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Raquel Caeiro

De: Elisabete Raimundo [eraimundo@agriproambiente.pt]
Enviado: segunda-feira, 28 de novembro de 2016 14:50
Para: 'jbarros@mineralia.pt'
Assunto: Solicitação de Parecer para o Estudo de Impacte Ambiental da Linha dupla Ribeira de 

Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV 
Anexos: Linha_Ribeira de Pena_Vieira.pdf; Linha_RibeiraPena_VieiradoMinho.mpk

Assunto:          Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 
1/2) a 400 kV  

 

 

Exmo. Engº João Barros 

 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO 

AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 

(LRBP.VRM 1/2).  

 

Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 

 

Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, 

como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais 

localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o 

posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  

 

Após termos recebido a informação fornecida pela DGEG e LNEG, para a área em estudo, fomos informados que na mesma ocorria uma área com contrato de 

prospeção Minerália MNPP03312 (W,Sn,Mo).  

 

Assim sendo,  vimos pela presente comunicação, solicitar para os corredores em estudo, a cedência de informações e recomendações que julguem de interesse 

de forma a assegurarmos a compatibilização de projetos.  

 

Anexamos os shapes dos respetivos corredores e ficamos a aguardar o envio do vosso parecer sobre este assunto.  

 

Devemos no entanto referir que, estamos nesta fase a avaliar a seleção de corredores, sendo que o traçado da linha será posteriormente definido, dentro do 

corredor selecionado, na fase subsequente dos estudos.  

 

A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 

 
Sem outro assunto de momento e desde já grata pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos  

 

 

 
 
 
 
Elisabete Raimundo, Eng.ª 
eraimundo@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 

 

 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of virus signature database 14517 

(20161128) __________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 
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Paula Simões

From: Elisabete Raimundo [eraimundo@agriproambiente.pt]
Sent: quarta-feira, 12 de outubro de 2016 15:30
To: 'jbarros@mineralia.pt'; 'pedromonteiro@drillcon.pt'
Subject:  Estudo das Grandes Condicionantes da Linha Ribeira de Pena- Vieira do Minho - Solicitação 

de parecer referente á intervenção com a área contrato de prospeção MNPP03312
Attachments: Corredor_V03.cpg; Corredor_V03.dbf; Corredor_V03.prj; Corredor_V03.sbn; 

Corredor_V03.sbx; Corredor_V03.shp; Corredor_V03.shp.xml; Corredor_V03.shx; AE.PRJ; 
AE.SBN; AE.SBX; AE.SHP; AE.shp.xml; AE.SHX; AreaCorredor.dwg

 
 

Assunto:          Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 
400 kV  

 

 

Exmo. Sr. Presidente 

 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO 

AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 

1/2).  

 

Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 

 

Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, 

como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas na 

zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira 

do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  

 

Após termos recebido a informação fornecida pela DGEG e LNEG, para a área em estudo, fomos informados que na mesma ocorria uma área com contrato de 

prospeção Minerália MNPP03312 (W,Sn,Mo).  

 

Assim sendo,  vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e recomendações que julguem de interesse de forma a 

assegurarmos a compatibilização de projetos e a viabilidade dos corredores em estudo.  

 

Anexamos os shapes da área em estudo e dos respetivos corredores e ficamos a aguardar o envio do vosso parecer sobre este assunto.  

 

Devemos no entanto referir que, estamos nesta fase a avaliar a seleção de corredores, sendo que o traçado da linha será posteriormente definido, dentro do 

corredor selecionado, na fase subsequente dos estudos.  

 

A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 

 
Sem outro assunto de momento e desde já grata pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos  

 
 
 
 
Elisabete Raimundo, Eng.ª 
eraimundo@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 

 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of virus signature database 14267 (20161012) 

__________ 
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Paula Simões

From: Paula Simões [psimoes@agriproambiente.pt]
Sent: quarta-feira, 28 de setembro de 2016 12:46
To: 'co.dsepna@gnr.pt'
Cc: Elisabete Raimundo
Subject: Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  - Cedência de informação - Urgente
Attachments: _Desenho.pdf; GNR.pdf

Exmos. Senhores, 

 

Apos a envio da nossa carta registada, no passado dia 03 de Maio (que junto anexamos), referente à solicitação de 

dados para a área em estudo, vimos por este meio, solicitar novamente a cedência de informações junto da vossa 

entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua 

realização.  
 

A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 

 

Sem outro assunto e desde já gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos, 

 
 
Elisabete Raimundo, Eng.ª 
eraimundo@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 

 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of virus signature database 14191 

(20160928) __________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 
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Paula Simões

From: Geral [geral@agriproambiente.pt]
Sent: quarta-feira, 28 de setembro de 2016 12:43
To: 'geral@prociv.pt'
Cc: Elisabete Raimundo
Subject: Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  - Cedência de informação - Urgente
Attachments: ANPC.pdf; _Desenho.pdf

 

Exmos Senhores  

 

Apos a envio da nossa carta registada, no passado dia 03 de Maio (que junto anexamos), referente à 

solicitação de dados para a área em estudo, vimos por este meio, solicitar novamente a cedência de 

informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou 

informações de interesse para a sua realização.  

 

A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 

eraimundo@agriproambiente.pt. 

 

Sem outro assunto e desde já gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos, 

 

 
Elisabete Raimundo, Eng.ª 
eraimundo@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 

 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of virus signature database 14191 

(20160928) __________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 
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Paula Simões

From: Lisboa [lisboa@agriproambiente.pt]
Sent: quarta-feira, 28 de setembro de 2016 12:49
To: 'geral@siresp.com'
Cc: Elisabete Raimundo
Subject: Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  - Cedência de informação - Urgente
Attachments: _Desenho.pdf; SIRESP.pdf

Exmos Senhores  

 

Apos a envio da nossa carta registada, no passado dia 03 de Maio (que junto anexamos), referente à 

solicitação de dados para a área em estudo, vimos por este meio, solicitar novamente a cedência de 

informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou 

informações de interesse para a sua realização.  

 

A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 

eraimundo@agriproambiente.pt. 

 

Sem outro assunto e desde já gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
Elisabete Raimundo, Eng.ª 
eraimundo@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of virus signature database 14191 

(20160928) __________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 
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Paula Simões

From: Elisabete Raimundo [eraimundo@agriproambiente.pt]
Sent: terça-feira, 18 de outubro de 2016 10:41
To: 'Edgar Carvalho'
Cc: 'EDM Mineira'; 'EDM ATA'; Helena Ferreira
Subject: RE: Estudo das Grandes Condicionantes da Linha Ribeira de Pena- Vieira do Minho - 

Solicitação de parecer referente á intervenção com a área de reuperação ambiental (com 
constrangimentos) das minas da Borralha 

Attachments: DGEG.pdf

Bom dia , Engº Edgar Carvalho  

 

Acusamos a receção da vossa informação que desde já agradecemos.   

 

Após conversa telefónica estabelecida com a Engª Helena Ferreira, junto anexamos a informação fornecida por parte da 

DGEG, em que a área com constrangimento ambientais definida pela DGEG, intersecta a área em estudo e o corredor 

norte.  

 

Solicitamos por favor um esclarecimento relativamente a esta situação.  

 

Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos  

 

 
 
 
 
Elisabete Raimundo, Eng.ª 
eraimundo@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 

 

 

De: Edgar Carvalho [mailto:edgar.carvalho@edm.pt]  
Enviada: terça-feira, 18 de outubro de 2016 10:01 
Para: Elisabete Raimundo 
Cc: EDM Mineira; EDM ATA 
Assunto: RE: Estudo das Grandes Condicionantes da Linha Ribeira de Pena- Vieira do Minho - Solicitação de parecer 
referente á intervenção com a área de reuperação ambiental (com constrangimentos) das minas da Borralha  
 

Ex.mos senhores, 

  

Após análise da área de estudo e dos corredores propostos para a Linha Ribeira de Pena- Vieira do Minho, vimos por 

este meio referir que a localização da antiga área mineira da Borralha, cuja recuperação ambiental ainda não se realizou 

por apresentar constrangimentos, apesar de se enquadrar na área de estudo não se sobrepõe aos corredores 

propostos, pelo que a EDM não identifica qualquer constrangimento ou condicionante ao desenvolvimento do projeto 

nos corredores propostos. 

No entanto, caso, no futuro, os corredores sejam alterados e se sobreponham à antiga área mineira da Borralha, deverá 

a EDM ser consultada previamente no sentido de avaliar eventuais constrangimentos e medidas de compatibilização do 

projeto. 
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Com os melhores cumprimentos,  

  

EDGAR CARVALHO 
  

 
R. Sampaio e Pina, 1 – 7.º     1070-248  Lisboa   -   PORTUGAL  
Telefone: +351 21 384 91 50   Telemóvel: +351 91 238 77 78  
Fax: +351 21 384 91 69   edgar.carvalho@edm.pt 

 
This e-mail is only for the use of its intended recipient. Its contents are subject to a 
duty of confidence and may be privileged. EDM does not guarantee that this e-mail 
has not been intercepted and amended or that it is virus-free 

  

  

  

  

De: Elisabete Raimundo [mailto:eraimundo@agriproambiente.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de outubro de 2016 15:19 
Para: EDM Mineira 
Cc: Edgar Carvalho 
Assunto: Estudo das Grandes Condicionantes da Linha Ribeira de Pena- Vieira do Minho - Solicitação de parecer 
referente á intervenção com a área de reuperação ambiental (com constrangimentos) das minas da Borralha  
  
  
Assunto:          Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 

400 kV  
  
  
Exmo. Sr. Presidente 
  
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO 

AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 

1/2).  
  
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
  
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, 

como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas na 

zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira 

do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
  
Após termos recebido a informação fornecida pela DGEG, para a área em estudo, fomos informados que na mesma ocorria uma zona de recuperação ambiental (com 

constrangimentos), referente á mina da Borralha.  Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e recomendações 

que julguem de interesse de forma a assegurarmos a compatibilização de projetos e a viabilidade dos corredores em estudo.  
  
Assim sendo, anexamos os shapes da área em estudo e dos respetivos corredores e ficamos a aguardar o envio do vosso parecer ou a vossa disponibilização para nos 

receberem para abordarmos este mesmo assunto.  
  
Devemos no entanto referir que, estamos nesta fase a avaliar a seleção de corredores, sendo que o traçado da linha será posteriormente definido dentro do corredor 

selecionado na fase subsequente dos estudos.  
  
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 

  
Sem outro assunto de momento e desde já grata pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos  

  

  

  
  
  
  
Elisabete Raimundo, Eng.ª 
eraimundo@agriproambiente.pt 
  
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 



 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho, n.º 65, 3.º Dto. – 1250-068 Lisboa. Portugal 

Tel.: +351 213 828 040 � Fax. +351 213 828 050 � e-mail: lisboa@agriproambiente.pt  
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 42/43 – 4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 

Tel.: +351 223 779 430 � Fax. +351 223 779 433 � e-mail: porto@agriproambiente.pt � url: www.agriproambiente.pt 
 

Águas do Norte  

Av. Osnabruck, 29 

5000-427 Vila Real 
 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações que julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

• Adutoras e outras infraestruturas de abastecimento de água; 
• Emissários e outras infraestruturas de saneamento básico. 

 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  



 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho, n.º 65, 3.º Dto. – 1250-068 Lisboa. Portugal 

Tel.: +351 213 828 040 � Fax. +351 213 828 050 � e-mail: lisboa@agriproambiente.pt  
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 42/43 – 4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 

Tel.: +351 223 779 430 � Fax. +351 223 779 433 � e-mail: porto@agriproambiente.pt � url: www.agriproambiente.pt 
 

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 
Rua D, Edifício 120, Piso 1 
Aeroporto de Lisboa 
1700-008 Lisboa 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações junto da vossa entidade que julguem de interesse, tendo em vista o levantamento de 
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil  

Aeroporto da Portela, R. B Edifício 4 

1749-034 Lisboa 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações junto da vossa entidade que julguem de interesse, tendo em vista o levantamento de 
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, S.A. 

Av. José Malhoa, n.º 12  

1099-017 Lisboa 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 
 

 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e relativas 
as servidões radioelétricas e recomendações junto da vossa entidade que julguem de interesse, tendo 
em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua 
realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil 

Av. do Forte, Carnaxide  

2794-112 Carnaxide 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações junto da 
vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de 
interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Rua da Murgeira, n.º 9/9A, 

Zambujal Apartado 7585 

2611-865 Amadora 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 

400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (PDIRT) 
2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes reforços de 
potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  e Paradela II. Por outro 
lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma 
via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e recomendações que 
julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

− Cartografia com os limites das áreas inundáveis e de cheia nos concelhos em estudo;  

− Cartas do Domínio Público Hídrico (preferencialmente digitalizadas em formato vetorial (CAD) ou, se não existir 
esta opção, em formato raster (TIFF, JPEG) ou em papel);  

− Captações de água e usos;  

− Outros elementos relacionados com eventuais intervenções nos recursos hídricos, previstos ou em curso. 
 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que seja 
necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais rapidamente possível, 
preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Brisa Concessão Rodoviária 

Quinta da Torre da Aguilha - Edifício Brisa 

2785-599 São Domingos de Rana 

 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações junto da 
vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de 
interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  



 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho, n.º 65, 3.º Dto. – 1250-068 Lisboa. Portugal 

Tel.: +351 213 828 040 � Fax. +351 213 828 050 � e-mail: lisboa@agriproambiente.pt  
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 42/43 – 4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 

Tel.: +351 223 779 430 � Fax. +351 223 779 433 � e-mail: porto@agriproambiente.pt � url: www.agriproambiente.pt 
 

 
CCDR Norte  

Rua da Rainha Dona Estefânia 251 

4150-309 Porto 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 

400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (PDIRT) 
2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes reforços de 
potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  e Paradela II. Por outro 
lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma 
via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e recomendações que 
julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

• Captações de água, quer superficiais, quer subterrâneas para consumo público. Tipo de captação e de utilização. 
Localização em coordenadas; 

• Outras captações licenciadas e respetivas características; 

• Dados de qualidade de águas superficiais relativos a estações localizadas nos cursos de água existentes 
(coordenadas da estação e curso de água; 

• Dados de qualidade de águas subterrâneas; 

• Localização de ETAR’s e ETA’s; 

• Principais fontes poluentes existentes nos concelhos de Benavente e Alcochete; 

• Redes de saneamento, de distribuição de água e de rega. 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que seja 
necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais rapidamente possível, 
preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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CELPA - Associação da Industria Papeleira 

Rua Marquês Sá da Bandeira, 74 

1069-076 Lisboa 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações junto da 
vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse 
para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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CIMAT – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega 

Avenida Aliados, 9 

5400-038 Chaves 
 
 
 
Lisboa, 3 de maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações junto da vossa entidade que julguem de interesse, tendo em vista o levantamento de 
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Câmara Municipal de Boticas 

Praça do Município 

5460-304 Boticas 
 
 
 
Lisboa, 2 de maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – 

Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente; 
 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores 
S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – 
Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte 
de eletricidade (PDIRT) 2016-2025  
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado 
importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda 
Nova III, Salamonde II e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT 
das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu 
escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço, e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos através da presente Carta, solicitar para a área em estudo, a cedência das seguintes 
informações devidamente atualizadas:  
 

• Planta de ordenamento; 

• Planta de condicionantes; 

• Planta da RAN;  

• Planta de REN;  

• Data das publicações supracitadas e número dos referidos decretos;  

• Planos de Urbanização, de Pormenor ou outros previstos ou existentes; 

• Indicação de projetos que tenham como intenção ou aprovados e que possam condicionar 
o projeto da REN; 

• Infraestruturas ou equipamentos existentes; 

• Dados de caracterização referentes a captações de água licenciadas que possam existir e 
informação sobre a sua qualidade da água; 

• Eventuais fontes poluidoras; 
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• Elementos patrimoniais; 

• Classificações acústica da área de estudo ou na sua ausência mapas de ruído elaborados 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007; 

• Plano Municipal de Defesa Florestal contra Incêndios; 

• Pontos de abastecimento de água para combate a incêndios; 

• Pedreiras licenciadas pela Câmara; 

• Riscos ou condicionantes, identificadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, 
suscetíveis de serem afetadas pela implementação do projeto; 

• Quaisquer preocupações que a Área em estudo possa suscitar relativamente à autarquia 
de Boticas. 

 
Disponibilizamo-nos também desde já para a realização de uma reunião, no sentido de podermos 
auscultar a posição da Câmara Municipal relativamente às mais valias e preocupações inerentes 
ao desenvolvimento do projeto em estudo. 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação 
adicional que seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser 
facultadas o mais rapidamente possível, preferencialmente até 24 de maio, de modo a ser possível 
o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 

Praça da República, 467 

4860-355 Cabeceiras de Basto 
 
 
Lisboa, 2 de maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – 

Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente; 
 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores 
S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – 
Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte 
de eletricidade (PDIRT) 2016-2025  
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado 
importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda 
Nova III, Salamonde II e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT 
das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu 
escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço, e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos através da presente Carta, solicitar para a área em estudo, a cedência das seguintes 
informações devidamente atualizadas:  
 

• Planta de ordenamento; 

• Planta de condicionantes; 

• Planta da RAN;  

• Planta de REN;  

• Data das publicações supracitadas e número dos referidos decretos;  

• Planos de Urbanização, de Pormenor ou outros previstos ou existentes; 

• Indicação de projetos que tenham como intenção ou aprovados e que possam condicionar 
o projeto da REN; 

• Infraestruturas ou equipamentos existentes; 

• Dados de caracterização referentes a captações de água licenciadas que possam existir e 
informação sobre a sua qualidade da água; 

• Eventuais fontes poluidoras; 
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• Elementos patrimoniais; 

• Classificações acústica da área de estudo ou na sua ausência mapas de ruído elaborados 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007; 

• Plano Municipal de Defesa Florestal contra Incêndios; 

• Pontos de abastecimento de água para combate a incêndios; 

• Pedreiras licenciadas pela Câmara; 

• Riscos ou condicionantes, identificadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, 
suscetíveis de serem afetadas pela implementação do projeto; 

• Quaisquer preocupações que a Área em estudo possa suscitar relativamente à autarquia 
de Cabeceiras de Basto. 

 
Disponibilizamo-nos também desde já para a realização de uma reunião, no sentido de podermos 
auscultar a posição da Câmara Municipal relativamente às mais valias e preocupações inerentes 
ao desenvolvimento do projeto em estudo. 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação 
adicional que seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser 
facultadas o mais rapidamente possível, preferencialmente até 24 de maio, de modo a ser possível 
o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Câmara Municipal de Montalegre 

Praça do Município, nº1 

5470-214 Montalegre 
 
 
 
Lisboa, 2 de maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – 

Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente; 
 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores 
S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – 
Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte 
de eletricidade (PDIRT) 2016-2025  
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado 
importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda 
Nova III, Salamonde II e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT 
das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu 
escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço, e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos através da presente Carta, solicitar para a área em estudo, a cedência das seguintes 
informações devidamente atualizadas:  
 

• Planta de ordenamento; 

• Planta de condicionantes; 

• Planta da RAN;  

• Planta de REN;  

• Data das publicações supracitadas e número dos referidos decretos;  

• Planos de Urbanização, de Pormenor ou outros previstos ou existentes; 

• Indicação de projetos que tenham como intenção ou aprovados e que possam condicionar 
o projeto da REN; 

• Infraestruturas ou equipamentos existentes; 

• Dados de caracterização referentes a captações de água licenciadas que possam existir e 
informação sobre a sua qualidade da água; 

• Eventuais fontes poluidoras; 
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• Elementos patrimoniais; 

• Classificações acústica da área de estudo ou na sua ausência mapas de ruído elaborados 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007; 

• Plano Municipal de Defesa Florestal contra Incêndios; 

• Pontos de abastecimento de água para combate a incêndios; 

• Pedreiras licenciadas pela Câmara; 

• Riscos ou condicionantes, identificadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, 
suscetíveis de serem afetadas pela implementação do projeto; 

• Quaisquer preocupações que a Área em estudo possa suscitar relativamente à autarquia 
de Montalegre. 

 
Disponibilizamo-nos também desde já para a realização de uma reunião, no sentido de podermos 
auscultar a posição da Câmara Municipal relativamente às mais valias e preocupações inerentes 
ao desenvolvimento do projeto em estudo. 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação 
adicional que seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser 
facultadas o mais rapidamente possível, preferencialmente até 24 de maio, de modo a ser possível 
o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Câmara Municipal de Ribeira de Pena 

Praça do Município, 

4870-152 Salvador - Ribeira de Pena 
 
 
 
Lisboa, 2 de maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – 

Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente; 
 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores 
S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – 
Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte 
de eletricidade (PDIRT) 2016-2025  
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado 
importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda 
Nova III, Salamonde II e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT 
das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu 
escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço, e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos através da presente Carta, solicitar para a área em estudo, a cedência das seguintes 
informações devidamente atualizadas:  
 

• Planta de ordenamento; 

• Planta de condicionantes; 

• Planta da RAN;  

• Planta de REN;  

• Data das publicações supracitadas e número dos referidos decretos;  

• Planos de Urbanização, de Pormenor ou outros previstos ou existentes; 

• Indicação de projetos que tenham como intenção ou aprovados e que possam condicionar 
o projeto da REN; 

• Infraestruturas ou equipamentos existentes; 

• Dados de caracterização referentes a captações de água licenciadas que possam existir e 
informação sobre a sua qualidade da água; 

• Eventuais fontes poluidoras; 
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• Elementos patrimoniais; 

• Classificações acústica da área de estudo ou na sua ausência mapas de ruído elaborados 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007; 

• Plano Municipal de Defesa Florestal contra Incêndios; 

• Pontos de abastecimento de água para combate a incêndios; 

• Pedreiras licenciadas pela Câmara; 

• Riscos ou condicionantes, identificadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, 
suscetíveis de serem afetadas pela implementação do projeto; 

• Quaisquer preocupações que a Área em estudo possa suscitar relativamente à autarquia 
de Ribeira de Pena. 

 
Disponibilizamo-nos também desde já para a realização de uma reunião, no sentido de podermos 
auscultar a posição da Câmara Municipal relativamente às mais valias e preocupações inerentes 
ao desenvolvimento do projeto em estudo. 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação 
adicional que seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser 
facultadas o mais rapidamente possível, preferencialmente até 24 de maio, de modo a ser possível 
o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Câmara Municipal de Vieira do Minho 

Praça Dr. Guilherme de Abreu,  

4850-527 Vieira do Minho 
 
 
Lisboa, 2 de maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – 

Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente; 
 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores 
S.A. a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – 
Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte 
de eletricidade (PDIRT) 2016-2025  
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado 
importantes reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda 
Nova III, Salamonde II e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT 
das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu 
escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço, e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos através da presente Carta, solicitar para a área em estudo, a cedência das seguintes 
informações devidamente atualizadas:  
 

• Planta de ordenamento; 

• Planta de condicionantes; 

• Planta da RAN;  

• Planta de REN;  

• Data das publicações supracitadas e número dos referidos decretos;  

• Planos de Urbanização, de Pormenor ou outros previstos ou existentes; 

• Indicação de projetos que tenham como intenção ou aprovados e que possam condicionar 
o projeto da REN; 

• Infraestruturas ou equipamentos existentes; 

• Dados de caracterização referentes a captações de água licenciadas que possam existir e 
informação sobre a sua qualidade da água; 

• Eventuais fontes poluidoras; 
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• Elementos patrimoniais; 

• Classificações acústica da área de estudo ou na sua ausência mapas de ruído elaborados 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007; 

• Plano Municipal de Defesa Florestal contra Incêndios; 

• Pontos de abastecimento de água para combate a incêndios; 

• Pedreiras licenciadas pela Câmara; 

• Riscos ou condicionantes, identificadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, 
suscetíveis de serem afetadas pela implementação do projeto; 

• Quaisquer preocupações que a Área em estudo possa suscitar relativamente à autarquia 
de Vieira do Minho. 

 
Disponibilizamo-nos também desde já para a realização de uma reunião, no sentido de podermos 
auscultar a posição da Câmara Municipal relativamente às mais valias e preocupações inerentes 
ao desenvolvimento do projeto em estudo. 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação 
adicional que seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser 
facultadas o mais rapidamente possível, preferencialmente até 24 de maio, de modo a ser possível 
o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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CVRVV – Comissão de Viticultura da Região 

dos Vinhos Verdes 

Rua da Restauração, 318 

4050-501 PORTO 
 
 
Lisboa, 3 de maio de 2016 

 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações junto da vossa entidade que julguem de interesse, tendo em vista o levantamento de 
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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DGADR - Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

Av. Afonso Costa n.º 3  

1949-002 Lisboa  
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 
 

 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações que julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

• Localização de eventuais regadios e/ ou aproveitamentos hidroagrícolas sob vossa 
responsabilidade; 

• Lista de associações de agricultores. 
 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia  

Avenida 5 de Outubro, 87 

1069-039 Lisboa 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 
 

 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 

400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (PDIRT) 
2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes reforços de 
potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  e Paradela II. Por outro 
lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma 
via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e recomendações que 
julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

• Depósitos minerais;  
• Águas minerais naturais;  
• Águas minerais industriais;  
• Recursos geotérmicos;  
• Massas minerais;  
• Águas de nascente;  
• Área de valor geológico e/ou geomorfológico. 

 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que seja 
necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais rapidamente possível, 
preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Norte 

Rua António Carneiro, 98 

4349-003 Porto 
 
 
Lisboa, 3 de maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações junto da vossa entidade que julguem de interesse, tendo em vista o levantamento de 
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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DGPC - Direção Geral do Património Cultural 

Palácio Nacional da Ajuda 

1349-021 Lisboa 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 
 
 

Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações junto da 
vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de 
interesse para a sua realização.  
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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Direção Geral do Território 

Rua Artilharia Um, 107 

1099-052 Lisboa  
 
 
Lisboa, 3 maio de 2016 

 
 
 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações junto da vossa entidade que julguem de interesse, tendo em vista o levantamento de 
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização. Solicita-se em particular 
informação relativa à rede geodésica nacional na área em estudo. 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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DRAP- Norte  

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

R. República 133, 5370-347 Mirandela 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações que julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

• Localização de eventuais regadios e/ ou aproveitamentos hidroagrícolas sob vossa 
responsabilidade; 

• Lista de associações de agricultores. 
 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  



 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho, n.º 65, 3.º Dto. – 1250-068 Lisboa. Portugal 

Tel.: +351 213 828 040 � Fax. +351 213 828 050 � e-mail: lisboa@agriproambiente.pt  
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Salas 42/43 – 4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 

Tel.: +351 223 779 430 � Fax. +351 223 779 433 � e-mail: porto@agriproambiente.pt � url: www.agriproambiente.pt 
 

 

DRC Norte - Direção Regional de Cultura do Norte  

Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, nº1 

4149-011 Porto  
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações que julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

• Imóveis classificados ou em vias de classificação. 
 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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DRE Norte - Direção Regional da Economia do Norte 

Rua Direita do Viso, 120 

4250 Porto 
 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 

 
 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 

400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de eletricidade (PDIRT) 
2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes reforços de 
potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  e Paradela II. Por outro 
lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas na zona do Alto Tâmega, criando uma 
via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte 
de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Nesse sentido e no âmbito das Vossas competências, vimos por este meio solicitar todas as informações e 
recomendações que achem de interesse face à área de estudo apresentada em anexo, agradecendo em particular, a 
cedência da seguinte informação (preferencialmente em CAD ou Shapefile): 
 

• Áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais; 

• Recursos geotérmicos; 

• Massas minerais; 

• Águas de nascente; 

• Concessões mineiras e de águas; 

• Área de valor geológico e/ou geomorfológico. 

 
 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que seja 
necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais rapidamente possível, 
preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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EDP Distribuição 

Rua Camilo Castelo Branco, 43 

1050-044 Lisboa 
 
 
Lisboa, 2 de Maio de 2016 
 

 
Ref.ª AP3723_16 
 
 
Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental para projetos da Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do 

Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) a 400 kV  
 
 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., concessionária em regime de Serviço Público da RNT – Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade, adjudicou à AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. a realização 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 
(LRBP.VRM 1/2).  
 
Este projeto consta do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (PDIRT) 2016-2025. 
 
Em termos de ligação de novos grandes centros produtores encontram-se na zona do Cávado importantes 
reforços de potência em aproveitamentos existentes, como sejam os casos de Venda Nova III, Salamonde II  
e Paradela II. Por outro lado, com vista a uma adequada integração na RNT das futuras centrais localizadas 
na zona do Alto Tâmega, criando uma via alternativa ao seu escoamento, foi previsto o estabelecimento 
desta nova linha dupla a 400 kV entre o posto de corte de Vieira do Minho (PCVRM), já em serviço e a futura 
subestação de Ribeira de Pena (SRBP).  
 
Vimos pela presente comunicação, solicitar para a área em estudo, a cedência de informações e 
recomendações que julguem de interesse, sendo de destacar o fornecimento dos seguintes dados: 
 

• Rede de distribuição constituída por linhas aéreas e cabos subterrâneos de alta e média e 
baixa tensão.  

• Localização de Subestações, a par de outras infraestruturas, como postos de 
seccionamento e de transformação e instalações de iluminação pública. 

 
A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o e-mail seguinte: 
eraimundo@agriproambiente.pt. 
 
Desde já agradecemos a Vossa atenção e colocamo-nos ao dispor para qualquer informação adicional que 
seja necessária. Solicitamos que as informações acima indicadas nos possam ser facultadas o mais 
rapidamente possível, preferencialmente até 24 de Maio, de modo a ser possível o cumprimento da data de 
entrega dos estudos à REN. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
____________________ 
Elisabete Raimundo, Engª 
Coordenação do EIA 
 
Anexo: Cartografia com a localização da área de estudo  
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