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Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais do EIA - Estudo de Impacte Ambiental para projetos da RNT 

(Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2) 

 
SÍNTESE DA CONSULTA A ENTIDADES 

 
 

Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade Endereço Telefone Data de 
Envio Informação Solicitada Tipo/Data do 

Recebimento Informação Recebida Observações 

Águas do Norte Av. Osnabruck, 29 
5000-427 Vila Real 253 520 779 02-mai 

carta 

Informações e recomendações relevantes, 
principalmente dados referentes a Adutoras e 
outras infraestruturas de abastecimento de água e 
Emissários e outras infraestruturas de 
saneamento básico. 

25-mai-16 

Planta de localização das 
infraestruturas 

 

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 
Rua D, Edificio 120, Piso 1 
Aeroporto de Lisboa 
1700-008 Lisboa 

218 413 900 02-mai 
carta 

Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. 30-mai-16 

Não existem infraestruturas 
aeroportuárias civis na área de 
projeto. Situações de 
sinalização/balizagem a ter em 
conta 

 

ANAC – Autoridade Nacional de 
Aviação Civil 

Aeroporto da Portela, Rua B Edifício 4 
1749-034 Lisboa 21 284 2226 02-mai 

carta 
Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. 23-jun-16 Não se encontram infraestruturas 

aeronáuticas na área de estudo  
ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações, S.A. 

Av. José Malhoa, nº 12 
1099-017 Lisboa 217 211 000 02-mai 

carta 
Servidões radioelétricas e toda a informação que 
seja relevante para a área em estudo. 12-jun-16 Área sem qualquer servidão 

radioelétrica  

ANPC – Autoridade Nacional de 
Proteção Civil 

Av. do Forte – Carnaxide 
2794-112 Carnaxide 214 247 100 

02-mai 
carta 

Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. -- --  

28-set 
mail Segunda solicitação de informação 28-set 

mail 
Resposta automática de receção do 
mail  

28-out 
mail Terceira solicitação de informação -- --  

APA – Agência Portuguesa do 
Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 
Ap. 7585 
2611-865 Amadora 

214 728 200 02-mai 
carta 

Informações relevantes para área de estudo, 
nomeadamente no fornecimento de: Cartografia 
com os limites das áreas inundáveis e de cheia 
nos concelhos em estudo; Cartas do Domínio 
Público Hídrico; Captações de água e usos; 
Outros elementos relacionados com eventuais 
intervenções nos recursos hídricos previstos ou 
em curso. 

03-jun-16 Envio dos dados geográficos da 
área do projeto  
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade Endereço Telefone Data de 
Envio Informação Solicitada Tipo/Data do 

Recebimento Informação Recebida Observações 

BRISA 
Quinta da Torre da Aguilha, 
Edifício BRISA 
2785-599 S. Domingos de Rana 

214 448 500 02-mai 
carta 

Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. 01-jun-16 Não existe qualquer concessão   

Câmara Municipal de Boticas Praça do Município 
5460-304 Boticas 276 410 200 02-mai 

carta 

Planta de Ordenamento do PDM em vigor e 
eventuais alterações; Planta de Condicionantes, 
RAN e REN e respetivas revisões; Planos de PP e 
de Urbanização existentes e previstos; Indicação 
de projetos aprovados que possam condicionar o 
projeto da REN; Infraestruturas ou equipamentos 
existentes; Dados de caracterização referentes a 
captações de água (água licenciadas e qualidade 
da água); Eventuais fontes poluidoras; Elementos 
patrimoniais; Plano Municipal de Defesa Florestal 
Contra Incêndios; Classificação acústica e/ou 
mapas de ruído; Pontos de abastecimento de 
água para combate a incêndios; Pedreiras 
licenciadas pela Câmara; Risco ou condicionantes 
identificadas pelos Serviços de Proteção Civil 
suscetíveis de serem afetadas pela 
implementação do projeto. 

25-mai-16 
Plantas de ordenamento do PDM de 
Boticas publicadas a 8 de outubro 
2008 

Está em falta 
elementos a 
enviar pelo 
gabinete florestal 
municipal 

Câmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto 

Praça da República 467 
4860-355 Cabeceiras de Basto 253 669 100 

02-mai 
carta 

Planta de Ordenamento do PDM em vigor e 
eventuais alterações; Planta de Condicionantes, 
RAN e REN e respetivas revisões; Planos de PP e 
de Urbanização existentes e previstos; Indicação 
de projetos aprovados que possam condicionar o 
projeto da REN; Infraestruturas ou equipamentos 
existentes; Dados de caracterização referentes a 
captações de água (água licenciadas e qualidade 
da água); Eventuais fontes poluidoras; Elementos 
patrimoniais; Plano Municipal de Defesa Florestal 
Contra Incêndios; Classificação acústica e/ou 
mapas de ruído; Pontos de abastecimento de 
água para combate a incêndios; Pedreiras 
licenciadas pela Câmara; Risco ou condicionantes 
identificadas pelos Serviços de Proteção Civil 
suscetíveis de serem afetadas pela 
implementação do projeto. 

30-mai-16 

Plantas de ordenamento (pdf) - 
Edital 1244/2008Plantas de 
condicionantes (pdf) - Edital 
1244/2008Plantas da REN (pdf) - 
Portaria 544/2009Plantas da RAN 
(pdf)Elementos patrimoniais 
(shp)Pontos de abastecimento de 
água (shp)Captações de água 
(shp)Risco de incêndio florestal 
(shp)Perigosidade de incêndio 
florestal (shp)Infraestruturas e 
equipamentos (shp) 

 

01-ago Envio da área em estudo e dos corredores em 
estudo 30-ago-16 Parecer relativo aos corredores em 

estudo  
17-ago Pedido do parecer aos corredores em estudo 
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade Endereço Telefone Data de 
Envio Informação Solicitada Tipo/Data do 

Recebimento Informação Recebida Observações 

Câmara Municipal de Montalegre Praça do Município nº1 
5470-214 Montalegre 245 307 400 

02-mai 
carta 

Planta de Ordenamento do PDM em vigor e 
eventuais alterações; Planta de Condicionantes, 
RAN e REN e respetivas revisões; Planos de PP e 
de Urbanização existentes e previstos; Indicação 
de projetos aprovados que possam condicionar o 
projeto da REN; Infraestruturas ou equipamentos 
existentes; Dados de caracterização referentes a 
captações de água (água licenciadas e qualidade 
da água); Eventuais fontes poluidoras; Elementos 
patrimoniais; Plano Municipal de Defesa Florestal 
Contra Incêndios; Classificação acústica e/ou 
mapas de ruído; Pontos de abastecimento de 
água para combate a incêndios; Pedreiras 
licenciadas pela Câmara; Risco ou condicionantes 
identificadas pelos Serviços de Proteção Civil 
suscetíveis de serem afetadas pela 
implementação do projeto. 

19-ago-16 
O traçado da linha deve ser 
implantado mais a norte, conforme 
planta que anexam 

Os dados 
solicitados foram 
fornecidos na 
reunião de 26de 
julho 

01-ago Envio da área em estudo e dos corredores em 
estudo 

17-ago Pedido do parecer aos corredores em estudo 

Câmara Municipal de Ribeira de 
Pena 

Praça do Município 
4870-152 Salvador - Ribeira de Pena 259 490 500 

02-mai 
carta 

Planta de Ordenamento do PDM em vigor e 
eventuais alterações; Planta de Condicionantes, 
RAN e REN e respetivas revisões; Planos de PP e 
de Urbanização existentes e previstos; Indicação 
de projetos aprovados que possam condicionar o 
projeto da REN; Infraestruturas ou equipamentos 
existentes; Dados de caracterização referentes a 
captações de água (água licenciadas e qualidade 
da água); Eventuais fontes poluidoras; Elementos 
patrimoniais; Plano Municipal de Defesa Florestal 
Contra Incêndios; Classificação acústica e/ou 
mapas de ruído; Pontos de abastecimento de 
água para combate a incêndios; Pedreiras 
licenciadas pela Câmara; Risco ou condicionantes 
identificadas pelos Serviços de Proteção Civil 
suscetíveis de serem afetadas pela 
implementação do projeto. 

27-mai-16 
mail 

Pontos de água, Relatório final do 
ruído Planta de condicionantes, 
Planta de ordenamento, 
Regulamento do PDM, Sítios 
arqueológicos 

 

23-ago 
mail 

Pedido do envio da carta de ordenamento e 
condicionantes em pdf; da carta de REN 
desagregada em formato editável e pdf; bem 
como do parecer. 

23-ago-16 Envio do solicitado, mas Parecer 
ainda em análise  

31-ago / 
1-set 
mail 

Pedido de envio do Parecer com urgência 13-set-16 
mail Envio do Parecer  
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade Endereço Telefone Data de 
Envio Informação Solicitada Tipo/Data do 

Recebimento Informação Recebida Observações 

Câmara Municipal de Vieira do 
Minho 

Praça Dr. Guilherme de Abreu 
4850-527 Vieira do Minho 253 649 270 02-mai 

carta 

Planta de Ordenamento do PDM em vigor e 
eventuais alterações; Planta de Condicionantes, 
RAN e REN e respetivas revisões; Planos de PP e 
de Urbanização existentes e previstos; Indicação 
de projetos aprovados que possam condicionar o 
projeto da REN; Infraestruturas ou equipamentos 
existentes; Dados de caracterização referentes a 
captações de água (água licenciadas e qualidade 
da água); Eventuais fontes poluidoras; Elementos 
patrimoniais; Plano Municipal de Defesa Florestal 
Contra Incêndios; Classificação acústica e/ou 
mapas de ruído; Pontos de abastecimento de 
água para combate a incêndios; Pedreiras 
licenciadas pela Câmara; Risco ou condicionantes 
identificadas pelos Serviços de Proteção Civil 
suscetíveis de serem afetadas pela 
implementação do projeto. 

22-ago-16 Carta de Ordenamento, Carta de 
condicionantes  

CCDR Norte – Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte 

Rua da Rainha Dona Estefânia 251 
4150-309 Porto 226 086 300 02-mai 

carta 

Captações de água (superficiais e subterrâneas 
para consumo humano), tipo de captação e de 
utilização e localização das suas coordenadas; 
Outras captações licenciadas e suas 
características; Dados de qualidade de águas 
superficiais (coordenadas da estação e curso de 
água); Dados de qualidade de águas 
subterrâneas; Localização de ETAR e ETA; 
Principais fontes poluentes existentes nos 
concelhos de Benavente e Alcochete; Redes de 
saneamento, de distribuição de água e de rega. 

17-mai-16 Remente para a entidade 
competente - APA/ARH Norte  

CELPA – Associação da Industria 
Papeleira 

Rua Marquês Sá da Bandeira, 74 
1069-076 Lisboa 217611510 02-mai 

carta 
Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. -- --  

CIGeoE – Centro de Informação 
Geoespacial do Exército 

Av. Dr. Alfredo Bensaúde  
1849-014 Lisboa 218 505 300 -- -- -- -- Aquisição de 

cartografia 

CIM Alto Tâmega Avenida dos Aliados, n.º9 
5400-038 Chaves 226 077 300 03-mai 

carta 
Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. -- 

Telefonamos dia 30 de maio e não 
souberam dar informação. 
Voltámos a contactar dia 2 junho e 
informaram-nos que em reunião foi 
decidido que a informação solicitada 
devia ser informada por cada uma 
das câmaras. 
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade Endereço Telefone Data de 
Envio Informação Solicitada Tipo/Data do 

Recebimento Informação Recebida Observações 

CVRVV – Comissão de Viticultura 
da Região dos Vinhos Verdes 

Rua da Restauração, 318 
4050-501 Porto 226 077 300 03-mai 

carta 
Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. -- --  

DGADR – Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural 

Av. Afonso Costa, n.º 3 
1949-002 Lisboa 218 442 200 02-mai 

carta 

Localização de eventuais regadios e/ou 
aproveitamentos hidroagrícolas a sua 
responsabilidade; Lista de associações de 
agricultores. 

18-mai-16 Sem aproveitamentos 
hidroagrícolas na área de projeto  

DGEG – Direção Geral de Energia 
e Geologia 

Av. 5 de Outubro, n.º 87, 
1069-039 Lisboa 217 922 700 02-mai 

carta 

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

01-jun-16 

Enviam extrato do mapa com 
identificação e demarcação das 
áreas afetas a recursos geológicos 
e energéticos 

 

DGEstE Norte – Direção geral dos 
Estabelecimentos Escolares 

Rua António Carneiro, 98 
4349-009 Porto 21 843 3900 03-mai 

carta 
Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. 30-mai-16 

Remente para a consulta do portal 
das escolas para identificação dos 
equipamentos e para o ensino pré-
escolar e 1ºciclo a consulta às 
câmaras municipais dos concelhos 
abrangidos 

 

DGPC – Direção-Geral do 
Património Cultural 

Palácio Nacional da Ajuda 
1349-021 Lisboa 213 614 200 02-mai 

carta Imóveis classificados ou em vias de classificação. 12-mai-16 Não existe património classificado 
na área de projeto   

DGT – Direção Geral do Território Rua Artilharia, 107 
1099-052 Lisboa 21 381 9600 03-mai 

carta 
Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. 

12-05-2016  
24-05-2016 

(mail) 

Envio de parecer Informação n.º 
097, listagem dos vértices 
geodésicos e respetivas 
coordenadas existentes dentro da 
área de projeto 

 

DRAP Norte – Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte 

Rua da República 133 
5370-347 Mirandela 278 260 900 02-mai 

carta 

Localização de eventuais regadios e/ou 
aproveitamentos hidroagrícolas a sua 
responsabilidade; Lista de associações de 
agricultores. 

25-mai-16 

Localização dos regadios na área 
de projeto e remente para mais 
informação, o site para consulta da 
base de dados de regadio 
tradicionais 

  

DRCN – Direção Regional de 
Cultura do Norte 

Casa de Ramalde, Rua Igreja de 
Ramalde, n.º 1 
4149-011 Porto 

226 197 080 02-mai 
carta Imóveis classificados ou em vias de classificação. 31-mai-16 

Informa que a informação está 
disponível no site 
www.patrimoniocultural.pt 

  

DRE Norte – Direção Regional da 
Economia do Norte 

Rua Direita do Viso 120, 
4250 Porto 226 192 000 02-mai 

carta 

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

-- --   

EDM R. Sampaio e Pina, 1 - 5º Esqº 
1070-248 Lisboa 213 849 150 

12-out 
mail 

Informações e recomendações relevantes face à 
área de projeto e seus condicionalismos. 

18-out 
mail 

A área de estudo não sobrepõe os 
corredores propostos  

18-out 
mail 

Pedido de esclarecimento sobre a informação da 
DGEG em que a área com constrangimentos 
ambientais intercepta a área em estudo e o 
corredor norte 

18-out 
mail Parecer anterior mantém-se válido  
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