Na sua
sequência vimos perguntar se é possível disponibilizar a lista de espécies arbóreas
correspondentes.
 
Solicitamos, também, informação que disponham sobre árvores de alinhamento e árvores
classificadas, estrutura verde da cidade, propostas de reabilitação dos espaços verdes e
qualquer outra informação que considerem útil para informar o EIA no sentido de pudermos
melhorar o estudo.
 
Disponível para qualquer esclarecimento, apresento os meus melhores cumprimentos
Madalena Coutinho

mailto:madalena.coutinho@arqpais.pt
mailto:dmj@cm-porto.pt
mailto:otilia.freire@arqpais.pt








From: Madalena Coutinho
To: "directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt"
Cc: "Otilia Freire"; "Rui Mendes"
Subject: EIA Metro do Porto - Linha Circular. Pedido de informação
Date: terça-feira, 29 de maio de 2018 11:42:41
Attachments: 25-05-2018 - Tracados.JPG
Importance: High

Exma Senhora Dr.ª Maria Neto
 
 
A Metro do Porto, S.A adjudicou ao agrupamento SNER/CJC/NSE a elaboração do Projeto de
Execução da Linha Circular: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música, no âmbito do qual se
inclui a elaboração do respetico Estudo de Impacte Ambiental, que está a ser executado pela
Arqpais – Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.
 
De uma forma geral o troço da linha Circular que se pretende construir, integralmente
subterrâneo, em via dupla, tem um desenvolvimento de aproximadamente 2,9 km e prevê a
construção de quatro estações: Liberdade/S. Bento, Hospital de St. António, Galiza e
Boavista/Casa da Música, 5 poços de ventilação e emergência e o ramal de injeção de veículos a
partir de Linha C já em exploração (ver figura anexa).
 
Ao abrigo do disposto no número 1 do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto,
pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o
projeto em causa enquadra-se na alínea h) “Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e
subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de tipo específico, utilizadas exclusiva ou
principalmente para transporte de passageiros”, do nº 10, do Anexo II do referido diploma.
 
Neste contexto vimos solicitar que nos seja facultada informação sobre as preocupações/
determinantes em termos de saúde pública que um projeto desta natureza deverá cautelar e,
simultaneamente, poderá influenciar.
 
Agradecendo a vossa disponibilidade para o assunto e uma resposta com a maior brevidade
possível, encontramo-nos disponíveis para qualquer esclarecimento.
 
Atentamente,
Madalena Coutinho
 
 

mailto:madalena.coutinho@arqpais.pt
mailto:directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt
mailto:otilia.freire@arqpais.pt
mailto:rui.mendes@arqpais.pt
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Anexo 1.2 – Correspondência Recebida 

  

















From: Otilia Freire
To: madalena.coutinho@arqpais.pt
Subject: FW: Linha G - Cadastro arbóreo
Date: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018 10:02:47
Attachments: image001.jpg

arv_JardimCarregal_02fev2018.pdf
arv_PraçaGaliza_02fev2018.pdf
arv_PraçaGaliza+JardimSophia_02fev2018.pdf
arv_PraçaMouzAlbuquerque_02fev2018.pdf
Carrilho_Videira_Jan_17.pdf
Pr_Mouzinho_Albuquerque_2012.pdf

 

 

Com os melhores Cumprimentos
_____________________________________
Otília Baptista Freire
Project Manager

Logotipo_RGB

www.arqpais.pt

R. Padre Américo, 1, Esc. 2,
1600-548 LISBOA
Tel:  +351 217 122 720
TM: +351 968 333 132
Fax: +351 210 967 997
Skype: otilia.baptista.freire
E-mail:  otilia.freire@arqpais.pt

ARQPAIS amiga do ambiente:  Antes de imprimir este e-mail pense bem

se tem mesmo que o fazer.  As árvores são um bem imprescindível.

 

De: Azevedo, Aguinaldo [mailto:aguinaldo.azevedo@sener-engivia.pt] 

Enviada: 6 de fevereiro de 2018 21:34

Para: Otília Freire - Arqpais (otilia.freire@arqpais.pt) <otilia.freire@arqpais.pt>

Cc: Lobato, Pedro <pedro.lobato@sener-engivia.pt>; Pereira, Sofia <sofia.pereira@sener-engivia.pt>; Daniel Diogo di Carlo (daniel@cjceng.com.br)

<daniel@cjceng.com.br>; Daniel Sousa (daniel.sousa@nse.pt) <daniel.sousa@nse.pt>; jcarlos@cjceng.com.br; José Simões <jose.simoes@cjceng.com.br>; Tiago Azeredo

(tiago.azeredo@cjceng.com.br) <tiago.azeredo@cjceng.com.br>

Assunto: FW: Linha G - Cadastro arbóreo

Para conhecimento

 

De: GPR-Geral [mailto:GPR-GERAL@metro-porto.pt] 

Enviada: terça-feira, 6 de fevereiro de 2018 19:47

Para: Azevedo, Aguinaldo

Cc: GPR-Geral

Assunto: Linha G - Cadastro arbóreo

Sr. Eng.º Aguinaldo Azevedo

 

Em anexo enviamos a informação recebida da Câmara Municipal do Porto relativa aos conjuntos arbóreos dos jardins.

 

Com os melhores cumprimentos

 

Victor Silva

 

 

Por favor tenha em mente a sua responsabilidade ambiental.
Antes de imprimir este e-mail certifique-se que realmente necessita desta cópia em papel.
Se já o imprimiu e utilizou coloque-o no contentor azul.

METRO DO PORTO, SA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esta mensagem (incluindo eventuais ficheiros anexos) pode conter informação confidencial ou privilegiada.

Se não for o destinatário pretendido, por favor contacte imediatamente o remetente por e-mail, e apague a mensagem do seu sistema informático.

Qualquer opinião expressa na presente mensagem é imputável à pessoa que a enviou, a não ser que o contrário resulte expressamente do seu texto e que a pessoa em causa tenha poderes para vincular a Metro do Porto, SA.

This message and any files transmitted with it may contain confidential information or privileged material.

If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by e-mail and delete this message from your system.

Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states otherwise and the sender is authorized to state them to be the views of Metro do Porto, SA .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que
compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta
confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su
contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo elimine de todos sus archivos.
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient
not to use such information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids
any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete
it from your mailbox or any other storage mechanism.



From: Jorge Freitas
To: madalena.coutinho@arqpais.pt
Cc: Carlos Seruca Salgado
Subject: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. EIA do projecto em fase de Estudo Prévio - Ref

180207-SCN-AM-CT-000031
Date: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 18:28:30

Boa tarde

 

Exma. Senhora Eng.ª Madalena Coutinho,

 

Correspondendo à solicitação efectuada através da carta Ref.ª 180207-SCN-AM-CT-000031 de

2018-02-07, informamos que sendo o troço da Linha Circular em estudo integralmente

subterrâneo, não terá qualquer implicação com as servidões aeronáuticas.

Assim, a ANAC nada tem a obstar ao desenvolvimento do Estudo em causa.

Cumprimentos,

 

Jorge Freitas

Chefe de Departamento

Head of Department

Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas

Aeronautical Infrastructure Department

Autoridade Nacional da Aviação Civil

Portuguese Civil Aviation Authority

Morada: Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado
1749-034 Lisboa
Portugal

E-mail: jorge.freitas@anac.pt

Tel.: +351 21 842 35 07/00 (Ext: 1661)

Fax: +351 21 841 06 14

Web: www.anac.pt

 

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

ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil

Este email (incluindo quaisquer anexos) pode conter informação confidencial para uso exclusivo do destinatário.

Se não for o destinatário pretendido, não deve usar, distribuir, ou copiar este email. Se recebeu esta

mensagem por engano, por favor informe o emissor e elimine-a imediatamente.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or

entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the sender and

delete it immediately.

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



From: SCN_Geral
To: otilia.freire@arqpais.pt; madalena.coutinho@arqpais.pt
Cc: Pereira, Raul; Pereira, Sofia
Subject: FW: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - SR02733298
Date: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 17:29:36
Attachments: image001.png

image002.png
Pedido Cadastro - SENER .pdf
shapefile_249.zip

Boa tarde,
No seguimento do pedido de informação sobre eventuais condicionantes para a elaboração do Estudo de
Impacte Ambiental para o Projeto do Metro do Porto – Linha G, reenvio a informação recebida por parte da
NOS.

Com os melhores cumprimentos,
Luciana Pereira

 

De: Gestao Entidades [mailto:gestao.entidades@nos.pt] 

Enviada: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 16:37

Para: SCN_Geral

Cc: Patricía da Cruz Soares

Assunto: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - SR02733298

 

Exmos. Senhores,

 

Em virtude da receção da vossa carta, datada de 07 de fevereiro’18, enviamos a nossa informação

cadastral no formato shapefile (shapefile_249), que anexamos.

 

 

Desde já agradecemos.

 

Cumprimentos,

 

roda

 

 

Raquel Balás
Direção de Desenvolvimento de Infraestruturas

Gestão Licenciamentos

F: +351 217 929 346

 gestao.entidades@nos.pt

 
Av. D. João II, Nº48  - 3º Piso

Parque das Nações

1998-030 Lisboa

  

 

  

AVISO 

A informação contida neste e-mail  e ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser  lidos exclusivamente pela pessoa ou entidade a quem se

dirigem. Se recebeu esta comunicação por engano, por favor,  informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos

sem os ler, copiar,  gravar, distribuir  ou divulgar ou fazer qualquer outro uso da informação. Lembre-se da sua Responsabilidade Social Ambiental

antes de decidir imprimir este e-mail. 

DISCLAIMER 

The information in this email  is confidential  and should only be read by the person or entity to whom it is addressed. If you have received this

communication by mistake, please notify the sender and immediately delete the message and the attached files without reading, copying,

recording, distributing, disseminating or making any other use of the information.  Remember your Environmental Responsibility  before deciding to

print this email.

 

 

__________________________________________________________________________



La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: Barradas, Olga
To: "Madalena Coutinho"; "otilia.freire@arqpais.pt"
Cc: Azevedo, Aguinaldo; Pereira, Raul; SCN_Geral
Subject: Linha G. Ambiente. Resposta das entidades externas consultadas.
Date: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 15:05:10
Attachments: image001.gif

image002.jpg
180222_AM-CT-000043_Resposta_DGEstabelecimEscol_Norte.pdf

Importance: High

Boa tarde

Segue em anexo carta hoje recebida do Ministério da Educação – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares Norte.

Com os melhores cumprimentos

Olga Barradas
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edifício Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa (Portugal)
T: +351 21 752 91 60 – Ext. 52119

Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
 Please consider the environment before printing this e-mail

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto
de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción

 

__________________________________________________________________________ 

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se
encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente
necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido.
Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection
Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly for the original
intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and
delete it from your mailbox or any other storage mechanism.



From: José António Pinto Almeida
To: madalena.coutinho@arqpais.pt
Cc: Luis Teixeira; SDTPO; Paula Brandão
Subject: Metro - Linha Circular - Cadastro de Aguas pluviais (Aguas do porto)
Date: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018 14:28:10
Attachments: AguasPluviais.dwg

Boa Tarde

Junto envio a rede cadastrada e existente no local.

Nota.: Os elementos devem ser verificados no local.

Cumprimentos.

José António

 

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

Águas do Porto
Rua Barão de Nova Sintra, 285
4306-901 Porto



From: SCN_Geral
To: madalena.coutinho@arqpais.pt; otilia.freire@arqpais.pt
Cc: Pereira, Raul; Azevedo, Aguinaldo; Barradas, Olga
Subject: FW: Linha CircularTroço Praça da Liberdade-Casa da Música EIA Projeto de Estudo Prévio
Date: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018 16:21:11
Attachments: image001.jpg

image002.png
SENER Linha CircularTroço Praça da Liberdade-Casa da Música EIA Projeto de Estudo Prévio.doc

Boa tarde,

No seguimento do pedido de informação para o Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto do Metro do
Porto – Linha G, reenvio a informação recebida por email por parte do LNEG. A informação oficial será
enviada por correio, que reenviaremos assim que chegue.

Cumprimentos,
Luciana

 

De: Rosario Martins [mailto:rosario.martins@lneg.pt] 

Enviada: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018 16:02

Para: Barradas, Olga

Cc: SCN_Geral

Assunto: Linha CircularTroço Praça da Liberdade-Casa da Música EIA Projeto de Estudo Prévio

 

Junto se envia a informação que se anexa: Segue por oficial

 

Os melhores cumprimentos

Rosário Martins
Secretariado da UGHGC

 

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

 

 

- AVISO -

Esta mensagem de correio eletrónico e quaisquer dos seus
ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados
apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo
conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá
ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei
vigente. Se não é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi
enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou divulgação da
mesma. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos
de imediato, por correio eletrónico, para o endereço acima e
apague este e-mail do seu sistema.

Obrigado.



- NOTICE -

This e-mail transmission and eventual attached files are intended
only for the use of the individual or entity named above and may
contain information that is confidential, privileged and exempt
from disclosure under applicable law. If you are not the intended
recipient, or if you have received this transmission in error,
please immediately notify us by e-mail at the above address and
delete this e-mail from your system.

Thank you.

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: SCN_Geral
To: madalena.coutinho@arqpais.pt; otilia.freire@arqpais.pt
Cc: Barradas, Olga; Azevedo, Aguinaldo; Pereira, Raul
Subject: MP Linha G: Elementos EIA - respostas da ANACOM e SIRESP
Date: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018 16:25:50
Attachments: 180226_EM-000051_RE_ANACOM_Linha_Circular_Troco_Praca_Liberdade-casa_Musica_ref.2018047371-982519.pdf

180223_EM-000050_RE_SIRESP_Linha_Circular_Troco_Praca_Liberdade-casa_Musica_ref.9784.pdf

Boa tarde,

Seguem em anexo cartas da ANACOM e do SIRESP em resposta à solicitação de informação para a
elaboração do EIA.

Cumprimentos,
Luciana

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.
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Rui Mendes

De: Barradas, Olga [olga.barradas@sener-engivia.pt]
Enviado em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 18:46
Para: 'Madalena Coutinho'; 'otilia.freire@arqpais.pt'
Cc: Pereira, Raul; SCN_Geral; Azevedo, Aguinaldo; Pereira, Sofia
Assunto: Linha G. Ambiente. Resposta da REN
Anexos: 180227_CT-000055_RE_REN_Linha_Circular_Troco_Praca_Liberdade-

casa_Musica.pdf

Prioridade: Alta

Boa tarde 

Segue em anexo resposta hoje recebida da REN. 

Com os melhores cumprimentos  / Saludos / Best Regards 

 

Olga Barradas
Rua Professor Fernando da Fonseca 
Edifício Visconde de Alvalade, piso 2 
1600-616 Lisboa (Portugal) 

T: +351 21 752 91 60 – Ext. 52119 

 Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
                    Please consider the environment before printing this e-mail 

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al 
destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, 
procediendo a su destrucción 

 

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, 

se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean 

estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad 

y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de 

cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo 

elimine de todos sus archivos.  

The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data 

Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly 

for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user 

to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in 

error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.  
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Rui Mendes

De: cadastro [edpgas.cadastro@edp.pt]
Enviado em: quinta-feira, 1 de março de 2018 10:06
Para: madalena.coutinho@arqpais.pt
Cc: AEM DT EDPGASD; Disponibilidade EDPGASDistribuição
Assunto: [CAPRT18028] IMPACTE AMBIENTAL METRO PORTO - LINHA CIRCULAR 

(TROÇO PRAÇA DA LIBERDADE - CASA DA MÚSICA)
Anexos: Ofício.pdf; Cadastro gas_Metro Porto.dwg; CAPRT18028.pdf

 

 

Exmos. Senhores. 
 

Recebemos a V/ solicitação, que desde já agradecemos, tendo a mesma sido registada nos nossos serviços

com a refª. CAPRT18028 

Respondendo ao solicitado, pela presente somos a enviar o cadastro das infraestruturas de distribuição de 

gás natural, acompanhado da resposta formal à V/ solicitação, para a qual chamamos a V/ atenção. 
 

Mais informamos que, perante a existência de incidentes sobre as infraestruturas de distribuição de gás 
natural existentes na via pública em cuja origem tenha estado um ato de um terceiro alheio à REN 

PORTGÁS Distribuição, 
aquele terceiro será responsável pelo ressarcimento dos prejuízos causados à própria REN PORTGÁS 

Distribuição e a outros lesados que existam se, em relação ao mesmo, se lograr demonstrar a totalidade 

dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos. 
 

Solicitamos, ainda, que nos informem da data prevista do início dos trabalhos, através dos seguintes 
canais: 

Contactando 22 540 24 15 

Enviando um email para disponibilidade.edpgasdistribuicao@edp.pt 

 

Com os nossos cumprimentos, 

 

Luís Jorge Moutinho 

REN Portgás Distribuição 

Direcção Técnica I Área de Engenharia e Sustentabilidade 

Rua Linhas de Torres, nº41 

4350-214 Porto Portugal 
Tel: (+351) 225 071 518 

 

 

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.

Este mensaje, asi como los archivos anexos, pueden contener informacion reservada o confidencial. Si Usted recibe este 
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mensaje por error, le rogamos que informe de inmediato al remitente y elimine el mensaje y los ficheros anexos, sin 

reproducirlos en modo alguno.



From: SCN_Geral
To: madalena.coutinho@arqpais.pt; otilia.freire@arqpais.pt
Cc: Barradas, Olga; Pereira, Sofia
Subject: MP Linha G: Elementos EIA - resposta do Batalhão de Sapadores Bombeiros
Date: quinta-feira, 1 de março de 2018 15:27:31
Attachments: 180227_CT-000060_Batalhao_Sapadores_Bombeiros.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo carta do Batalhão de Sapadores Bombeiros em resposta à solicitação de informação para a
elaboração do EIA.

Cumprimentos,
Luciana

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: SCN_Geral
To: Madalena Coutinho; otilia.freire@arqpais.pt
Cc: Pereira, Raul; Barradas, Olga; Pereira, Sofia
Subject: Linha G - Elementos EIA: Resposta DGPC
Date: segunda-feira, 5 de março de 2018 17:13:15
Attachments: image001.png

DGPC.zip
180305_CT-000065_RE_DG_Patrimonio_Cultural_Linha_Circular_Troco_Praca_Liberdade-casa_Musica.pdf

Boa tarde,

Junto anexo cópia da carta enviada pela DGPC e zip com as shapefiles recebidas em CD, em resposta à
solicitação de elementos para o EIA.

Com os melhores cumprimentos,
Luciana

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: SCN_Geral
To: Madalena Coutinho; Pereira, Raul; Azevedo, Aguinaldo
Cc: Pereira, Sofia
Subject: Linha G. Solicitação de elementos para o EIA - Telefonema para Galp
Date: quarta-feira, 7 de março de 2018 14:59:56
Attachments: image002.png

Boa tarde,

Contactei por telefone o Dr. João Paulo Pedrosa, da gestão de Cadastro e SIG da Galp, que informou que a

Galp não possui infraestrutura de distribuição de gás no Porto, sendo este serviço fornecido pela REN

Portgás Distribuição, empresa esta que foi contactada anteriormente e que já respondeu e forneceu
elementos.

Com os melhores cumprimentos,
Luciana

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: SCN_Geral
To: Madalena Coutinho; otilia.freire@arqpais.pt
Cc: Pereira, Raul; Pereira, Sofia
Subject: FW: 2018ENG0254_ Troço Praça da Liberdade- Casa da Música, Porto
Date: quinta-feira, 8 de março de 2018 15:48:57
Attachments: 20180308153541996.pdf

Boa tarde,

Reenvio a Resposta da Nowo à solicitação de informação para a elaboração do EIA.

Com os melhores cumprimentos

-----Mensagem original-----
De: Patrícia Alves [mailto:Patricia.Alves@nowo.pt]
Enviada: quinta-feira, 8 de março de 2018 15:38
Para: SCN_Geral
Cc: Marco Rodrigues; Pedro Russo
Assunto: 2018ENG0254_ Troço Praça da Liberdade- Casa da Música, Porto

Prezados senhores

Apresentamos os melhores cumprimentos

Acusamos a recepção do V/ Ofício com a referência 180207-SCN-AM-CT-000044, em anexo para um
melhor enquadramento, o qual merece a nossa resposta.
Assim, serve o presente para informar que a Nowo Communications S.A. não dispõe de rede de
telecomunicações no local mencionado.

Reiteramos os nossos cumprimentos, expectando que a informação acima indicada vá de encontro
ao V/ pedido.

Obrigada

Patrícia Alves
Engenharia -TSI

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

AVISO:
A informação contida neste e-mail e ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos
exclusivamente pela pessoa ou entidade a quem se dirigem. Se recebeu esta comunicação por
engano, por favor, informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos
sem os ler, copiar, gravar, distribuir ou divulgar ou fazer qualquer outro uso da informação. É
estritamente proibido o uso, a distribuição, cópia ou qualquer forma de disseminação não
autorizada do conteúdo desta mensagem. Lembre-se da sua Responsabilidade Social Ambiental
antes de decidir imprimir este e-mail.

DISCLAIMER :
The information in this email is confidential and should only be read by the person or entity to
whom it is addressed. If you have received this communication by mistake, please notify the sender
and immediately delete the message and the attached files without reading, copying, recording,
distributing, disseminating or making any other use of the information. It´s strictly prohibited the
use, distribution copy or any other form of unauthorized dissemination of this message´s content.
Remember your Environmental Responsibility before deciding to print this email.

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter



personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para
fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas
la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion,
copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail
erroneamente ruego nos lo reenvie y lo elimine de todos sus archivos.
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by
the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims
which are not strictly for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and
exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content.
If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or
any other storage mechanism.



RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

Exmo.(a) Sr.(a)

Dr. Aguinaldo Azevedo

Representante do Consórcio SENER/CJC/NSE 
Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício
Visconde de Alvalade, Piso 2 
1600-616 Lisboa

 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

180207-SCN-AM-CT-000033 09/02/2018 OF_DSOT_MXB_4086/2018
PE-INF_4/2018

Assunto|Subject Pedido de elementos de base ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto em fase
de Estudo prévio da linha circular: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música.

Em resposta à correspondência recebida CR_2876/2018, relativa a pedido de “informação no sentido de

identificar as principais condicionantes que o território em causa apresenta”, em fase de elaboração do Estudo
prévio do projeto e do respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), informa-se que:

- Quanto ao fator ambiental "Qualidade do Ar", encontra-se disponível no sítio eletrónico da
CCDR-N, na secção "Serviços/Ambiente/Qualidade do Ar", bem como, em "Serviços/Ambiente/
Documentos" informação sistematizada que se considera relevante para a Região Norte. 

- Relativamente ao "Ambiente Sonoro", deverá ser consultado o Mapa de Ruído do
Porto, disponível na Câmara Municipal do Porto em http://www.cm-porto.pt/gestao-de-ruido/
planeamento-estrategico. 

- Quanto à análise socioeconómica, deverá ser consultado o Instituto Nacional de Estatística -
Censos, Estatísticas Demográficas, Contas Regionais, Anuários Regionais, entre outros. 

- Deverão ainda ser considerados os Pareceres da Comissão de Avaliação e as Declarações de
Impacte Ambiental dos restantes projetos do Metro do Porto, já sujeitos a procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental, disponíveis em http://siaia.apambiente.pt/. 

- Ainda que as Comissões de Coordenação presidam e secretariem as Comissões Consultivas
dos Planos Municipais e Intermunicipais de Ordenamento do Território, não são as entidades
responsáveis pelas opções de Plano, sendo a responsabilidade dos procedimentos de elaboração,
alteração, revisão ou suspensão de planos e programas das Entidades “donas dos Planos” e, como
tal, não poderão disponibilizar informação nos formatos pretendido; 
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RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

- Enquanto Entidade responsável pela Aprovação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional, a
CCDR-N disponibiliza, na página institucional, as Cartas da REN em vigor para os Municípios da
Região Norte: http://norteonline.ccdr-n.pt/GTerritorial/). 
Contudo, conforme determinado na Portaria n.º 1041/91, de 11 de Outubro, para o concelho do
Porto não há áreas a integrar na REN, pelo que não se aplica a disponibilização.

  

A Direção Geral do Território (DGT), através do acesso ao Sistema Nacional de Informação Territorial
(SNIT): http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/, disponibiliza informação em diferentes
formatos e plataformas: Quer através do acesso simples (consulta de Instrumentos de Gestão territorial em
vigor), através do acesso avançado (Infraestruturas de Dados Espaciais – IDE), da plataforma colaborativa
de Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP), ou da disponibilização de serviços WEB (Web Map
Service -WMS e Web Feature Service - WFS) que permite a utilização da informação gráfica, com recurso
a ferramenta SIG, nos respetivos ambientes de trabalho. 

Em complemento, poderá aceder a informação geográfica (Open Data), disponível na Plataforma de Dados
abertos, no endereço: http://www.igeo.pt/. 
  

No que respeita ao Plano Diretor Municipal (PDM) do Porto, enquanto instrumento fundamental na gestão
do território, recomenda-se a consulta à Câmara Municipal do Porto ou, em complemento, a consulta do
endereço: http://www.cm-porto.pt/pdm/o-pdm_5. 

A título informativo, com base nos elementos gráficos remetidos e representando, grosso modo, as
alternativas propostas no Portal Geográfico da CCDR-N (conforme extratos e legendas em anexo), estarão
em causa as seguintes Entidades da Administração Central, a consultar no âmbito da localização da operação
urbanística:

- DGPC - Direção Geral do Património Cultural, no âmbito da localização em área classificada
ou em vias de classificação; 

- DRCN – Direção Regional de Cultura do Norte: 

- No âmbito da localização em Zona Especial de Proteção a imóvel classificado ou em vias de
classificação; 

- Enquanto Entidade responsável pela aprovação e acompanhamento da realização dos trabalhos
arqueológicos; 
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- APA - Agência Portuguesa do Ambiente, Administração da Região Hidrográfica do Norte, no
âmbito do domínio hídrico; 

- EDPD – EDP Distribuição - DRC Porto, no âmbito da servidão de passagem de Linha e
subestações de Alta Tensão da Rede Elétrica Subterrânea;

  

Mais se informa que, conforme indicado no pedido, a presente resposta será encaminhada por correio
eletrónico para a Dra. Madalena Coutinho (madalena.coutinho@arqpais.pt), enquanto representante da
empresa ARQPAIS – Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda - Entidade responsável pelo
Estudo de Impacte Ambiental.  

Com os melhores cumprimentos,

Anexos: Extratos do Portal Geográfico com representação das alternativas de traçado propostas sobre
cartografia do Plano Diretor Municipal do Porto.
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Planta de Condicionantes do PDM do porto



Planta de Condicionantes do PDM do porto
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Planta de Ordenamento do PDM do porto

(Qualificação de Solo)
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Planta de Ordenamento do PDM do porto

(Património)
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Planta de Ordenamento do PDM do porto

(Hierarquia da Rede Rodoviária)



From: Maximino Bidarra
To: madalena.coutinho@arqpais.pt
Cc: Jose Freire; Cristina Guimaraes
Subject: Pedido de elementos de base ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto em fase de Estudo prévio

da linha circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música REF<PE-INF_4/2018>
Date: segunda-feira, 19 de março de 2018 19:45:32
Attachments: image001.jpg

OFDSOTMXB2018 - PE-INF2018+Extratos.pdf

Exm.ª Dra. Madalena Coutinho,

 

Em resposta ao solicitado (referência 180207-SCN-AM-CT-000033 - correspondência recebida

CR_2876/2018), relativa ao pedido em assunto, para os devidos efeitos, remeto o ofício

expedido.

 

 

Com os melhores cumprimentos,

Maximino Bidarra
TÉCNICO SUPERIOR

DSOT/DPGU
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE         
 

    
 
 

 

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO,
Portugal
TEL +351 22 608 63 00 FAX +351 22 606 14 83
www.ccdr-n.pt  www.novonorte.qren.pt
 

AVISO  LEGAL

 

 

 



From: SCN_Geral
To: Madalena Coutinho; otilia.freire@arqpais.pt
Cc: Pereira, Raul; Barradas, Olga
Subject: FW: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL . LINHA CIRCULAR . TROÇO PRAÇA DA LIBERDADE , CASA DA MUSICA,

PORTO
Date: quarta-feira, 21 de março de 2018 11:19:57
Attachments: image003.jpg

image004.gif
SKM_4050180321120700.pdf

Bom dia,
Reenvio parecer da DRCN.

Cumprimentos

De: Carla Flores [mailto:aflores@culturanorte.gov.pt] 

Enviada: quarta-feira, 21 de março de 2018 11:14

Para: SCN_Geral

Assunto: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL . LINHA CIRCULAR . TROÇO PRAÇA DA LIBERDADE , CASA DA

MUSICA, PORTO

Exmºs Senhores

Para conhecimento e devidos efeitos junto se envia o parecer relativo ao assunto em epígrafe.

Cumprimentos,
Carla Flores
Assistente Técnica

DRCN/Direção de Serviços dos Bens Culturais
Casa de Ramalde
Rua Igreja de Ramalde
4149-011 Porto, PORTUGAL
TEL + 351 22 619 70 80 Telemóvel + 351 93 214 67 49

www.culturanorte.gov.pt

www.facebook.com/culturanorte

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: Pereira, Raul
To: Otilia Freire; Madalena Coutinho
Cc: SCN_Geral
Subject: FW: alexandrarodrigues@cm-porto.pt enviou-te ficheiros através do WeTransfer
Date: quinta-feira, 22 de março de 2018 18:03:09
Attachments: image001.png

image002.jpg
image004.png
image005.png

Importance: High

2 email da CM Porto

Raul Pereira

 

De: SCN_Geral 

Enviada: quinta-feira, 22 de março de 2018 17:58

Para: Pereira, Raul

Assunto: FW: alexandrarodrigues@cm-porto.pt enviou-te ficheiros através do WeTransfer

cid:image001.png@01D386C4.5C4DF040

Pedro Lobato

Rua Professor Fernando da Fonseca, s/n Edifício Visconde de Alvalade, 2º Piso

1600-616 – Lisboa, Portugal

T (Geral) : +351 21 752 91 60

T (Direto) : +351 21 752 91 69             

www.ingenieriayconstruccion.sener

Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. Please consider the environment before printing this e-mail.

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destrucción.

 

De: WeTransfer [mailto:noreply@wetransfer.com] 

Enviada: quinta-feira, 22 de março de 2018 11:59

Para: SCN_Geral

Assunto: alexandrarodrigues@cm-porto.pt enviou-te ficheiros através do WeTransfer

These files will bedeletedon2018- 03- 29

alexandrarodrigues@cm-porto.pt 
enviou-te alguns ficheiros

4 ficheiros, 200 MB no total  Será eliminado a 29 de Março de 2018

Recebe os teus ficheiros

Envio de informação solicitada à CMP - Metro do Porto

Link para download 
https://wetransfer.com/downloads/de38131426ced39b5a7de7f462d6e37120180322115838/ed12ee

4a4eb4439c8ad53ea9b1cfb17420180322115838/8a80cb

4 ficheiros 
Estudos Urbanísticos.zip 

PDM_VIGOR.zip 

20180315_Estrutura_Inf_Metro_Porto.pdf 

Alvaras de Loteamento.zip

Para te certificares de que recebes os nossos e-mails, adiciona noreply@wetransfer.com aos teus contactos.

Obtém mais com o WeTransfer, obtém o Plus

Sobre o WeTransfer      Ajuda      Informações legais

__________________________________________________________________________ 

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos
datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier
persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo elimine de todos sus
archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information
for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related
action to its content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.



From: Pereira, Raul
To: Otilia Freire; Madalena Coutinho
Cc: SCN_Geral
Subject: FW: Toponímia e informação geográfica
Date: quinta-feira, 22 de março de 2018 18:03:17
Attachments: FicheiroAnexo_1.pdf

FicheiroAnexo_2.pdf
Importance: High

Boa tarde,

Reenvio email da CM Porto com informação disponibilizada via wetransfer.

Cumprimentos,
Raul Pereira

-----Mensagem original-----
De: SCN_Geral
Enviada: quinta-feira, 22 de março de 2018 17:58
Para: Pereira, Raul
Assunto: FW: Toponímia e informação geográfica
Importância: Alta

Pedro Lobato
Rua Professor Fernando da Fonseca, s/n Edifício Visconde de Alvalade, 2º Piso
1600-616 – Lisboa, Portugal
T (Geral) : +351 21 752 91 60
T (Direto) : +351 21 752 91 69
www.ingenieriayconstruccion.sener
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es
cosa de todos. Please consider the environment before printing this e-mail.
CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación
anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que
usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a
terceros, procediendo a su destrucción.

-----Mensagem original-----
De: dmig@cm-porto.pt [mailto:dmig@cm-porto.pt]
Enviada: quinta-feira, 22 de março de 2018 11:56
Para: SCN_Geral
Assunto: Toponímia e informação geográfica
Importância: Alta

Exmos. Senhores,

De acordo com o solicitado, comunicamos que vamos proceder ao envio da informação que consta
do anexo por "Wetransfer".
Com os melhores cumprimentos

Alexandra Rodrigues
DMIG

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter
personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para
fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas
la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion,



copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail
erroneamente ruego nos lo reenvie y lo elimine de todos sus archivos.
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by
the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims
which are not strictly for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and
exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content.
If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or
any other storage mechanism.



From: Pereira, Raul
To: Otilia Freire; Madalena Coutinho
Cc: SCN_Geral
Subject: FW: SR02746818 - RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - Solicitação de cadastro das estruturas enterradas
Date: quinta-feira, 22 de março de 2018 18:03:57
Attachments: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg
image006.png
shapefile_376.zip

Informação da NOS

Raul Pereira

 

De: SCN_Geral 

Enviada: quinta-feira, 22 de março de 2018 17:57

Para: Pereira, Raul

Assunto: FW: SR02746818 - RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - Solicitação de cadastro das estruturas

enterradas

 

cid:image001.png@01D386C4.5C4DF040

Pedro Lobato

Rua Professor Fernando da Fonseca, s/n Edifício Visconde de Alvalade, 2º Piso

1600-616 – Lisboa, Portugal

T (Geral) : +351 21 752 91 60

T (Direto) : +351 21 752 91 69             

www.ingenieriayconstruccion.sener

Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. Please consider the environment
before printing this e-mail.

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de
que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

 

 

De: Gestao Entidades [mailto:gestao.entidades@nos.pt] 

Enviada: quinta-feira, 22 de março de 2018 09:56

Para: SCN_Geral

Cc: Patricía da Cruz Soares

Assunto: SR02746818 - RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - Solicitação de cadastro das estruturas

enterradas

 

Exmos. Senhores,

 

 

Por lapso a informação relativa às condutas não seguiu juntamente com os outros elementos.

Enviamos agora o shapefile correspondente, que poderão juntar ás informações anteriormente fornecidas."

 

Com os melhores cumprimentos.

 

roda  
Dina Azenha
Direção Desenvolvimento Infraestruturas

Gestão de Licenciamentos

 
217916431

gestao.entidades@nos.pt

 
Av. D. João II nº 48

1998 – 030 Lisboa

  

 

  

AVISO 

A informação contida neste e-mail  e ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser  lidos exclusivamente pela pessoa ou entidade a quem se dirigem. Se recebeu esta

comunicação por engano, por favor,  informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar,  gravar, distribuir  ou divulgar ou fazer qualquer

outro uso da informação. Lembre-se da sua Responsabilidade Social Ambiental antes de decidir imprimir este e-mail. 



DISCLAIMER 

The information in this email  is confidential  and should only be read by the person or entity to whom it is addressed. If you have received this communication by mistake, please notify

the sender and immediately delete the message and the attached files without reading, copying, recording, distributing, disseminating or making any other use of the information.

Remember your Environmental Responsibility  before deciding to print this email.

 

 

From: Gestao Entidades 

Sent: 16 March, 2018 16:47

To: 'SCN_Geral' <scn.mplg@sener.pt>

Subject: SR02746818 - RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - Solicitação de cadastro das estruturas

enterradas

 

Exmos. Senhores

Em resposta ao email precedente, somos a informar que a situação encontra-se em tratamento.

Assim que nos for possível enviaremos feedback.

Com os nossos cumprimentos

roda Dina Azenha
Direção Desenvolvimento Infraestruturas

Gestão de Licenciamentos

217916431

gestao.entidades@nos.pt

Av. D. João II nº 48

1998 – 030 Lisboa

AVISO 

A informação contida neste e-mail  e ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser  lidos exclusivamente pela pessoa ou entidade a quem se dirigem. Se recebeu esta

comunicação por engano, por favor,  informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar,  gravar, distribuir  ou divulgar ou fazer qualquer

outro uso da informação. Lembre-se da sua Responsabilidade Social Ambiental antes de decidir imprimir este e-mail. 

DISCLAIMER 

The information in this email  is confidential  and should only be read by the person or entity to whom it is addressed. If you have received this communication by mistake, please notify

the sender and immediately delete the message and the attached files without reading, copying, recording, distributing, disseminating or making any other use of the information.

Remember your Environmental Responsibility  before deciding to print this email.

From: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt] 

Sent: 16 March, 2018 12:20

To: Gestao Entidades ; Patricía da Cruz Soares 

Cc: Pereira, Raul 

Subject: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - Solicitação de cadastro das estruturas enterradas

Exmos. Senhores,
Após analise da informação recebida, a qual agradecemos, vimos por este meio solicitar a informação cadastral das vossas estruturas
enterradas na área de estudo (cujos limites seguem em anexo), agradecendo a vossa melhor atenção para este processo e o envio
com a maior brevidade possível destes elementos.
Com os melhores cumprimentos,

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

De: Gestao Entidades [mailto:gestao.entidades@nos.pt] 

Enviada: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 16:37

Para: SCN_Geral

Cc: Patricía da Cruz Soares

Assunto: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - casa da Música - SR02733298

Exmos. Senhores,

Em virtude da receção da vossa carta, datada de 07 de fevereiro’18, enviamos a nossa informação cadastral no formato shapefile

(shapefile_249), que anexamos.

Desde já agradecemos.

Cumprimentos,

roda
Raquel Balás
Direção de Desenvolvimento de Infraestruturas

Gestão Licenciamentos

F: +351 217 929 346

gestao.entidades@nos.pt

Av. D. João II, Nº48 - 3º Piso

Parque das Nações

1998-030 Lisboa



AVISO 

A informação contida neste e-mail  e ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser  lidos exclusivamente pela pessoa ou entidade a quem se dirigem. Se recebeu esta

comunicação por engano, por favor,  informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar,  gravar, distribuir  ou divulgar ou fazer

qualquer outro uso da informação. Lembre-se da sua Responsabilidade Social Ambiental antes de decidir imprimir este e-mail. 

DISCLAIMER 

The information in this email  is confidential  and should only be read by the person or entity to whom it is addressed. If you have received this communication by mistake, please notify

the sender and immediately delete the message and the attached files without reading, copying, recording, distributing, disseminating or making any other use of the information.

Remember your Environmental Responsibility  before deciding to print this email.

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se encuentra
amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios
para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a
cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este
e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection
Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly for the original intended
purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise
any related action to its content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your
mailbox or any other storage mechanism.

__________________________________________________________________________ 

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se
encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean
estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y
exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de
cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo elimine
de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data
Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly for
the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to
disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.



From: SCN_Geral
To: Madalena Coutinho; otilia.freire@arqpais.pt
Cc: Barradas, Olga; Pereira, Sofia
Subject: FW: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental
Date: quarta-feira, 28 de março de 2018 12:05:20
Attachments: image001.png

image002.gif
image003.png
180207-SCN-AM-CT-000045_PT.pdf
Alternativa 1 - Infraestruturas Altice-MEO.dwg
Alternativa 2 - Infraestruturas Altice-MEO.dwg

Bom dia,

Reenvio os elementos fornecidos pela PT.

Com os melhores cumprimentos

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

De: DPL - Sala Distribuição Projetos Norte [mailto:dpl-distribuicao-projetosnorte@telecom.pt] 

Enviada: quarta-feira, 28 de março de 2018 11:42

Para: SCN_Geral

Cc: José Manuel Alves Magalhães; DPL - Sala Distribuição Projetos Norte; Antonio Manuel C Furtado;

António Jorge Neves Pereira

Assunto: FW: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

 

Bom dia,

 

Na sequência da vossa solicitação, junto enviamos  ficheiro informático (formato "dwg"), contendo o

cadastro das infraestruturas existentes pertencentes à MEO, obtido com base na informação por V/

enviada.

De notar que a localização exata das infraestruturas carece de validação no terreno.

 

Deverão, contudo, previamente analisar e caso existam serviços afetados da MEO, considerar na vossa

empreitada reposição dos mesmos, para o que nos disponibilizamos a prestar os esclarecimentos

necessários, bem como, a elaborar propostas de soluções técnicas e fornecimento do respetivo custo.

 

Deverão ainda que ter em consideração os seguintes procedimentos:

 

1- Caso haja necessidade de alteração das infraestruturas existentes, por motivo de obras, o

mesmo deverá ser comunicado à PT Comunicações.   

Os custos relacionados com eventuais alterações serão imputados ao requerente. A execução

dos respetivos desvios das infraestruturas ficará condicionada à aceitação do valor estimado

dos custos referentes á reposição das mesmas bem como á construção das infraestruturas

subterrâneas.

 

2- Sempre que se verifiquem danos provocados na tubagem propriedade da MEO, esta terá

obrigatoriamente que ser regularizada no local do dano, através de colocação de meias canas

(devidamente coladas) a envolver os cabos existentes, por forma a garantir proteção



mecânica aos mesmos, e deverão ser passados, entre as câmaras de visita adjacentes, tantos

tubos novos quantos os que forem danificados;

 

O envio dos elementos não invalida o contacto prévio c/ a MEO - Serviços de Comunicações e

Multimédia, S.A. (Engº José Magalhães 966394201 ou 225003925 ).

 

Cumprimentos,

 

 

 

 

Aurora Ribeiro
DEO/IAN/TDN - Triagem Dispatch Norte

aurora-s-ribeiro@telecom.pt
 

Rua Tenente Valadim, nº 431 - 3º Piso - TV2
4100-459 PORTO 
meo.pt
 

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela contêm informação confidencial, propriedade da PT Portugal e/ou das
demais sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, Fundação Portugal Telecom e PT ACS, destinando-se ao
uso exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário pretendido, não deve usar, distribuir, imprimir ou copiar este e-mail. Se
recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e elimine-a imediatamente.
Obrigado.

 

From: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt]
Sent: 20 de março de 2018 11:23
To: Joao C Vinagre; DPL - Sala Distribuição Projetos Norte
Cc: Pereira, Raul
Subject: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental
 

Bom dia,

Agradecemos o encaminhamento do nosso pedido e solicitamos a atenção da PT no envio de informação
relativa a condicionantes e cadastros de infraestruturas de telecomunicações existentes e/ou previstas na

área de estudo, se possível em formato digital editável - shapefile (ArcView) ou dwg (AutoCad) - com a

maior brevidade possível, dada a urgência da análise dos mesmos para a realização dos trabalhos.
Anexamos os limites de cadastro da área de estudo para enquadramento.

Com os melhores cumprimentos

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

.

__________________________________________________________________________



La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



1

Rui Mendes

De: SCN_Geral [scn.mplg@sener.pt]
Enviado em: quinta-feira, 29 de março de 2018 11:23
Para: Azevedo, Aguinaldo; Pereira, Raul; otilia.freire@arqpais.pt; Madalena Coutinho
Cc: Barradas, Olga; Pereira, Sofia
Assunto: FW: Linha Circular do Metro do Porto: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. 

Solicitação de Elementos
Anexos: 01-LAYOUT Constituição.dwg; 01-ALCADOS GERAIS Julio Dinis.dwg; 01-LAYOUT 

Julio Dinis.dwg; 362_2005_regulamento construção eess.pdf; 389_2007_altera o 
267.pdf

Bom dia, 

Reenvio os elementos fornecidos pela Repsol, referentes aos postos de combustível na área de estudo. 
Apesar desta informação não ter sido solicitada à priori no âmbito do EIA, entendo que possa ter interesse para o 
estudo. 

Com os melhores cumprimentos, 
Luciana 

 

De: VARELA, CARLOS MANUEL [mailto:cmvarela@repsol.com]  

Enviada: quinta-feira, 29 de março de 2018 11:11 

Para: SCN_Geral 

Cc: Barradas, Olga; Pereira, Sofia; RIBEIRO , JORGE MANUEL 

Assunto: RE: Linha Circular do Metro do Porto: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Solicitação de Elementos

 

Exma Srs 

Conforme vossa solicitação e conversa telefónica, anexo lay out e alçados em formato vectorial, da nossa 
EESS Julio Dinis, sita na Rua Júlio Dinis.  

Envio também lay-out da Estação de Serviço sita na Rua da Constituição, por me parecer também ela 
próxima. Esta parece-me na continuidade da linha que vem em legenda, mas que não foi enviado 
desenho.  

Aproveito para informar, que a construção e exploração de Postos de Abastecimento está sujeita a 
legislação especifica, estrita em matéria de distancias a outros equipamentos. 

Sem querer ser exaustivo anexo os dois diplomas mais importantes, junto também link da DGEG e da OE 
Região Norte. Reforço que com o enviado não pretendo ser exaustivo.  

http://www.oern.pt/legislacao/56/postos-de-abastecimento-de-combustiveis
http://www.dgeg.gov.pt/

Ao dispor para qualquer outra informação, com os melhores cumprimentos. 

CV 
 

From: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt]
Sent: quarta-feira, 28 de março de 2018 15:58 
To: VARELA, CARLOS MANUEL 
Cc: Barradas, Olga; Pereira, Sofia 
Subject: Linha Circular do Metro do Porto: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Solicitação de Elementos 
 

Exmo. Eng.º Carlos Varela, 
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No seguimento do contacto telefónico, anexo oficio de 16-03-2018 referente à solicitação de informação no âmbito
do Projeto de Execução da Linha Circular do Metro do Porto: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música. 
Agradecemos a vossa colaboração e solicitamos o envio com a maior brevidade possível de informação relativa a 
eventuais condicionantes, cadastros de infraestruturas e postos de abastecimento existentes e /ou previstos da 
vossa tutela, incluindo informação sobre os depósitos de combustível do vosso posto de abastecimento localizado 
na Rua de Júlio Dinis 360, no Porto, e outros que possam estar incluídos na área de estudo, se possível em formato 
editável (shapefile (ArcView) ou dwg (AutoCad). 

Anexamos os limites de cadastro da área de estudo para enquadramento e agradecemos a vossa melhor atenção 
para este processo, dada a urgência da análise dos elementos solicitados para a realização dos trabalhos. 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE 
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa 
T: +351 21 752 9160 

 

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, 

se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean 

estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad 

y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de 

cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo 

elimine de todos sus archivos.  

The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data 

Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly 

for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user 

to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in 

error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.  
AVISO LEGAL: 
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario 
original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información, por favor, elimine el mensaje. La 
distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es solo para propósitos de 
información y no debería ser considerada como una declaración oficial de Repsol. La transmisión del correo 
electrónico no garantiza que sea seguro o esté libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta 
información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. This information is 
private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient of this message you 
are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. This 
communication is for information purposes only and should not be regarded as an official statement from Repsol. 
Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore, we do not represent that this 
information is complete or accurate and it should not be relied upon as such. All information is subject to change 
without notice.  

LEGAL ADVERTISEMENT: 
This information is private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient of 
this message you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly 
prohibited. This communication is for information purposes only and should not be regarded as an official statement 
from Repsol. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore, we do not represent that 
this information is complete or accurate and it should not be relied upon as such. All information is subject to change 
without notice. Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es 
el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información, por favor, elimine el 
mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es solo para 
propósitos de información y no debería ser considerada como una declaración oficial de Repsol. La transmisión del 
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correo electrónico no garantiza que sea seguro o esté libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta 
información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. 

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, 

se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean 

estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad 

y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de 

cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo 

elimine de todos sus archivos.  

The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data 

Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly 

for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user 

to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in 

error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.  



From: SCN_Geral
To: Otilia Freire; Madalena Coutinho
Cc: Barradas, Olga; Pereira, Sofia
Subject: FW: Metro do Porto. Linha G. Cadastro das redes de energia na zona dos traçados
Date: quinta-feira, 5 de abril de 2018 10:44:34
Attachments: image002.gif

image003.gif
image001.png
Linha Circular Porto redes BT-IP.dwg
Linha Circular Porto redes AT-MT.dwg
Perfil de vala AT.pdf
Perfil  vala MT.pdf

Importance: High

Bom dia,

Reenvio os elementos fornecidos pela EDP.

Com os melhores cumprimentos

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

De: Fausto Silva [mailto:Fausto.Silva@edp.pt] 

Enviada: quarta-feira, 4 de abril de 2018 18:11

Para: Azevedo, Aguinaldo

Cc: SCN_Geral

Assunto: RE: Metro do Porto. Linha G. Cadastro das redes de energia na zona dos traçados

Importância: Alta

 

Boa tarde, Caro Engº. Aguinaldo Azevedo,

Junto se envia a informação recolhida.

As plantas com as redes AT+MT e BT+IP encontram-se nos ficheiros seguintes (formato .dwg):

Linha Circular Porto redes AT-MT.dwg 

Linha Circular Porto redes BT-IP.dwg 

As redes BT/IP são instaladas a uma profundidade média de 0,80 m e alguns dos PTD's que constam do

cadastro, são do tipo subterrâneo. A profundidade média, ou mais provável, da posição dos cabos MT é

de 1,20 m, conforme perfil de vala tipo MT em anexo, e a dos cabos AT é de 1,5 m, conforme perfil de

vala tipo AT em anexo.

Perfil vala MT.pdf

Perfil de vala AT.pdf.

Na fase de projeto, deve ter-se em atenção que a localização das estações e os dos poços de ventilação

poderão colidir com as redes existentes, pelo que as mesmas poderão ter de ser previamente desviadas.

As modificações de rede que venham a verificar-se necessárias deverão ser solicitadas à EDP

Distribuição. Os encargos com essas modificações serão suportados pelos promotores de acordo com a

regulamentação legal aplicável.



 

Durante a execução das obras, deverão ser cumpridos os preceitos legais de modo a serem respeitadas

as condições regulamentares de estabelecimento das redes elétricas existentes assegurando a sua

contínua e normal exploração.

 

A localização das infraestruturas é aproximada pelo que, antes do início dos trabalhos deverão contactar

a EDP Distribuição, através do fax 22 000 5594, com uma antecedência mínima de 8 dias, para o

acompanhamento das obras por técnico devidamente qualificado.

Para qualquer esclarecimento, se necessário, pode ser contactado o Eng.º Vitor Peixoto (telefone 220 00

5516).

 

Com os meus cumprimentos,

Fausto Silva

NOTA: A informação fornecida é propriedade da IT-Geo S.A. e/ou EDP Distribuição - Energia S.A. e goza dos direitos de

autor, sendo apenas cedido o direito à sua utilização. A utilização da informação para fins diversos daqueles a que se

refere a cedência, bem como assim a sua reprodução, comercialização ou cedência a terceiros, mesmo que a título

gratuito, sem autorização expressa da EDP - Distribuição e/ou IT-Geo, é interdita nos termos do art.º 14º do Decreto-Lei

nº 193/95, de 28 de Julho, e do Código o Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

A Lógica, a EDP Distribuição e o Grupo EDP não se responsabilizam perante terceiros, nomeadamente parceiros,

prestadores de serviços e clientes, pelos danos causados em consequência do uso de aplicações ou dados

disponibilizados, designadamente no que diz respeito à eventual assunção sem confirmação da exatidão e atualização

dos dados

 

 

Fausto Silva  

EDP DISTRIBUIÇÃO 

Direção Comercial 

R. Ofélia Diogo Costa, 45 

PORTO, 

Tel: 937589632

De: Azevedo, Aguinaldo [mailto:aguinaldo.azevedo@sener-engivia.pt] 

Enviada: quarta-feira, 28 de março de 2018 12:01

Para: Fausto Silva <Fausto.Silva@edp.pt>

Cc: SCN_Geral <scn.mplg@sener.pt>

Assunto: Metro do Porto. Linha G. Cadastro das redes de energia na zona dos traçados

 
Prezado Sr. Engº Fausto Silva,

O agrupamento SENER/CJC/ encontra-se a desenvolver para a Metro do Porto, S.A., o projecto de
execução de uma nova linha de metro, a construir em túnel, no Porto, entre a Boavista/Casa da Música e a
Praça da Liberdade, com estações intermédias na Praça da Galiza e no Jardim do Carregal (Hospital de
Santo António).
Através da carta em anexo, datada de 07.02.2018 e dirigida ao Presidente da EDP, solicitamos informação
sobre  o cadastro das infraestruturas de redes de energia na zona do traçado (que se assinalou em plantas
anexas à citada carta), sendo, neste caso, particularmente importante a localização das infraestruturas
enterradas (Média Tensão e Baixa tensão).

Decorridos mais de um mês e meio, ainda não recebemos a informação solicitada, o que está a condicionar
fortemente o andamento do projecto e pode comprometer o cumprimento dos prazos contratuais,
porquanto nos impede de iniciar os trabalhos de prospeção geotécnica, sem os quais não conseguiremos



obter a informação relativa às características do subsolo necessária para o Estudo de Impacto Ambiental e
para a concepção das soluções de projecto.

Posto que temos tido dificuldades em obter informação sobre o pedido, venho solicitar os seus bons ofícios
no sentido de nos ajudar a obter a informação o mais rapidamente possível.

Desde já os nosso agradecimentos.

Melhores cumprimentos

 

 

Aguinaldo Azevedo
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edifício Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa (Portugal)
T: +351 217 529 161 (52101)
M: +351 965 613 083

www.sener.es

Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

__________________________________________________________________________ 

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter

personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines

que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta

confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion

o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo

reenvie y lo elimine de todos sus archivos. 

The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the

Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are

not strictly for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity,

forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have

received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other

storage mechanism.

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.

Este mensaje, asi como los archivos anexos, pueden contener informacion reservada o confidencial. Si Usted recibe este

mensaje por error, le rogamos que informe de inmediato al remitente y elimine el mensaje y los ficheros anexos, sin

reproducirlos en modo alguno.

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no



utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: João Mamede
To: SCN_Geral; Maria José Moura
Cc: Pereira, Raul; Pereira, Sofia; "Madalena Coutinho"; Barradas, Olga; Pereira, Sofia; Maria José Moura
Subject: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental
Date: sexta-feira, 6 de abril de 2018 15:21:55
Attachments: image001.png

image004.png
image005.gif
image007.jpg
image008.png
InfoGeografica.7z

Exmos. Senhores,

 

Em resposta ao solicitado, em anexo remetem-se os dados geográficos das captações subterrâneas existentes na área de estudo do “Linha

Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental”, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG:

3763). O recibo de pagamento será enviado posteriormente devido à urgência manifestada em aceder aos dados.

 

Mais se informa que na área de estudo não existem servidões de utilidade pública, nem outros dados relevantes de recursos hídricos.

 
De acordo com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é disponibilizada informação sobre a titularidade das utilizações
dos recursos hídricos.
 
Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento.
 

Com os melhores cumprimentos,

 

João Mamede

 

Divisão de Planeamento e Informação

Administração Regional Hidrográfica do Norte

cid:image001.png@01D3589B.32E4D8B0

Rua Formosa n.º 254

4049-030 Porto | Portugal

Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10

joao.mamede@apambiente.pt
 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

 

De: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt] 

Enviada: 6 de abril de 2018 11:26

Para: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>; Maria José Moura <maria.moura@apambiente.pt>

Cc: Pereira, Raul <raul.pereira@sener-engivia.pt>; Pereira, Sofia <sofia.pereira@sener-engivia.pt>; 'Madalena Coutinho'

<madalena.coutinho@arqpais.pt>; Barradas, Olga <olga.barradas@sener-engivia.pt>; Pereira, Sofia <sofia.pereira@sener-engivia.pt>

Assunto: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

Importância: Alta

 
Exmos. Senhores,

Vimos por este meio pedir a vossa melhor atenção para este processo, solicitando o envio com a maior brevidade possível da informação
relativa a condicionantes existentes na área de estudo.

Anexamos, de novo, os limites de cadastro da área de estudo, para enquadramento, e relembramos da urgência dos elementos solicitados para
a realização dos trabalhos.

Com os melhores cumprimentos

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

De: Barradas, Olga 

Enviada: segunda-feira, 26 de março de 2018 10:40

Para: 'João Mamede'

Cc: 'Maria José Moura'; SCN_Geral; Pereira, Raul; Pereira, Sofia; 'Madalena Coutinho'; 'otilia.freire@arqpais.pt'

Assunto: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

Importância: Alta

 
Exmos. Senhores

Conforme solicitado enviamos em anexo o comprovativo de pagamento do DUC516000002427850 relativo ao processamento de dados para o
Estudo de Impacte Ambiental da Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música (Metro do Porto).

Com os melhores cumprimentos / Saludos / Best Regards

Olga Barradas
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edifício Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa (Portugal)
T: +351 21 752 91 60 – Ext. 52119

Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
 Please consider the environment before printing this e-mail

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto
de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción

 

De: João Mamede [mailto:joao.mamede@apambiente.pt] 

Enviada: quarta-feira, 21 de março de 2018 11:47

Para: SCN_Geral

Cc: Barradas, Olga; Maria José Moura

Assunto: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

 

Exmos. Senhores,

 

De acordo com o solicitado, junto se remete o Documento Único de Cobrança(DUC) relativo ao processamento dos dados para o “Estudo de

Impacte Ambiental - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música”.

 

Para realizar o pagamento deverá ser utilizada a referência indicada no DUC, devendo o respetivo comprovativo de pagamento ser enviado

via correio eletrónico, ou postal para o endereço da instituição com indicação da designação do estudo.

 

Com os melhores cumprimentos,

 

João Mamede



 

Divisão de Planeamento e Informação

Administração Regional Hidrográfica do Norte

cid:image001.png@01D3589B.32E4D8B0

Rua Formosa n.º 254

4049-030 Porto | Portugal

Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10

joao.mamede@apambiente.pt
 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

 

De: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt] 

Enviada: 20 de março de 2018 11:09

Para: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>

Cc: Barradas, Olga <olga.barradas@sener-engivia.pt>

Assunto: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

 
Exmo. Senhor,

No seguimento do solicitado, informo que a fatura deverá ser emitida em nome de:
SENER/CJC/NSE ACE
Com o NIF: 514727063

Com os melhores cumprimentos

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

De: João Mamede [mailto:joao.mamede@apambiente.pt] 

Enviada: terça-feira, 20 de março de 2018 10:37

Para: SCN_Geral

Assunto: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

 

Exmos. Senhores,

 

Em resposta ao solicitado, informa-se que o processamento e disponibilização dos dados geográficos existentes na área de estudo tem um

custo de 52,36€.

 

Com os melhores cumprimentos,

 

João Mamede

 

Divisão de Planeamento e Informação

Administração Regional Hidrográfica do Norte

cid:image001.png@01D3589B.32E4D8B0

Rua Formosa n.º 254

4049-030 Porto | Portugal

Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10

joao.mamede@apambiente.pt
 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

 

De: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt] 

Enviada: 19 de março de 2018 18:28

Para: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>

Assunto: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

 
Exmo. Senhor,

Agradecemos a rápida resposta.
Poderia, por favor, confirmar-nos o custo associado ao envio em formato digital editável - shapefile (ArcView) ou dwg (AutoCad) - da
informação relativa a condicionantes existentes na área de estudo?

 
Com os melhores cumprimentos,

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

De: João Mamede [mailto:joao.mamede@apambiente.pt] 

Enviada: segunda-feira, 19 de março de 2018 18:10

Para: SCN_Geral

Cc: Pereira, Raul; Barradas, Olga; Maria José Moura

Assunto: RE: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

 

Exmos. Senhores,

 

Em resposta ao pedido de elementos, que mereceu a nossa melhor atenção, informa-se que, nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12

de março, que estabelece a orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, IP) e da Portaria n.º 108/2013 e 15 de março, que

aprovou os estatutos da APA, IP, o processamento e cedência de dados georreferenciados tem um custo associado, conforme publicitado no

sítio da APA na internet (Tabela III) (http://apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/TaxasServicos/2018/Taxas-

Bensvendidos&Servicosprestados_2018.pdf).

 

Caso pretendam a disponibilização dos dados existentes na área definida para o “Estudo de Impacte Ambiental da Linha Circular: Troço Praça

da Liberdade”, designadamente as captações subterrâneas, agradecemos a confirmação através do envio dos dados da empresa

(Identificação, Morada, NIF) para emissão do Documento Único de Cobrança – DUC.

 

Com os melhores cumprimentos,

 

João Mamede

 

Divisão de Planeamento e Informação



Administração Regional Hidrográfica do Norte

cid:image001.png@01D3589B.32E4D8B0

Rua Formosa n.º 254

4049-030 Porto | Portugal

Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10

joao.mamede@apambiente.pt
 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

 

De: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt] 

Enviada: 19 de março de 2018 15:21

Para: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>

Cc: Pereira, Raul <raul.pereira@sener-engivia.pt>; Barradas, Olga <olga.barradas@sener-engivia.pt>

Assunto: Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música. Estudo de Impacte Ambiental

 
Exmos. Senhores,

No seguimento do vosso contacto no âmbito da nossa solicitação de informação para o Estudo de Impacte Ambiental referente ao Projeto de
Execução da Linha Circular do Metro do Porto: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música, anexamos os limites de cadastro da área de estudo.

Agradecemos a vossa melhor atenção para este processo e solicitamos o envio com a maior brevidade possível de informação relativa a
condicionantes existentes na área de estudo, invocando o disposto no n.º 4 do artigo 13.º do DL 151-B/2013, de 31 de outubro, que refere que
“todos os órgãos e serviços da Administração Pública que detenham informação relevante para a elaboração do EIA e cujo conteúdo e
apresentação permita a sua disponibilização pública devem facultar a consulta dessa informação e a sua utilização pelo proponente sempre que
solicitados para o efeito”.

Com os melhores cumprimentos,

 

 

Agrupamento SENER/CJC/NSE
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edificio Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa
T: +351 21 752 9160

 

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se encuentra amparada
en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de
su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion,
copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo
reenvie y lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection Law 15/99,
which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its
content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se encuentra amparada
en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de
su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion,
copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo
reenvie y lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection Law 15/99,
which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its
content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se encuentra amparada
en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de
su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion,
copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo
reenvie y lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection Law 15/99,
which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its
content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, se encuentra amparada
en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion de
su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion,
copia, distribucion o el ejercicio de cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo
reenvie y lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data Protection Law 15/99,
which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its
content. If you have received this e-mail in error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: Azevedo, Aguinaldo
To: Nuno Marques; Jaime Pinto Alves; Otília Freire - Arqpais (otilia.freire@arqpais.pt); Madalena Coutinho
Cc: Pereira, Raul; SCN_Geral; João Monteiro (jjgvmonteiro@gmail.com); Barradas, Olga; Pereira, Sofia
Subject: FW: Metro - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música | Estudo de Impacto Ambiental do Projeto em

fase de Estudo Prévio -
Date: domingo, 8 de abril de 2018 23:15:54
Attachments: image001.gif

AA -Etrs89.dwg
AP -Etrs89.dwg
AR -Etrs89.dwg
carta METRO - pedido de cadastro - nova linha - Praça da Liberdade - Casa da Música.pdf

Para conhecimento.

Ter em atenção as notas da Águas do Porto.

Melhores cumprimentos

 

 

Aguinaldo Azevedo
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edifício Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa (Portugal)
T: +351 217 529 161 (52101)
M: +351 965 613 083

www.sener.es

Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

De: Rui Marques [mailto:Rui.Marques@aguasdoporto.pt] 

Enviada: domingo, 8 de abril de 2018 17:33

Para: victor.silva@metro-porto.pt; Azevedo, Aguinaldo

Cc: Antonio Martins Ramos; Jose Marques Bento Padilha; Carlos Manuel Pinto Neves Matos; Rita Cunha;

Elza Ferraz; Diogo Pinto Mota; Luis Teixeira; Catarina Tuna; Frederico Fernandes

Assunto: Metro - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música | Estudo de Impacto

Ambiental do Projeto em fase de Estudo Prévio -

 

Ex.mos Senhores,

 

Em resposta à V/ carta com a Ref. 180207-SCN-AM-CT-000026, de 07.02.2018, enviamos, em anexo, o

cadastro das infraestruturas da Águas do Porto instaladas na área indicada.

 

O cadastro agora fornecido é meramente indicativo devendo, sempre que necessário, para a elaboração

do projeto da nova linha de metro, nomeadamente, no que toca às zonas das estações, poços de

ventilação e do ramal de injeção de veículos (todas as estruturas a construir que terão algum tipo de

acesso / ligação com a superfície), ser novamente validado / confirmado no terreno com a Águas do

Porto.

 

Sem mais de momento, com os melhores cumprimentos,

Rui Marques

 

 

Notas:

- rede de abastecimento de água (AA):

Considera-se que o cadastro da rede de abastecimento de água disponível é suficiente para a

elaboração do EIA, nomeadamente, nas áreas das estações, dos poços de ventilação e do ramal



de injeção de veículos, estruturas que virão à superfície. Haverá que, em fase de projeto, atender

ao eventual desvio e ajustamento de condutas e todas as infraestruturas de distribuição de água

afetadas.

- rede de águas residuais (AR):

Relativamente à rede de AR não parece haver interferência com a rede instalada. Contudo,

entendemos que se deve prever a substituição do troço de coletor existente no Jardim Carrilho

Videira, dada a sua profundidade, superior a 7.00m, e porque nesse local está prevista a

construção de uma estação de metro.

- rede de águas pluviais (AP):

Avaliada a representação do cadastro em SIG e, em especial para a zona das estações, considera-

se o cadastro disponível suficiente e orientador.

Em tudo o restante pressupõe-se que as cotas do canal ficarão bastante distanciadas da

infraestrutura pública.    

- empreitadas em curso ou planeadas com impacto na área de influência do estudo:

Na Rua Clemente Menéres está em curso a substituição do coletor de águas residuais pelo que a

implantação agora fornecida será atualizada (não existem ainda telas finais - o coletor novo está

implantado no passeio e o coletor a desativar está instalado na faixa de rodagem do arruamento).

   

 

 

Rui Marques 

Diretor Exploração
(+351) 225190816

Águas do Porto
Rua Barão de Nova Sintra, 285
4306-901 Porto

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.



From: Azevedo, Aguinaldo
To: Otília Freire - Arqpais (otilia.freire@arqpais.pt); Madalena Coutinho
Cc: Jaime Pinto Alves; SCN_Geral; Daniel Diogo di Carlo (daniel@cjceng.com.br); Daniel Sousa (daniel.sousa@nse.pt);

Fernandez Garcia, Javier; Goncalo Correia de Sa (goncalo.sa@nse.pt); jcarlos@cjceng.com.br; João Monteiro
(jjgvmonteiro@gmail.com); José Simões; Pereira, Raul; Tiago Azeredo (tiago.azeredo@cjceng.com.br); Barradas,
Olga; Pereira, Sofia

Subject: FW: Metro - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música | linhas de água / ribeiras entubadas
Date: terça-feira, 10 de abril de 2018 22:05:41
Attachments: image001.gif

Metro.pdf

Para conhecimento

Melhores cumprimentos

 

 

Aguinaldo Azevedo
Rua Professor Fernando da Fonseca
Edifício Visconde de Alvalade, piso 2
1600-616 Lisboa (Portugal)
T: +351 217 529 161 (52101)
M: +351 965 613 083

www.sener.es

Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

De: Rui Marques [mailto:Rui.Marques@aguasdoporto.pt] 

Enviada: terça-feira, 10 de abril de 2018 18:05

Para: victor.silva@metro-porto.pt; Azevedo, Aguinaldo

Cc: Rita Cunha; Elza Ferraz

Assunto: FW: Metro - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música | Estudo de Impacto

Ambiental do Projeto em fase de Estudo Prévio -

 

Ex.mos Senhores,

 

Em aditamento ao e-mail infra enviamos, em anexo, implantação indicativa das linhas de água que

existem na área de estudo (linhas de água / ribeiras entubadas).

A este propósito deverão V. Exas solicitar elementos adicionais à Agência Portuguesa de Ambiente (ARH -

Norte), uma vez que o licenciamento de qualquer intervenção terá que ser aprovado por esta entidade.

 

Cumprimentos,

Rui Marques

 

De: Rui Marques 

Enviada: 8 de abril de 2018 17:33

Para: victor.silva@metro-porto.pt; aguinaldo.azevedo@sener-engivia.pt

Cc: Antonio Martins Ramos <Antonio.Ramos@aguasdoporto.pt>; Jose Marques Bento Padilha

<Jose.Padilha@aguasdoporto.pt>; Carlos Manuel Pinto Neves Matos <Carlos.Matos@aguasdoporto.pt>;

Rita Cunha <Rita.Cunha@aguasdoporto.pt>; Elza Ferraz <Elza.Ferraz@aguasdoporto.pt>; Diogo Pinto

Mota <Diogo.Mota@aguasdoporto.pt>; Luis Teixeira <Luis.Teixeira@aguasdoporto.pt>; Catarina Tuna

<Catarina.Tuna@aguasdoporto.pt>; Frederico Fernandes <Frederico.Fernandes@aguasdoporto.pt>

Assunto: Metro - Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música | Estudo de Impacto

Ambiental do Projeto em fase de Estudo Prévio -

 



Ex.mos Senhores,

 

Em resposta à V/ carta com a Ref. 180207-SCN-AM-CT-000026, de 07.02.2018, enviamos, em anexo, o

cadastro das infraestruturas da Águas do Porto instaladas na área indicada.

 

O cadastro agora fornecido é meramente indicativo devendo, sempre que necessário, para a elaboração

do projeto da nova linha de metro, nomeadamente, no que toca às zonas das estações, poços de

ventilação e do ramal de injeção de veículos (todas as estruturas a construir que terão algum tipo de

acesso / ligação com a superfície), ser novamente validado / confirmado no terreno com a Águas do

Porto.

 

Sem mais de momento, com os melhores cumprimentos,

Rui Marques

 

 

Notas:

- rede de abastecimento de água (AA):

Considera-se que o cadastro da rede de abastecimento de água disponível é suficiente para a

elaboração do EIA, nomeadamente, nas áreas das estações, dos poços de ventilação e do ramal

de injeção de veículos, estruturas que virão à superfície. Haverá que, em fase de projeto, atender

ao eventual desvio e ajustamento de condutas e todas as infraestruturas de distribuição de água

afetadas.

- rede de águas residuais (AR):

Relativamente à rede de AR não parece haver interferência com a rede instalada. Contudo,

entendemos que se deve prever a substituição do troço de coletor existente no Jardim Carrilho

Videira, dada a sua profundidade, superior a 7.00m, e porque nesse local está prevista a

construção de uma estação de metro.

- rede de águas pluviais (AP):

Avaliada a representação do cadastro em SIG e, em especial para a zona das estações, considera-

se o cadastro disponível suficiente e orientador.

Em tudo o restante pressupõe-se que as cotas do canal ficarão bastante distanciadas da

infraestrutura pública.    

- empreitadas em curso ou planeadas com impacto na área de influência do estudo:

Na Rua Clemente Menéres está em curso a substituição do coletor de águas residuais pelo que a

implantação agora fornecida será atualizada (não existem ainda telas finais - o coletor novo está

implantado no passeio e o coletor a desativar está instalado na faixa de rodagem do arruamento).

   

 

 

Rui Marques 

Diretor Exploração 
5401

Águas do Porto
Rua Barão de Nova Sintra, 285
4306-901 Porto

Rita Cunha 

Sistemas de Informação - Inovação 
5931



Águas do Porto
Rua Barão de Nova Sintra, 285
4306-901 Porto

Rui Marques 

Diretor Exploração
(+351) 225190816

Águas do Porto
Rua Barão de Nova Sintra, 285
4306-901 Porto

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de
caracter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no
utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realizacion
de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando
prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de cualquier
accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y
lo elimine de todos sus archivos. 
The possible information that this document could contain, related to personal data, is
protected by the Data Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such
information for aims which are not strictly for the original intended purpose. In addition,
the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user to disclose, copy, distribute
or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in error
please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage
mechanism.
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Rui Mendes

De: SCN_Geral [scn.mplg@sener.pt]
Enviado em: quinta-feira, 3 de maio de 2018 15:14
Para: Madalena Coutinho; 'Otília Freire - Arqpais'
Cc: Pereira, Raul; Barradas, Olga; Pereira, Sofia
Assunto: FW: Metro do Porto - Linha Circular: Solicitação de Elementos para Estudo de 

Impacte Ambiental 
Anexos: 180406-SCN-AM-CT-000255_DGEG.PDF; 2018-02-07 _Limites cadastro_Sener.zip

Boa tarde, 
 

Reenvio resposta da DGEG à solicitação de elementos para o EIA. 
 

Com os melhores cumprimentos 

 

  

 

  

Agrupamento SENER/CJC/NSE 

Rua Professor Fernando da Fonseca 

Edificio Visconde de Alvalade, piso 2 

1600-616 Lisboa 

T: +351 21 752 9160 

  

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) [mailto:nuno.neves@dgeg.pt]  

Enviada: quinta-feira, 3 de maio de 2018 14:35 

Para: SCN_Geral 

Cc: Combustiveis (DGEG) 

Assunto: RE: Metro do Porto - Linha Circular: Solicitação de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental  

  

Boa tarde. 
 

Na sequência da v/solicitação, efetuada através dos emails infra, vimos por este meio comunicar que a
informação em causa apenas se encontra disponível através de Serviços Web. 
 

Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.gov.pt). 
 

A informação SIG poderá ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para
visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp). 
 

Os dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais”. 
 

Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efectuada
uma consulta específica aos Serviços próprios do Município do Porto. 
 

No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser
consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente. 
 

Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área
de estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 
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Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de 
infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral está a analisar o respectivo pedido, sendo enviada
oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza. 
 

Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento. 
 

Com os melhores cumprimentos 

  

Nuno Sousa Neves 

Técnico superior (Arq.) 
Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos / Núcleo de Ordenamento do Território 

 

 

nuno.neves@dgeg.pt 
Direcção-Geral de Energia e Geologia 

Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria) 

1069-203 Lisboa 

www.dgeg.gov.pt 

Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40 

  

De: Energia (DGEG)
Enviada: sexta-feira, 27 de abril de 2018 14:41 

  

De: SCN_Geral [mailto:scn.mplg@sener.pt]
Enviada: quinta-feira, 26 de abril de 2018 18:10 
Para: 'energia@dgeg.pt' 
Cc: Pereira, Sofia; Barradas, Olga 
Assunto: Metro do Porto - Linha Circular: Solicitação de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental  
Importância: Alta 

  

Exmos. Senhores, 
 

Na sequência dos contactos anteriores, vimos por este meio pedir a vossa melhor atenção para este processo, 
solicitando o envio com a maior brevidade possível da informação relativa às servidões administrativas de âmbito 
mineiro. 
 

Anexamos, de novo, a carta enviada e os limites de cadastro da área de estudo, para enquadramento, e 
relembramos da urgência dos elementos solicitados para a realização dos trabalhos. 
 

Com os melhores cumprimentos 

 

  

 

  

Agrupamento SENER/CJC/NSE 

Rua Professor Fernando da Fonseca 

Edificio Visconde de Alvalade, piso 2 

1600-616 Lisboa 

T: +351 21 752 9160 
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De: SCN_Geral  

Enviada: sexta-feira, 6 de abril de 2018 18:42 

Para: 'energia@dgeg.pt' 

Cc: 'Madalena Coutinho'; Barradas, Olga; Pereira, Sofia 

Assunto: Metro do Porto - Linha Circular: Solicitação de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental  

Importância: Alta 

  

Exmos. Senhores, 
 

No seguimento do nosso oficio (em anexo), referente ao Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto de Execução 
da Linha Circular do Metro do Porto: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música, vimos por este meio solicitar que 
nos seja facultada informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões 
mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou concedidas para 
prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.), se possível em formato digital editável - 
shapefile (ArcView) ou dwg (AutoCad), bem como quaisquer preocupações que a área em estudo possa suscitar. 
 

Anexamos os limites de cadastro da área de estudo, para enquadramento, e agradecemos a vossa melhor atenção 
para este processo, dada a urgência da análise dos elementos solicitados para a realização dos trabalhos. 
 

Com os melhores cumprimentos 

 

  

 

  

Agrupamento SENER/CJC/NSE 

Rua Professor Fernando da Fonseca 

Edificio Visconde de Alvalade, piso 2 

1600-616 Lisboa 

T: +351 21 752 9160 

  

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, 

se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean 

estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad 

y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de 

cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo 

elimine de todos sus archivos.  

The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data 

Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly 

for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user 

to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in 

error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.  

__________________________________________________________________________

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, 

se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean 
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to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in 

error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.  



�

Rui Mendes

De: SCN_Geral [scn.mplg@sener.pt]
Enviado em: terça-feira, 8 de maio de 2018 11:18
Para: Madalena Coutinho; Pereira, Raul; 'Otília Freire - Arqpais'
Cc: Pereira, Sofia; Barradas, Olga
Assunto: FW: Metro do Porto - Linha Circular: Solicitação de Elementos para Estudo de 

Impacte Ambiental 
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Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)�
1069-203 LISBOA�
Tel.: 217922744�
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Boa tarde.�
�



�

Na sequência da v/solicitação, efetuada através dos emails infra, vimos por este meio comunicar que a 
informação em causa apenas se encontra disponível através de Serviços Web.�
�

Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.gov.pt).�
�

A informação SIG poderá ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para 
visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).�
�

Os dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais”.�
�

Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efectuada 
uma consulta específica aos Serviços próprios do Município do Porto.�
�

No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser 
consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente.�
�

Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área 
de estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).�
�

Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de 
infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral está a analisar o respectivo pedido, sendo enviada 
oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.�
�

Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.�
�
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Nuno Sousa Neves�
Técnico superior (Arq.)�
Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos / Núcleo de Ordenamento do Território�

�

�
nuno.neves@dgeg.pt�
Direcção-Geral de Energia e Geologia�
Av. 5 de Outubro, 208 ��	������������������
1069-203 Lisboa�
CCC��	
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Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40�
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__________________________________________________________________________  

La posible informacion que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de caracter personal, 

se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean 

estrictamente necesarios para la realizacion de su cometido, añadiendo ademas la absoluta confidencialidad 
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y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelacion, copia, distribucion o el ejercicio de 

cualquier accion relativa a su contenido. Si recibe este e-mail erroneamente ruego nos lo reenvie y lo 

elimine de todos sus archivos.  

The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data 

Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly 

for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user 

to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in 

error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism. �
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elimine de todos sus archivos.  

The possible information that this document could contain, related to personal data, is protected by the Data 

Protection Law 15/99, which obliges the recipient not to use such information for aims which are not strictly 

for the original intended purpose. In addition, the absolute confidentiality and exclusivity, forbids any user 

to disclose, copy, distribute or exercise any related action to its content. If you have received this e-mail in 

error please inform the sender and delete it from your mailbox or any other storage mechanism.  



From: Cristina Maria Silveira Azurara da Silva
To: madalena.coutinho@arqpais.pt;
cc: Pedro José Seixas Pombeiro; 

José Augusto Simões Franco; 
Subject: FW: Pedido de informação
Date: terça-feira, 15 de maio de 2018 12:31:31
Attachments: JardimCarregal_arvoredo_vr01_14mai2018.pdf

Boa tarde Madalena Coutinho 

De acordo com o combinado enviamos em anexo planta com a identificação das árvores existentes no jardim Carrilho 

Videira (jardim do Carregal).

Alertamos para o facto de ser necessário equacionarem a plantação compensatória dos exemplares a abater. 

Relativamente ao projeto de requalificação do jardim, indicamos infra linhas de orientação que gostaríamos de ver incluídas 

no estudo/projeto em curso:

1 – No decorrer das obras deverá ser criada uma área de proteção e segurança em torno dos exemplares arbóreos a preservar.

2 – Deverão ser estudadas soluções de drenagem e infiltração das águas pluviais no solo, com reaproveitamento das 

mesmas para garantir os níveis de humidade nos canteiros do jardim.

3 – Relativamente aos pavimentos, propomos que encontrem soluções com graus de permeabilidade satisfatórios.

4 – O sistema de rega deverá ser compatível com o sistema IQ.

5 – Propomos que o mobiliário urbano seja selecionado tendo em conta o conforto e adequação ao local.

6 – A área destinada ao lago deverá ser impermeabilizada e estudado um sistema de tratamento e conservação sustentável 

das águas.

7 – Relativamente aos elementos escultóricos, deverá ser solicitado um parecer e acompanhamento por parte da 

Direção Municipal da Cultura da CMP em situações de relocalização.

Com os melhores cumprimentos

Cristina Azurara 

Chefe de Divisão

Logo CMP

Divisão Municipal de Jardins 

Estrada Interior da Circunvalação, 15443
4100-183 Porto
T. +351 225 320 080 
Ext. 1632 

Pub

De: Vítor Manuel Máximo Silva

Enviada: 14 de maio de 2018 15:56 

Para: Cristina Maria Silveira Azurara da Silva <cristinaazurara@cm-porto.pt> 

Cc: José Augusto Simões Franco <josefranco@cm-porto.pt>; Tânia Isabel Varejão Pereira <taniapereira@cm-porto.pt> 

Assunto: RE: Pedido de informação

Boa tarde,

Como solicitado, elaborei planta com a proposta da DMJ, conforme indicações do engº Franco.

Cumprimentos e disponha.

Att,

_______________________________________________
VítorMáximo – assist. técnico (desenhador)

DMJardins - ext. 1618

De: Cristina Maria Silveira Azurara da Silva

Enviada: 11 de maio de 2018 12:29 

Para: José Augusto Simões Franco <josefranco@cm-porto.pt>

Cc: Vítor Manuel Máximo Silva <vitormaximo@cm-porto.pt>; Tânia Isabel Varejão Pereira <taniapereira@cm-porto.pt>

Assunto: FW: Pedido de informação 

Importância: Alta

Franco



Temos que enviar esta informação, cruza os dados com a Tânia pf e o Máximo.

Prazo: terça feira dia 15 de Maio 

Att

Cristina Azurara 

Chefe de Divisão

Logo CMP

Divisão Municipal de Jardins 

Estrada Interior da Circunvalação, 15443
4100-183 Porto
T. +351 225 320 080 
Ext. 1632

Pub

De: Madalena Coutinho [mailto:madalena.coutinho@arqpais.pt]

Enviada: 9 de maio de 2018 09:26 

Para: Cristina Maria Silveira Azurara da Silva <cristinaazurara@cm-porto.pt>

Cc: José Augusto Simões Franco <josefranco@cm-porto.pt>; 'Otilia Freire' <otilia.freire@arqpais.pt>

Assunto: FW: Pedido de informação 

Importância: Alta

Bom dia Eng. Cristina Azurara,

Na sequência da reunião de ontem e agradecendo, desde já, a disponibilidade demonstrada, junto reenvio o nosso 

anterior email.

Atentamente,

Madalena Coutinho

De: Madalena Coutinho [mailto:madalena.coutinho@arqpais.pt]
Enviada: sexta-feira, 16 de março de 2018 09:31 
Para: 'dmj@cm-porto.pt' 
Cc: 'Otilia Freire' 
Assunto: Pedido de informação 
Importância: Alta

Exma Sr. Eng. Cristina Azurara

No âmbito do EIA sobre o projeto da nova linha G – Praça da Liberdade-Casa da Música – do Metro do Porto, em 

elaboração pela Arqpais, foi-nos facultado um conjunto de informação sobre o cadastro arbóreo dos jardins do troço 

em estudo, o qual desde já agradecemos. Na sua sequência vimos perguntar se é possível disponibilizar a lista de 

espécies arbóreas correspondentes.

Disponível para qualquer esclarecimento, apresento os meus melhores cumprimentos

Madalena Coutinho
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From: Directora Dep Saude Publica
To: madalena.coutinho@arqpais.pt
Subject: EIA Metro do Porto - Linha Circular. Pedido de informação
Date: quinta-feira, 7 de junho de 2018 09:49:18
Attachments: image001.jpg

image002.png
image003.jpg
image004.png
25-05-2018 - Tracados.JPG

Importance: High

Exmos Senhores,
Em resposta ao e-mail enviado, temos a informar que:
1. De acordo com a alínea i) do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de
dezembro, a participação de “Um representante da entidade com competência em
matéria de vigilância da saúde humana, sempre que o projeto possa afetar a mesma”
encontra-se prevista apenas no âmbito da Comissão de Avaliação (CA) do processo
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que é constituída e presidida pela
Autoridade de AIA;
2. Na sequência do ponto anterior, não é da competência da CA e, portanto, da
entidade da saúde que, eventualmente, a integre (se a autoridade de AIA assim o
determinar), a participação na realização do Estudo de Impacte Ambiental, apesar do
mesmo dever considerar o fator saúde humana, sempre que o projeto possa afetar a
mesma;
3. Portanto, consideramos que não compete ao Departamento de Saúde Pública da
Administração Regional de Saúde do Norte, que é a entidade regional com
competência em matéria de vigilância da saúde humana, dar resposta ao solicitado por
V. Exª no âmbito considerado, que não configura o âmbito previsto na alínea i) do
artigo 9º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro.
Colocamo-nos ao dispor para qualquer esclarecimento considerado necessário.
Com os melhores cumprimentos

Maria Neto
Delegada de Saúde Regional do Norte
Diretora do Departamento de Saúde Pública da
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.

 

               
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE I.P.
Rua Anselmo Braamcamp, 144
4000-078 Porto, PORTUGAL
TEL +351 22 0411701 FAX +351 22 0411738
e-mail - directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt
www.arsnorte.min-saude.pt

   

cid:image008.jpg@01D1F93F.26F96730 cid:image002.png@01D383DB.064380C0

De: Madalena Coutinho [mailto:madalena.coutinho@arqpais.pt]
Enviada: terça-feira, 29 de maio de 2018 11:43
Para: Directora Dep Saude Publica
Cc: 'Otilia Freire'; 'Rui Mendes'
Assunto: EIA Metro do Porto - Linha Circular. Pedido de informação
Importância: Alta
 



Exma Senhora Dr.ª Maria Neto

 

 

A Metro do Porto, S.A adjudicou ao agrupamento SNER/CJC/NSE a elaboração do Projeto

de Execução da Linha Circular: Troço Praça da Liberdade – Casa da Música, no âmbito do

qual se inclui a elaboração do respetico Estudo de Impacte Ambiental, que está a ser

executado pela Arqpais – Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.

 

De uma forma geral o troço da linha Circular que se pretende construir, integralmente

subterrâneo, em via dupla, tem um desenvolvimento de aproximadamente 2,9 km e

prevê a construção de quatro estações: Liberdade/S. Bento, Hospital de St. António,

Galiza e Boavista/Casa da Música, 5 poços de ventilação e emergência e o ramal de

injeção de veículos a partir de Linha C já em exploração (ver figura anexa).

 

Ao abrigo do disposto no número 1 do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31

de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e 179/2015, de 27

de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11

de dezembro, o projeto em causa enquadra-se na alínea h) “Linhas de elétrico, linhas de

metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de tipo específico,

utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros”, do nº 10, do

Anexo II do referido diploma.

 

Neste contexto vimos solicitar que nos seja facultada informação sobre as preocupações/

determinantes em termos de saúde pública que um projeto desta natureza deverá

cautelar e, simultaneamente, poderá influenciar.

 

Agradecendo a vossa disponibilidade para o assunto e uma resposta com a maior

brevidade possível, encontramo-nos disponíveis para qualquer esclarecimento.

 

Atentamente,

Madalena Coutinho
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