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ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO
SÍNTESE DA CONSULTA A ENTIDADES
Correspondência Enviada
Entidade
Águas do
Algarve, S.A.

Endereço/
Telefone

Tipo/Data
de Envio

Rua do Repouso,
n.º 10
8000-302 Faro

10.jul.17

email

289 899 070
geral.ada@adp.pt

Correspondência Recebida
Tipo/Data do
Recebimento

Informação Solicitada
Informações
para
área
de
estudo,
nomeadamente em termos de:
a) Informação
sobre
a
forma
de
abastecimento
de
água
e
de
saneamento do concelho de Olhão;
b) Localização das redes de saneamento e
de distribuição de água na área de
estudo;

Carta
08.ago.17
(Dr.º Joaquim
Carlos
Correia
Peres)

Informação Recebida

Observações

Informam que irão enviar via eletrónica o
Relatório contendo as características dos
Sistemas Municipais, geridos pelas Águas do
Algarve (Pareceres em papel de dez.2011 e
de ago.2017.
Informam que será igualmente enviado por
mail, shapefile dos Sistemas Multimunicipais
implementados na área de projeto.

c) Indicação quanto a eventuais futuros
projetos para a zona;
d) Localização de eventuais captações de
água, em particular as de abastecimento
público, e respetiva profundidade,
produtividade, dados de qualidade e
eventual perímetro de proteção;
e) Localização de ETAR’s e ETA’s;
f) Localização de eventuais pontos de
descarga de águas residuais / efluentes.
telefonema
16.out.17
(Eng.ª
Adriana
Espanha)

ANAC –
Autoridade
Nacional da
Aviação Civil
(Departamento de
Infraestruturas
Aeronáuticas –
Eng.º Jorge Freitas)

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

carta
10.jul.17

Av. José Malhoa,
n.º 12
1099-017 Lisboa

ANPC –
Autoridade
Nacional de
Proteção Civil

Avenida do Forte
em Carnaxide
2794-112
Carnaxide

Informação atualizada e de interesse para a
área de projeto, nomeadamente:
− Servidões aeronáuticas;
− Outras informações que
interesse para o projeto.

212 842 22623
geral@anac.pt
jorge.freitas@ana
c.pt

ANACOM –
Autoridade
Nacional de
Comunicações,
S.A.

Por ainda não termos, até à presente data,
recebido a informação que a AgdA se
disponibilizou a enviar por mail, reforçamos a
importância da mesma para elaboração dos
estudos em curso. Ficaram de enviar
informação o mais rápido possível.

julguem

de

Email

Envio da informação solicitada.

16.out.17

Agradecimento
pelo envio.

(Eng.ª
Adriana
Espanha)

email
13.jul17
(Eng.º Jorge
Freitas)

Informam que a área em estudo se encontra
abrangida pela “Zona 7 (superfície horizontal
exterior)” da servidão do Aeroporto de Faro, a
que se refere o DL n.º 51/80, 25.mar.
Será necessário nesta “Zona 7” parecer se
existirem construções ou criações de outros
obstáculos (+ 20 m de altura do solo e se
elevem acima da cota absoluta de 160 m).
Salvo estas condições, a ANAC nada tem
obstar ao estudo realizado.

email
14.jul.17

Agradecemos a informação enviada, a qual
considerados como oficial, não necessitando
de ofício formal.

carta
10.jul.17

Informação atualizada e de interesse para a
área de projeto, nomeadamente:
− Servidões radioelétricas.

carta
08.ago.17
(Eng.º Jaime
Afonso)

217 211 000
carta
10.jul.17

Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente.

214 247 100

carta
18.ago.17
(Dr. Joaquim
Leitão)

Informam que a área em causa não está
abrangida por qualquer servidão radioelétrica
pelo qual a ANACOM seja responsável, não
colocando qualquer objeção à implementação
do projeto.
Informam que devem ser tomadas medidas
para a salvaguarda de pessoas e bens, em
complemento do ofício OF/9552/NGOT/2011
de 2011, nomeadamente:
• Proceder à identificação e avaliação dos
riscos na área de intervenção com o Pl.
Municipal de Emergência de Proteção
Civil e com o Pl. Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios de Olhão, de
forma a assegurar que não existam riscos
ou existam medidas de mitigação
adequadas;
• O trabalhos a desenvolver não devem
comprometer a operacionalidade de ação
de proteção civil e socorro, devendo ficar
asseguradas as ligações os núcleos
populacionais existentes
• Alertar sobre as obras na linha todas as
entidades de socorro (bombeiros, Serv.
Municipais de Proteção Civil de Olhão),
assim como o ICNF
Sugerem consulta do cap. VIII do Manual de
AIA, na vertente Proteção Civil
(http://www.PROVIT.pt/Documents /CTPI_pdf).
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Correspondência Enviada
Entidade
APA (Agência
Portuguesa de
Ambiente) / ARH
Algarve

Endereço/
Telefone

Tipo/Data
de Envio

APA

carta

Rua da Murgueira,
n.º 9 – Zambujal
2610-124
Amadora
214 728 200

10.jul.17

e

ARH Algarve
Rua do Alportel,
n.º 10, 2º
8000-293 Faro
266 768 200

email
10.jul.17

arhalg.geral@apa
mbiente.pt

Correspondência Recebida
Informação Solicitada

Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente, nomeadamente em termos de:
a) Identificação e principais características
de captações de água licenciadas
(públicas
e
particulares),
quer
superficiais, quer subterrâneas;
b) Áreas de proteção de captações de
abastecimento público;
c) Identificação de eventuais zonas sujeitas
a cheias e de projetos de regularização
de linhas de água;
d) Localização de ETAR’s e ETA’s
existentes ou previstas na envolvente da
área de estudo;

Tipo/Data do
Recebimento
email
01.ago.17

Informação Recebida

Observações

Será enviada informação parecer mediante
pagamento.

(Dr.ª M.ª
Armanda
Baptista
(APA)

e) Principais fontes poluentes existentes,
tais como cartografia de pressões.
Email
01.ago.17

Agradecimento pela informação informando
que irá ser efetuada transferência do valor
indicado e reenviado comprovativo desse
pagamento por email.

email
01.ago.17
(Dr.ª M.ª
Armanda
Baptista
(APA)
e
Dr. Sebastião
Braz Teixeira
(ARH Alg)

Envio de informação em formato digital
relativo a:
• Captações de água subterrânea –
captações Licenciadas não confirmadas
no campo) e captações públicas (estas
captações não têm perímetros de
proteção definidos);
• Identificação de eventuais zonas sujeitas
a cheias – extrato da carta de REN
(poderão existir imprecisões nas situações
de
fronteira
entre
ocorrências,
prevalecendo a informação cartográfica
em papel publicada em DR) e extrato da
revisão de cheias de olhão (levantamento
efetuado pela ARH Algarve)
• Potenciais fontes poluentes – Pressões –
Informação decorrente do PGRH (RH8).
Chamam atenção para que:
• podem existir coletores de esgoto ou
condutas de esgoto de distribuição em
alta
e
adutores
principais
de
abastecimento de água, sugerindo a
consulta à empresa Águas do Algarve
• existe uma pequena área pertencente ao
Parque Natural da Ria Formosa;
• o EIA deverá identificar e caracterizar as
interseções da variante com a rede
hidrográfica, garantindo as funções das
linhas de água a intervencionar e a
ocupar.
A cedência da informação solicitada tem
custos associados, enviando um DUC para
pagamento no valor de €51,65.

CCDR Algarve –
Comissão de
Coordenação e
Desenvolvimento
Regional do
Algarve

Praça da
Liberdade, 2
8000-164 Faro

email
10.jul.17

289 895 200
geral@ccdr-alg.pt

Informações atualizadas e relevantes para
área de estudo, nomeadamente:
a) Excerto das Plantas de REN (Reserva
Ecológica Nacional) do concelho do
Olhão para a zona em causa e respetiva
data e número da publicação da
aprovação;

Carta
04.ago.2017

Envio de carta da REN do concelho de
Olhão. Referência quanto a legislação a
consultar e planos para a região.

b) Quaisquer informações / recomendações
de interesse para o projeto de
modernização
face
aos
objetivos
definidos em planos de ordenamento
que abrangem a área de projeto.
CMB – Câmara
Municipal de
Olhão

Largo Sebastião
Martins Mestre
8700-349 Olhão
289 700 100
geral@cmolhao.pt

Aguarda-se
instruções
da IP
quanto à
abordagem
desta
entidade

Na sequência da reunião com a CM e a IP
(21.jul.17),
solicitou-se
informações
e
recomendações para área de estudo,
nomeadamente:
a) Cartografia de detalhe do concelho, se
possível com referencia altimétrica;
b)

Elementos sobre o Plano Diretor
Municipal em revisão, incluindo usos e
dinâmicas
preconizadas
para
o
concelho;

c)

Planos de Pormenor e Planos de
Urbanização existentes e previstos na
parte norte do concelho;
Loteamentos ou projetos aprovados;

d)
e)

f)
g)

Captações de água, em particular as de
abastecimento público, e respetiva
profundidade, produtividade e usos e
perímetros de proteção;
Redes de saneamento e de distribuição
de água;
Localização de ETAR’s e ETA’s;

h)

Classificação Acústica do Território e na
sua ausência as cartas de ruído;

i)

Outras informações que considerem de
interesse.
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Correspondência Enviada
Entidade
DGADR –
Direcção-Geral de
Agricultura e
Desenvolvimento
Rural

Endereço/
Telefone

Tipo/Data
de Envio

Av. Afonso Costa,
3
1949-002 Lisboa

10.jul.17

carta

218 442 200

Correspondência Recebida
Tipo/Data do
Recebimento

Informação Solicitada
Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente, nomeadamente em termos de:
a) Áreas agrícolas de valor a preservar /
associações agrícolas;
b) Principais culturas e investimentos;

carta
27.jul.17
(Eng.º Pedro
Teixeira)

Informação Recebida

Observações

Informam que o projeto não interfere com
estudos, projetos ou ações do âmbito das
atribuições diretas desta Direção Geral.
No entanto, sugerem contacto com a Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve,
ação que foi também realizada.

c) Localização de pivot’s / infraestruturas
hidráulicas;
d) Outras informações de interesse, como
futuros
investimentos
e
condicionamentos para o projeto em
avaliação.
DGRDN –
Direcção-Geral de
Armamento e
Infraestruturas de
Defesa –
Ministério da
Defesa Nacional

Avenida Ilha da
Madeira, n.º 1-4º
1400-204 Lisboa

carta
10.jul.17

(dgrdn@def
esa.pt)

Avenida 5 de
Outubro, n.º 208
1069-203 Lisboa

carta
10.jul.17

217 922 700

DGPC – Direção
Geral do
Património
Cultural

Palácio Nacional
da Ajuda
1349-021 Lisboa

a

área

de

projeto,

− Servidões militares;

carta
09.out.17

Não há impedimento à realização do projeto
desde
que
não
sejam
edificadas
infraestruturas de iluminação, sinalética ou
outras que interfiram com o feixe hertziano
que interliga a Capitania do Porto de Olhão e
o Pólo de Comunicações do Cerro de S.
Miguel.

Carta
06.nov.17

Informam que não é possível o envio da
nossa solicitação referente à localização
herteziana que interliga a Capitania do Porto
de Olhão e o Polo de comunicações do Cerro
de São Miguel porque não se encontram
disponíveis as coordenadas das antenas.

− Outras informações e recomendações de
interesse.

213 038 571
email
16.out.17

DGEG – DireçãoGeral de Energia
e Geologia

Informação para
nomeadamente:

Pedido de ficheiro do feixe hertziano que
interliga a Capitania do Porto de Olhão e o
Pólo de Comunicações do Cerro de S.
Miguel, mencionado na carta de 9.out.17.

Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente, nomeadamente em termos de:
•

carta
10.jul.17

213 614 200

(Diretor-geral
Alberto
Rodrigues
Coelho)

email
19.jul.17
(Arq.º Nuno
Sousa Neves)

Servidões administrativas de âmbito
mineiro
(concessões
mineiras
/
explorações mineiras e de águas, áreas
de reserva, áreas cativas, áreas pedidas
ou concedidas para prospeção e
pesquisa de recursos minerais, pedreiras
licenciadas, etc.).

Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente, nomeadamente em termos de:

telefonema
20.jul.17

Informam que a informação solicitada se
encontra disponível através dos serviços web
do DGEG, podendo ser visualizada e/ou
descarregada os shapefiles de interesse. Os
links da informação encontram-se no site da
DGEG (www.dgeg.pt).
Sugerem contato com a Câmara Municipal
para obtenção de informação quanto a
explorações de massas minerais (pedreiras).

Necessário
solicitar ficheiro
do feixe
hertziano.

Agradecimento
pela informação
enviada
(19.jul.17)

Pedido de shapefile da área de estudo para
uma melhor avaliação de projeto.

(Dr.ª Filipa
Bragança)

− Imóveis classificados ou em vias de
classificação;
− Outras preocupações de interesse sobre a
zona ou o projeto.
email
20.jul.17

Envio de shapefile da área de estudo com
inclusão do sistema de coordenadas.

email
20.jul.17
(Dr.ª Filipa
Bragança)

Informam que não existe
classificado na área em estudo.

património

Informam, no entanto, que cerca de 100 m a
nordeste se encontra a Ponte Romana de
Quelfes (IIP, Dec.29/90, de 17jul.90) – envio
de shapefile do limite e da Zona Geral de
Proteção.
Informam ainda que no geoportal da DGPC
se encontra informação disponível para
consulta sobre património classificado e em
vias de classificação e áreas de servidão.
Enviam igualmente shapefile com Património
Arqueológico georeferenciado da área em
estudo.
Aconselham
consulta
ao
Portal
do
Arqueólogo para obtenção de informação
sobre sítios arqueológicos e trabalhos
associados.

DRAP Algarve –
Direção Regional
da Agricultura e
Pescas do
Algarve

Patacão
Entrada na Rua do
Moinho, n.º 35
8005- 511 Faro
289 870 700
gabdirector@drap
alg.minagricultura.pt

carta
10.jul.17

Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente, nomeadamente em termos de:
a) Perímetros de rega;
b)
c)

Emparcelamentos rurais
Aproveitamentos Hidroagrícolas;

d)
e)

Infraestruturas hidráulicas;
Áreas agrícolas de valor a preservar;

f)
g)

Localização de pivot's;
Principais culturas;

h)

Associações agrícolas.

email
21.ago.17
(Eng.º
Fernando
Severino)

Confirmam que a informação enviada em
maio de 2011 (Ofício 951-2011-DSAP-DAPA)
se encontra atualizada e adequadas às
considerações mencionadas (envio de cópia
do ofício).
Relativamente às restantes solicitações,
informam:
a) Não existem perímetros de rega
públicos, emparcelamentos rurais,
aproveitamentos
hidroagrícolas,
infraestruturas hidráulicas relevantes e
Pivot’s na área de estudo;
b)
c)

d)

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO

Agradecimento
pela informação
enviada
(21.ago.17)

As áreas agrícolas estão inseridas na
RAN;
Principais culturas: Alguns pomares de
citrinos (a poente e a norte); algumas
estufas (norte) e áreas agrícolas com
menor expressão (a nascente);
Associações agrícolas: “A Esperança
de Moncarapacho”, Cacial, FRUSOAL,
MADREFRUTA e AJAP.
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Correspondência Enviada
Entidade

Endereço/
Telefone

Tipo/Data
de Envio

DRC Algarve –
Direção Regional
de Cultura do
Algarve

Rua Professor
António Pinheiro e
Rosa, n.º 1
8005-546 Faro

10.jul.17

carta

Correspondência Recebida
Tipo/Data do
Recebimento

Informação Solicitada
Informação atualizada e de interesse para
área de estudo, nomeadamente:
− Imóveis classificados ou em vias de
classificação;
− Outras preocupações de interesse sobre a
zona ou o projeto.

289 896 070

carta
05.set.17
(Dr.º
Alexandra
Rodrigues
Gonçalves)

geral@cultalg.pt

Informação Recebida

Observações

Informam que:
• Foi identificado 1 imóvel classificado na
área de estudo (Ponte Velha de Quelfes –
IIP, Dec. n.º 29/90, DR I serie n.º 163 de
17.jul);
• Existem os seguintes sítios arqueológicos
referenciados na base de dados da
DGPC: CNS955, 30956, 8045, 2568 e
7667, que podem ser consultados no
Portal do Arqueólogo (anexam lista dos
sítios do concelho de Olhão);
• Sugerem consulta à CM Olhão para
solicitação da Carta Arqueológica do
concelho, visto estarem curso a revisão do
PDM.

EDP Distribuição

Rua Camilo
Castelo Branco,
n.º 43
1050-044 Lisboa

email
10.jul.17
-

Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente, nomeadamente em termos de:

email
19.jul.17

Envio de ficheiro em dwg contendo a
informação solicitada.

(Eng.º João
Marques)

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

210 021 400
808 100 100
apoiocliente@edp
distribuicao.pt

Acusaram
receção
do
nosso mail com
a Ref.ª E-mail
62223/17/DCRCC-FO
(12.jul.17)
Agradecimento
pela informação
disponibilizada
(19.jul.17)

− Localização de Subestações, a par de
outras infraestruturas, como postos de
seccionamento e de transformação e
instalações de iluminação pública.
email
24.jul.17
(Eng.º Manuel
Gonçalves)

Enviam ficheiro com Rede de Alta e Média
Tensão e Postos de Transformação
existentes na área de estudo.
Indicam o Eng.º Nelson Rodrigues – Serviços
Técnicos) para localmente se fazer um
levantamento de todas as infraestruturas que
possam interferir com o projeto.

Agradecimento
pela informação
enviada
(24.jul.17)

Informam, no entanto, que:
i. O traçado dos cabos subterrâneos de
Média Tensão pode ou não conter mais
um
cabo
detetado,
sugerindo
pesquisa/identificação local nos pontos de
interferência com recurso a trabalhos de
exploração
ii. Quaisquer acidentes ao danos em
pessoas ou bens que posam afetar
alguma infraestrutura da área de projeto
não será da responsabilidade da EDP;
iii. Deverão ser contactados os serviços de
exploração da EDP antecipadamente
sempre que haja motivos de segurança.
ICNF – Instituto
da Conservação
da Natureza e das
Florestas
Gabinete de
Sistemas e
Tecnologias de
Informação

Av. da República,
n.º 16
1050-191 Lisboa

4.ago.17

213 507 900
gsti@icnf.pt

e

carta

Informação atualizada e de interesse para a
área de projeto, nomeadamente em termos
de:
a) Delimitação de Áreas Protegidas, Sítios
Rede Natura, Zonas de Proteção
Especial;

Reunião
21.jul.17

b) Informação para a área em estudo
relativa
aos
seguintes
grupos:
mamíferos, aves, anfíbios, répteis e
quirópteros;

teresa.pimenta@ic
nf.pt

Reunião realizada com a presidente do
PNRF, Eng.ª Valentina Calixto e os técnicos,
Arq.º Carlos Martins e Eng.ª Rosa Sena, para
análise da forma de desenvolvimento em
área do Parque face ao regulamento
existente. Admissibilidade do uso de
caminhos existentes, como forma de
minimizar impactes e da posterior analise
pelo Parque ao abrigo do art.º 42º do
regulamento.

c) Identificação /cartografia de habitats e
espécies protegidas;
d) Identificação /cartografia de corredores
ecológicos.
e) Identificação de Perímetros Florestais e
Matas nacionais e suas condicionantes;
f) Árvores classificadas;
g) Plano
Regional
de
Ordenamento
Florestal para a zona em estudo;
h) Cartografia de Áreas ardidas;
i) Estudos do ICNF referentes a valores
naturais, presentes na área em estudo,
com especial interesse.
Solicitação
de reunião

Parque Natural da
Ria Formosa
LNEG –
Laboratório
Nacional de
Energia e
Geologia

Estrada da Portela
Bairro do
Zambujal
Apartado 7586Alfragide
2610-999
Amadora
210 924 600
rosario.martins@l
neg.pt

carta
10.jul.17

Informação para a área
nomeadamente:
a) Depósitos minerais;

de

projeto,

mail
14.jul.17

Será enviado parecer mediante pagamento
de €80,00.

(D. Rosário
Martins)

b) Águas minerais naturais;
c) Águas minerais industriais;
d) Recursos geotérmicos;
e) Massas minerais;
f) Águas de nascente;
g) Área
de
valor
geomorfológico.
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Correspondência Enviada
Entidade

Endereço/
Telefone

Tipo/Data
de Envio
email

LNEG –
Laboratório
Nacional de
Energia e
Geologia

14.jul.17

email
28.jul.17

Correspondência Recebida
Informação Solicitada

Tipo/Data do
Recebimento

Resposta de confirmação, aceitando as
condições para receber o Parecer e envio de
NIF.

25.jul.17

Envio comprovativo de pagamento para
disponibilização da informação.

email
(D. Rosário
Martins)

carta
09.ago.17
(Dr.ª Teresa
Ponce Leão)

Informação Recebida

Observações

Envio de um DUC para pagamento da
informação a disponibilizar, aguardando
comprovativo de pagamento.
Envio de Parecer com
relevantes da área em estudo:

informações

− Geologia, Geomorfologia e Património
Geológico:
existe
Carta
Geológica
disponível com Notícia Explicativa, que
poderá ser obtida no LNEG.
Não são conhecidos recursos geotérmicos
com águas de temperatura > a 20ºC.
Não têm conhecimento de situações de
Património Geológico e Geomorfológico na
área de estudo.
− Hidrogeologia: a área de projeto insere-se
Na Orla Meso-Cenozóica Meridional,
atravessando 3 sistemas aquíferos: M10 –
S. João da Venda – Quelfes, M11 – Chão
de Cevada – Quinta de João de Ourém e
M12 – Campina de Faro (anexa figura).
Sugerem consulta à base de dados do
geoportal do LNEG, onde se encontra
“Base
de
Dados
de
Recursos
Hidrogeológicos” e “SondaBase” que
poderá ser consultado.
Não se conhecem ocorrências de águas
termais e recursos geotérmicos, sugerindo
consulta à DGEG para mais informação.
− Recursos Minerais:
I-Depósitos Minerais: não é conhecida a
existência de qualquer depósito mineral.
II-Massas minerais: ocorrem litologias
calcárias e margosas, areias e aluviões
(algumas com interesse de matéria-prima
de construção civil), embora não haja
qualquer exploração.
III-Servidões Administrativas de âmbito
mineiro: deverão ser solicitadas à DGEG.

REN – Rede
Elétrica Nacional,
S.A.

Av. Estados
Unidos da
América, n.º 55
1749-061 Lisboa

carta
10.jul.17

Atualização de todas as informações e
recomendações facultadas para a área de
projeto no seu primeiro desenvolvimento em
2011 ou outras que julguem pertinentes
atualmente, nomeadamente em termos de:

carta
01.ago.17
(Eng.º José
Peralta)

− Linhas de Alta Tensão existentes e em
projeto.

210 013 500

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

Informação enviada referente a:
I. Rede Nacional de Transportes (linhas e
subestações de tensão > a 110 kv,
interligações
e
instalações
para
operação da RNT e RTS)
Informam que na área de estudo não
existe qualquer infraestrutura da RNT
aérea o subterrânea. Não está prevista
nenhuma infraestrutura que possa vir a
sobrepassar a área do projeto.
II. Rede Nacional de Transporte de Gás
Natural (gasodutos de alta pressão, e
estações de superfície com funções de
seccionamento, derivação ou redução
de pressão e medição de gás natural)
Informam que na área de estudo não
existem quaisquer infraestruturas da
RNTGN em operação ou em projeto.

TP – Turismo de
Portugal

Rua Ivone Silva,
n.º 6
1050-124 Lisboa
211 140 200
antonio.barahona
@turismodeportug
al.pt

email
10.jul.17

Informações e recomendações de interesse
para a área de projeto, nomeadamente:
− Listagem de empreendimentos turísticos
classificados, no concelho de Olhão, com
localização cartográfica face à área de
estudo;
− Listagem de empreendimentos turísticos
previstos no concelho de Mealhada, com
localização cartográfica face à área de
estudo.

email
27.jul.17
(Dr. António
Barahona)

Informam o seguinte:
1. Não foram detetados empreendimentos
turísticos classificados, empreendimentos
turísticos e loteamentos de empreendimentos
turísticos com parecer favorável do TP,
Planos de pormenor e Planos de urbanização
com parecer favorável do TP. Existe um
empreendimento que se encontra dentro da
área de projeto, denominado de “Golfe Bela
Mandil”;
Das imagens remetidas, identificam-se ainda,
numa faixa de 2000 m a partir da área de
estudo:
empreendimentos
turísticos
classificados, empreendimentos turísticos
com parecer favorável do TP e Planos de
Pormenor com parecer favorável do TP,
assim
como
outros
tipos
de
empreendimentos.
2. Não é possível disponibilizar a informação
georreferenciada.
3. Alertam para o facto que a informação não
inclui empreendimentos de Turismo de
Habitação, Espaço Rural (casas de campo e
agroturismo) e parques de Campismo e
Caravanismo, sugerindo para esse facto o
contato com a CM de Olhão.
4. Envio de listagem dos empreendimentos
turísticos classificados e dos processos com
parecer favorável no concelho de Olhão.

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO
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Correspondência Enviada
Entidade
TP – Turismo de
Portugal

Endereço/
Telefone

Tipo/Data
de Envio
email
28.jul17

Correspondência Recebida
Informação Solicitada

Agradecemos a informação disponibilizada,
solicitando informações mais precisas quanto
ao projeto Golfe Bela Mandil – campo de
golfe proposto.

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO

Tipo/Data do
Recebimento
email
3.ago.17

Informação Recebida

Observações

Esta intenção foi comunicada pela CCDR
Algarve. Do contacto que efetuaram agora
com a Agência de Promoção Turística do
Algarve e a Federão Portuguesa de Golfe
confirmam o total desconhecimento de
qualquer intenção para a construção de um
campo de golfe neste local. Não constando
neste organismo qualquer empreendimento
turístico com campo de golfe para esta quinta
em Olhão, julga-se tratar-se de um
investimento que se encontra parado e que
ainda não passou de uma mera intenção para
o local.

Agradecimento
pela informação
enviada
(3.ago.17)
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ANEXO 2.2
Correspondência Enviada

EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO
ESTUDO PRÉVIO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ANEXO 2
0518 EP EIA T3 AX v01

Fátima Teixeira

Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de julho de 2017 14:55
'geral.ada@adp.pt'
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE
OLHÃO” - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Area Estudo Cic Olhao.pdf; CirculaoOlhao.zip

Importance:

High

Tracking:
Tracking

Recipient

Read

'geral.ada@adp.pt'

Read: 10-07-2017 15:01

From:
Sent:
To:
Subject:

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização dos estudos ambientais, procede
nesta fase inicial dos estudos ao contacto com as entidades que possam facultar informação sobre a zona, de modo a identificar
as condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem como as medidas a integrar no mesmo para a
minimização de impactes.
Deste modo, vimos assim solicitar a V. Exa que nos seja facultada a seguinte informação atualizada e de interesse para esta zona
e para o projeto, nomeadamente em termos de:
a) Informação sobre a forma de abastecimento de água e de saneamento do concelho de Olhão;
b) Localização das redes de saneamento e de distribuição de água na área de estudo;
c)

Indicação quanto a eventuais futuros projetos para a zona;

d) Localização de eventuais captações de água, em particular as de abastecimento público, e respetiva profundidade,
produtividade, dados de qualidade e eventual perímetro de proteção;
e) Localização de ETAR’s e ETA’s;
f)

Localização de eventuais pontos de descarga de águas residuais / efluentes.

Na cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape File e de forma mais expedita
para o email:

fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)
Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
Rua Castilho nº 65, 3º Dto.
1250-068 Lisboa. Portugal
1

ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil
Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas
Rua B, Edifício 4, Aeroporto Humberto Delgado
1749-034 Lisboa

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização dos
estudos ambientais, procede nesta fase inicial dos estudos ao contacto com as entidades que
possam facultar informação sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de
base a ter em conta pelo projeto, bem como as medidas a integrar no mesmo para a minimização
de impactes.
Deste modo, vimos assim solicitar a V. Exa que nos seja facultada a seguinte informação
atualizada e de interesse para esta zona e para o projeto, nomeadamente em termos de:
•
•

Servidões aeronáuticas.
Outras informações que julguem de interesse para o projeto.

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape
File e de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
sexta-feira, 14 de julho de 2017 10:56
'Jorge Freitas'
'Luís Ferreira'; 'Maria Augusta Tavares Pessoa'; 'Paula Reixa'; 'Sylvia Lins'
RE: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" Pedido de elementos - Ref.ª AP3817/2017

Exmos senhores
Agradecemos a vossa informação, a qual consideramos oficializada, pelo que não vale a pena envio de oficio formal.
Muito obrigada pela atenção.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: Jorge Freitas [mailto:jorge.freitas@anac.pt]
Sent: quinta-feira, 13 de julho de 2017 18:09
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Cc: Luís Ferreira; Maria Augusta Tavares Pessoa; Paula Reixa; Sylvia Lins
Subject: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - Pedido de elementos - Ref.ª
AP3817/2017

Boa tarde
Exma. Senhora Dr.ª Fátima Teixeira,
Correspondendo ao pedido de elementos sobre a área em estudo relativa a "EN125 - Circular de Olhão",
informamos que a mesma se encontra abrangida pela “Zona 7 (superfície horizontal exterior)” da servidão do
Aeroporto de Faro, a que se refere o DL51/80, de 25 de Março.
Para esta “Zona 7”, apenas carecem de parecer as construções ou criações de quaisquer outros obstáculos “Quando,
simultaneamente, tenham mais de 30 m de altura do solo e se elevem acima da cota absoluta de 160 m”. Assim, e
atendendo que não se verifica nenhuma das condições referidas, a ANAC nada tem a obstar ao estudo em causa.

Caso necessite de uma resposta formal (ofício) da n/parte, queira , p.f., dar-me conhecimento.
Cumprimentos,

Jorge Freitas

1

Chefe de Departamento
Head of Department
Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas

Aeronautical Infrastructure Department
Autoridade Nacional da Aviação Civil

Portuguese Civil Aviation Authority
Morada:

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

E-mail:

jorge.freitas@anac.pt

Tel.:

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

Fax:

+351 21 841 06 14

Web:

www.anac.pt

*********************************************
ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil
Este email (incluindo quaisquer anexos) pode conter informação confidencial para uso exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário
pretendido, não deve usar, distribuir, ou copiar este email. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e
elimine-a imediatamente.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error, please notify the sender and delete it immediately.
*********************************************

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15741 (20170713)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15745 (20170714)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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ANACOM - Autoridade Nacional de
Comunicações, S.A
Av. José Malhoa, n.º 12
1099 – 017 Lisboa

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR
DE OLHÃO”
Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de
Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
A AGRI-PRO AMBIENTE, procede nesta fase inicial dos estudos ao contacto com as
entidades que possam facultar informação sobre a zona, de modo a identificar as
condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem como as medidas a
integrar no mesmo para a minimização de impactes.
Deste modo, vimos assim solicitar a V. Exa que nos seja facultada a seguinte informação
atualizada e de interesse para esta zona e para o projeto, nomeadamente em termos de:
•

Servidões radioelétricas.

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou
Shape File e de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer
informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)
Anexo: Carta 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

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil
Avenida do Forte em Carnaxide
2794-112 Carnaxide

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a
Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e
projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.) e no âmbito do qual, a
empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
ANPC no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o
levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a ANPC respondeu através de ofício datado de 27 de maio de 2011
(OF/9552/NGOT/2011), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a
Comissão de Avaliação deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de
impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de
novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos pela presente,
solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações
facultadas no ofício acima referido ou outras que julguem de interesse.
Na cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da
informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt

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

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

APA – Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, n.º 9 – Zambujal
2610-124 Amadora

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

Lisboa, 10 de julho de 2017

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a
Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e
projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.) e no âmbito do qual, a
empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
ARH Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em
vista o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua
realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a ARH Algarve respondeu através de ofício datado de 26 de maio de
2011 (Ofício n.º SO3289-201105-DIC; Processo n.º 21.01.00004.2011), enviando alguns
elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a
Comissão de Avaliação deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de
impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de
novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos pela presente,
solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações
facultadas no ofício acima referido ou outras que julguem de interesse:
•

Identificação e principais características de captações de água licenciadas (públicas e
particulares), quer superficiais, quer subterrâneas;

•

Áreas de proteção de captações de abastecimento público;

•

Identificação de eventuais zonas sujeitas a cheias e de projetos de regularização de linhas
de água;

•

Localização de ETAR’s e ETA’s existentes ou previstas na envolvente da área de estudo;

•

Principais fontes poluentes existentes: cartografia de pressões.

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

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da
informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira

Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de julho de 2017 14:57
'arhalg.geral@apambiente.pt'
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE
OLHÃO” - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Area Estudo Cic Olhao.pdf; CirculaoOlhao.zip

Importance:

High

Tracking:
Tracking

Recipient

Read

'arhalg.geral@apambiente.pt'

Read: 10-07-2017 15:21

From:
Sent:
To:
Subject:

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a ARH
Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais
condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a ARH Algarve respondeu através de ofício datado de 26 de maio de 2011 (Ofício n.º SO3289201105-DIC; Processo n.º 21.01.00004.2011), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício
acima referido ou outras que julguem de interesse:
•

Identificação e principais características de captações de água licenciadas (públicas e particulares), quer superficiais,
quer subterrâneas;

•

Áreas de proteção de captações de abastecimento público;

•

Identificação de eventuais zonas sujeitas a cheias e de projetos de regularização de linhas de água;

•

Localização de ETAR’s e ETA’s existentes ou previstas na envolvente da área de estudo;

•

Principais fontes poluentes existentes: cartografia de pressões.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

1

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta com a localização da Área de Estudo.
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 detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15739 (20170713)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

2

Fátima Teixeira

Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de julho de 2017 14:59
'geral@ccdr-alg.pt'
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE
OLHÃO” - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Area Estudo Cic Olhao.pdf; CirculaoOlhao.zip

Importance:

High

Tracking:
Tracking

Recipient

From:
Sent:
To:
Subject:

Read

'geral@ccdr-alg.pt'
Ana Rodrigues

Read: 10-07-2017 15:19

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.).
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas ou outras que
julguem de interesse:

a) Excerto das Plantas da REN (Reserva Ecológica Nacional) do concelho do Olhão, para a zona em causa e respetiva data
e número da publicação da aprovação;
b) Quaisquer informações / recomendações de interesse para o projeto face aos objetivos definidos em planos de
ordenamento que abrangem a área de projeto.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta com a localização da Área de Estudo.

1

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 detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15739 (20170713)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

2

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural (DGADR)
Av. Afonso Costa, 3
1949-002 Lisboa

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a
Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e
projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.) e no âmbito do qual, a
empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
DGADR no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista
o levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização
e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a DGADR respondeu através de ofício datado de 1 de abril de 2011
(28/DSRRN/DPRS/2011), enviando alguma informação.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a
Comissão de Avaliação deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de
impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de
novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos pela presente,
solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações
facultadas no ofício acima referido ou outras que julguem de interesse.
Áreas agrícolas de valor a preservar / associações agrícolas;
Principais culturas e investimentos;
Localização de pivot’s / infraestruturas hidráulicas;
Outras informações de interesse, como futuros investimentos e condicionamentos para o
projeto em avaliação.

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

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da
informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)
Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Direcção-Geral de Armamento e
Infraestruturas de Defesa - Ministério da
Defesa Nacional
Avenida Ilha da Madeira, 1 – 4º
1400-204 Lisboa

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 –
CIRCULAR DE OLHÃO”
Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de
Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
A AGRI-PRO AMBIENTE, procede nesta fase inicial dos estudos ao contacto com as
entidades que possam facultar informação sobre a zona, de modo a identificar as
condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem como as medidas a
integrar no mesmo para a minimização de impactes.
Deste modo, vimos assim solicitar a V. Exa que nos seja facultada a seguinte informação
atualizada e de interesse para esta zona e para o projeto, nomeadamente em termos de:
•

Servidões Militares;

•

Outras informações e recomendações que achem de interesse.

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou
Shape File e de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer
informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)
Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 16 de outubro de 2017 10:45
'dgrdn@defesa.pt'
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE
OLHÃO
DefesaNacional_09Out17.pdf

Exmos Senhores

No âmbito do contacto de entidades que efetuámos para a obtenção de informação /condicionamentos
para a área de estudo associada o projeto da Circular à EN125, em Olhão, cujo Estudo de Impacte
Ambiental se encontra a cargo da nossa empresa, recebemos no passado dia 9 de outubro, a vossa
resposta a coberto do oficio com a referencia nº 8062 (serviço DPTM-AT), que refere a existência de um
feixe hertziano que interliga a Capitania do Porto de Olhão e o Pólo de Comunicações do Cerro de S.
Miguel sendo que consideram V. Exas, que não há impedimentos à realização do projeto desde que não
sejam edificadas infraestruturas de iluminação, sinalética ou outras que interfiram com esse feixe.
É possível que a localização deste feixe nos seja facultada para compatibilização com o projeto e
nomeadamente que nos digam se há alguma cota de referencia a ter em conta?
Desde já podemos também dizer que o projeto da estrada seguirá de nível e sem a realização de aterros
ou viadutos de grande altura.
Agradecendo a atenção,
Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

1

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Avenida 5 de Outubro, n.º 208
1069-203 Lisboa

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a
Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e
projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.) e no âmbito do qual, a
empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
DGEG no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o
levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a DGEG respondeu através de ofício datado de 5 de abril de 2011
(GE-ORD-107/2011), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a
Comissão de Avaliação deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de
impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de
novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos pela presente,
solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações
facultadas no ofício acima referido ou outras que julguem de interesse, nomeadamente em termos
de servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões mineiras / explorações mineiras e de
águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa
de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.).
Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da
informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt

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

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
quarta-feira, 19 de julho de 2017 12:59
'Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG)'
'Maria da Graça Lopes (DGEG)'
RE: Estudo Prévio e Estudo de impacte ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" Pedido de elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais.

Bom dia Arq. Nuno Neves
Agradecemos a vossa resposta.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) [mailto:nuno.neves@dgeg.pt]
Sent: quarta-feira, 19 de julho de 2017 12:49
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Cc: Maria da Graça Lopes (DGEG)
Subject: Estudo Prévio e Estudo de impacte ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - Pedido de elementos para a
elaboração dos Estudos Ambientais.

Exmos. (as) Senhores (as)
Na sequência da v/solicitação efetuada através de carta datada do passado dia 10.07.2017 (v/ref.ª.: AP3817/2017)
vimos por este meio comunicar que a informação solicitada se encontra disponível através de Serviços Web,
podendo ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de
Shapefiles (*.shp).
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt).
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que seja igualmente efectuada
uma consulta específica à Câmara Municipal.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento
Com os melhores cumprimentos
Nuno Sousa Neves
1

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

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

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15772 (20170719)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15772 (20170719)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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DGPC – Direção-Geral do Património Cultural
Palácio Nacional da Ajuda
1349-021 Lisboa

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a
Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e
projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.) e no âmbito do qual, a
empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
DGPC no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o
levantamento de eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a DGPC (ex-IGESPAR) respondeu através de ofício datado de 1 de
abril de 2011 (2003/1 (478), C.S. 717065), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a
Comissão de Avaliação deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de
impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de
novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos pela presente,
solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações
facultadas no ofício acima referido ou outras que julguem de interesse, nomeadamente em termos
de:
• Imóveis classificados ou em vias de classificação;

•

Outras preocupações de interesse sobre a zona ou o projeto.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da
informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt

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

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira

Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
quinta-feira, 20 de julho de 2017 10:10
'Filipa Brangança '
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - envio de
shapefile da área de estudo
CircularOlhao_shapefile.zip

Importance:

High

From:
Sent:
To:
Subject:

Dr.ª Filipa Bragança,
Em seguimento do vosso pedido de hoje por telefone, junto anexo shapefile da área de estudo para uma melhor
avaliação do projeto.
Estamos à vossa inteira disposição para qualquer esclarecimento complementar.
Com os melhores cumprimentos
Ana Cunha
Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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 detection engine 15777 (20170720)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira

Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de julho de 2017 15:02
'gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt'
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE
OLHÃO” - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Area Estudo Cic Olhao.pdf; CirculaoOlhao.zip

Importance:

High

Tracking:
Tracking

Recipient

From:
Sent:
To:
Subject:

Read

'gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt'
gabinete diretor

Read: 10-07-2017 15:44

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
DRAP Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a DRAP Algarve respondeu através de ofício datado de 24 de maio de 2011 (ofício n.º 0951-2011DSAP-DAPA; informação n.º 118-2011-DSAP-DAPA), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício
acima referido ou outras que julguem de interesse:


Perímetros de rega;



Emparcelamentos rurais;



Aproveitamentos Hidroagrícolas;



Infraestruturas Hidráulicas;



Áreas agrícolas de valor a preservar;



Localização de pivot’s;



Principais culturas;



Associações agrícolas.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)
1

Anexo: Carta com a localização da Área do Projeto.
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 detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15723 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15739 (20170713)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:50
'gabdirector@drapalgarve.gov.pt'
Ana Cunha
RE: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR
DE OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos Senhores
Agradecemos o envio da informação.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: Raquel Caeiro [mailto:raquel@agriproambiente.pt]
Sent: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:19
To: 'Fátima Teixeira'
Cc: Ana Cunha
Subject: FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

De: Gabinete do Diretor Regional [mailto:gabdirector@drapalgarve.gov.pt]
Enviada em: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:14
Colocada em: Recebidos
Conversação: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido
de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Assunto: FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exm.ª Senhora
Drª Fátima Teixeira

1

Encarrega-me o Sr. Diretor Regional, Eng.º Fernando Severino, em resposta ao pedido formulado pela
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. , de transmitir que consideramos atualizadas e adequadas as
nossas considerações expostas na INF 118-2011-DSAP-DAPA, enviada através do nosso Ofício 951-2011DSAP-DAPA ambos com data de 12.05.2011, em anexo.
Relativamente às outras questões informamos o seguinte:

Perímetros de rega
Não existem perímetros de rega públicos, apenas regadios individuais com captações de águas
subterrâneas.
Emparcelamentos rurais
Não existem.
Aproveitamentos hidroagrícolas
Não existem aproveitamentos hidroagrícolas públicos.
Infraestruturas hidráulicas
Não existem infraestruturas hidráulicas relevantes para a atividade agrícola.

Áreas agrícolas de valor a preservar
Todas as áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional.

Localização de pivots
Não existem pivots.

Principais culturas
1. Poente
1. Alguns pomares de citrinos a poente.
2. Áreas de sequeiro
2. Norte
1. Alguns pomares de citrinos
2. Algumas estufas
3. Nascente
1. Áreas agrícolas com menor expressão.

Associações agrícolas
Os proprietários das explorações agrícolas poderão, eventualmente, ser associados das seguintes
entidades:
2

1.
2.
3.
4.
5.

Cooperativa Agrícola “ A Esperança de Moncarapacho” - Telef: 289 792 204
CACIAL - Cooperativa Agrícola dos Citricultores do Algarve – Telef: 289 816 402
FRUSOAL - Frutas Sotavento Algarvio - Telef: 281 950 400
MADREFRUTA – Centro de Vendas Hortofrutícolas Lda - Telef: 289 710 260
AJAP – Associação dos Jovens Agricultores de Portugal - Telef: 289 994 515

Com os melhores cumprimentos,

Isabel Morgado
Secretaria da Direção
Email: gabdirector@ drapalgarve.gov.pt
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
Apartado 282 - Patacão - 8001 - 904 FARO
Telefone 289 870 775 Fax 289 870 789
www. drapalgarve.gov.pt

De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de julho de 2017 15:02
Para: gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt
Assunto: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Importância: Alta

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
DRAP Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a DRAP Algarve respondeu através de ofício datado de 24 de maio de 2011 (ofício n.º 0951-2011DSAP-DAPA; informação n.º 118-2011-DSAP-DAPA), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício
acima referido ou outras que julguem de interesse:
3



Perímetros de rega;



Emparcelamentos rurais;



Aproveitamentos Hidroagrícolas;



Infraestruturas Hidráulicas;



Áreas agrícolas de valor a preservar;



Localização de pivot’s;



Principais culturas;



Associações agrícolas.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta com a localização da Área do Projeto.
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 detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15951 (20170821)
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Direção-Regional de Cultura do Algarve
(DRC Algarve)
Rua Professor António Pinheiro e Rosa, n.º 1
8005-546 Faro

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
A AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A., como empresa subcontratada para a realização dos
estudos ambientais, procede nesta fase inicial dos estudos ao contacto com as entidades que
possam facultar informação sobre a zona, de modo a identificar as condicionantes ambientais de
base a ter em conta pelo projeto, bem como as medidas a integrar no mesmo para a minimização
de impactes.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a
Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e
projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.). Tendo o processo
anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de
Avaliação deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP –
Infraestruturas de Portugal, como entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo, pelo que
vimos assim pela presente, solicitar para a área em estudo, todas as informações e
recomendações que julguem de interesse, nomeadamente em termos de:

•
•

Imóveis classificados ou em vias de classificação.
Outras preocupações ou informações sobre a zona e o projeto.

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape
File e de forma mais expedita para o email:

fatima.teixeira@agriproambiente.pt

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

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira

Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 10 de julho de 2017 15:05
'apoiocliente@edpdistribuicao.pt'
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE
OLHÃO” - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Area Estudo Cic Olhao.pdf; CirculaoOlhao.zip

Importance:

High

From:
Sent:
To:
Subject:

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a EDP
no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais
condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a EDP respondeu através de email datado de 15 de abril de 2011 (Manuel Ponte Gonçalves – DRCS
/ AOFAR), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício
acima referido ou outras que julguem de interesse, nomeadamente em termos de:
•

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.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:

fatima.teixeira@agriproambiente.pt

1

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,
Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta com a localização da Área de Estudo.
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 detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15739 (20170713)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Subject:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
quarta-feira, 19 de julho de 2017 17:04
'apoiocliente@edpdistribuicao.pt'
RE: Pedido de informação (PN 2004867619 - 501421522649) ESTUDO PRÉVIO E
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos senhores
Agradecemos a informação que será compatibilizada com o projeto a desenvolver.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: apoiocliente@edpdistribuicao.pt [mailto:apoiocliente@edpdistribuicao.pt]
Sent: quarta-feira, 19 de julho de 2017 15:52
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Subject: Pedido de informação (PN 2004867619 - 501421522649) ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE
AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Nossa Referência: E-mail 64209/17/DCR-CC-FO
Data: 19 - 7 - 2017
Para: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Assunto: Pedido de informação (PN 2004867619 - 501421522649)
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Ex.ma Sra Dra Fátima Teixeira
No seguimento da nossa comunicação anterior, pretendemos, antes de mais, apresentar o nosso pedido de desculpa pela
demora na presente resposta.
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Informação solicitada
Conforme solicitado, enviamos a informação pretendida em anexo.
Estamos disponíveis para esclarecer as suas dúvidas
Se quiser mais informações, envie-nos um email para apoiocliente@edpdistribuicao.pt ou vá a www.edpdistribuicao.pt. Se
preferir, liguem 808 100 100, nos dias úteis, das 08h00 às 22h00.
Com os nossos cumprimentos,
João J. Marques
(EDP Distribuição - Energia S.A.)
Anexo: (See attached

file: Variante olhão.dwg)

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15773 (20170719)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15773 (20170719)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Estrada da Portela, Bairro do Zambujal
Apartado 7586
2610-999 Amadora

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 –
CIRCULAR DE OLHÃO”
Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de
Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
A AGRI-PRO AMBIENTE, procede nesta fase inicial dos estudos ao contacto com as
entidades que possam facultar informação sobre a zona, de modo a identificar as
condicionantes ambientais de base a ter em conta pelo projeto, bem como as medidas a
integrar no mesmo para a minimização de impactes.
Deste modo, vimos assim solicitar a V. Exa que nos seja facultada a seguinte informação
atualizada e de interesse para esta zona e para o projeto, nomeadamente em termos de:
Depósitos minerais;
Águas minerais naturais;
Águas minerais industriais;
Recursos geotérmicos;
Massas minerais;
Águas de nascente;
Área de valor geológico e/ou geomorfológico.

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou
Shape File e de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt

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

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer
informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
sexta-feira, 14 de julho de 2017 15:24
'Rosario Martins'; 'lisboa@agriproambiente.pt'
'Ana Garcia'; Raquel Caeiro; Ana Cunha
RE: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da “EN125 – Circular de “Olhão.

Exmos Senhores
Relativamente à cedência de informação solicitada, concordamos com o valor aplicado e aguardamos assim as
vossas instruções para pagamento.
O NIF da Agripro é 502 614 471.
Obrigada.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: Rosario Martins [mailto:rosario.martins@lneg.pt]
Sent: sexta-feira, 14 de julho de 2017 12:00
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt; lisboa@agriproambiente.pt
Cc: Ana Garcia
Subject: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da “EN125 – Circular de “Olhão.

Exma. Senhora Engª Fátima Teixeira
Relativamente à vossa solicitação sobre o pedido de Informação da Empresa AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. ,
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da “EN125 – Circular de “Olhão, cumpre-nos informar, que o pedido
consideramos ser aplicável o custo de 80€ acrescidos de IVA à taxa em vigor.
Só emitiremos Parecer se for da vossa concordância.
Ficamos então a aguardar a vossa resposta.
Os melhores cumprimentos
Rosário Martins
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Rosário Martins
Secretariado da UGHGC

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

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

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

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15745 (20170714)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
sexta-feira, 28 de julho de 2017 16:57
Rosario Martins
Ana Cunha; Raquel Caeiro
FW: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da EN 125 Circular de Olhão
Comp_pagLNEG.pdf

Exmos senhores
Junto enviamos comprovativo de pagamento.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: Raquel Caeiro [mailto:raquel@agriproambiente.pt]
Sent: sexta-feira, 28 de julho de 2017 16:13
To: 'Fátima Teixeira'
Subject: RE: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da EN 125 Circular de Olhão

Dra. Fátima,
Junto envio Comprovativo de pagamento ao LNEG

Com os melhores cumprimentos,

Raquel Caeiro
raquel@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
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De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: quarta-feira, 26 de julho de 2017 10:33
Para: Raquel Caeiro
Cc: Ana Cunha
Assunto: FW: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da EN 125 Circular de Olhão

Raquel
Pode por favor tratar disto.
Obrigada.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: Rosario Martins [mailto:rosario.martins@lneg.pt]
Sent: terça-feira, 25 de julho de 2017 15:58
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Cc: Ana Garcia
Subject: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da EN 125 Circular de Olhão

Exma. Senhora Dra. Fátima Teixeira
No seguimento da Vossa aceitação do pagamento e do envio da referida Informação, venho por este meio solicitar o
pagamento no valor de 98,40€, do qual anexo os elementos bancários.
Agradeço antecipadamente o favor do envio do comprovativo de pagamento via email.
Atenciosamente
Rosário Martins

Rosário Martins
Secretariado da UGHGC
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REN – Rede Elétrica Nacional, S.A.
Av. Estados Unidos da América 55,
1749-061 Lisboa

Lisboa, 10 de julho de 2017

Ref.ª: AP3817/2017

Assunto:

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA “EN125 – CIRCULAR DE OLHÃO”

Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia,
SA., que por sua vez subcontratou a AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização
dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 – Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a
Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, SA e no âmbito do qual a empresa então responsável
pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a REN Gasodutos e a REN,
SGPS no sentido de solicitar 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 este pedido de informação, a REN Gasodutos respondeu através de ofício datado de 14 de abril
de 2011 (CT GDOR 168/2011), e a REN SGPS respondeu através de ofício datado de 5 de abril de
2011 (CT EQDAJP 12/2011) enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior sido encerrado por desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental,
entendendo a Comissão de Avaliação deverem ser estudados corredores alternativos para a
minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como entidade promotora, decidiu
retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos pela
presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações
facultadas no ofício acima referido nomeadamente em termos de:
•

Linhas de Alta Tensão existentes e em projeto.

•

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

•

Gasodutos.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da
informação.

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

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação
que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.

(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta 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

Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
quinta-feira, 3 de agosto de 2017 14:02
António Barahona
Fernanda Viseu; Fernanda Vara
RE: Pedido de elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais - Estudo Prévio e
EIA da "EN 125 - Circular de Olhão"

Caro Arq. António Barahona
Agradeço-lhe muito a informação que nos enviou e a pesquisa que teve que efetuar. Foi-nos muito útil. Do que
entretanto também tínhamos pesquisado na internet, nos estava a parecer ser o que refere.
Mais uma vez muito obrigada pela sua atenção.
Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: António Barahona [mailto:antonio.barahona@turismodeportugal.pt]
Sent: quinta-feira, 3 de agosto de 2017 12:32
To: Fátima Teixeira
Cc: Fernanda Viseu; Fernanda Vara
Subject: RE: Pedido de elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais - Estudo Prévio e EIA da "EN 125 Circular de Olhão"

Bom dia, Dra Fátima Teixeira,
Relativamente à informação mais precisa sobre o campo de golfe proposto, denominado “Golfe Bella Mandil”, esta
informação foi-nos cedida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), como
uma intenção para o local, sem qualquer outra informação, nomeadamente o número de buracos previstos.
Contactei a Agência de Promoção Turística do Algarve e a Federão Portuguesa de Golfe que confirmaram o total
desconhecimento de qualquer intenção para a construção de um campo de golfe neste local. Contudo, através de
pesquisa realizada na Internet, descobri no Blog de opinião e intervenção política, cívica e social de Olhão,
denominado “Olhão Livre” o seguinte, e passo a citar: “Já agora o problema não passa só por esta grande quinta no
concelho de Olhão, estão as outras três que pertenceram há mesma família estão num abandone total, são elas a
Quinta de Marim, junto da EN 125 a nascente de Olhão, a Quinta do Brés junto do poço Pedro Neto, na estrada para
Brancanes e por fim a Quinta de Bela Mandil, que dizem que era para um empreendimento turístico com um
grande campo de golfe, mas porque vejo a coisa não vai para a frente neste momento, porque o negócio falhou
dada a conjuntura política e social não só em Portugal, mas na Europa e até no Mundo”.
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Face ao exposto, e não constando neste organismo qualquer empreendimento turístico com campo de golfe para
esta quinta em Olhão, julga-se tratar-se deum investimento que se encontra parado e que ainda não passou de uma
mera intenção para o local.
Sem outro assunto,
Os meus Cumprimentos
António Barahona
Arquiteto
Departamento do Ordenamento do Território
Direcção da Qualificação da Oferta

Turismo de Portugal, I. P.

antonio.barahona@turismodeportugal.pt | Tel. + 351 21 114 02 21 | Fax. +351 21 114 08 31

De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: 28 de julho de 2017 17:08
Para: António Barahona <antonio.barahona@turismodeportugal.pt>
Cc: Fernanda Praça <fernanda.praca@turismodeportugal.pt>; Carla Dinarez <Carla.Dinarez@turismodeportugal.pt>;
carlos.lima@tecnofisil.pt
Assunto: RE: Pedido de elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais - Estudo Prévio e EIA da "EN 125 Circular de Olhão"
Caro Arquiteto António Barahona
Agradecemos as vossas informações. Gostaríamos contudo de saber se para o projeto que aparece como Golfe Bela
Mandil – golfe proposto, se têm informação mais precisa sobre o estado deste projeto, nomeadamente em que fase
se encontra, se há alguma delimitação mais objetiva e eventualmente se sabe quem é o seu promotor.
Muito obrigada.

Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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

From: António Barahona [mailto:antonio.barahona@turismodeportugal.pt]
Sent: quinta-feira, 27 de julho de 2017 12:34
To: Fátima Teixeira
Cc: Fernanda Praça; Carla Dinarez
2

ANEXO 2.3
Correspondência Recebida

EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO
ESTUDO PRÉVIO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ANEXO 2
0518 EP EIA T3 AX v01

Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Manuel Victório [m.victorio@ADP.PT]
segunda-feira, 16 de outubro de 2017 11:16
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Adriana Espanha
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EN125 - CIRCULAR DE
OLHÃO - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Shapefiles_ADA_Circular_Olhão.rar; Caracterização dos Sistemas Multimunicipais.docx

Bom dia
No seguimento do nosso oficio 1654/2017, vimos por este meio remeter os dados descritos no documento referido,
nomeadamente:
• Relatório contendo as Características dos Sistemas Multimunicipais, geridos pela Águas do Algarve, S.A.
(documento em Word);
• Shapefile das entidades dos Sistemas Multimunicipais, implantadas na área do vosso estudo e respetivos
metadados.
Mais se informa que não se encontram previstos novos investimentos, da Águas do Algarve, S.A., para a zona em
análise.

Com os melhores cumprimentos,
Manuel Victório
DGA - Direção Gestão de Ativos

Rua do Repouso 10 | 8000-302 Faro | Tel: 289899070 | Fax: 289899079 | www.aguasdoalgarve.pt

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

Jorge Freitas [jorge.freitas@anac.pt]
quinta-feira, 13 de julho de 2017 18:09
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Luís Ferreira; Maria Augusta Tavares Pessoa; Paula Reixa; Sylvia Lins
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - Pedido de
elementos - Ref.ª AP3817/2017

Boa tarde
Exma. Senhora Dr.ª Fátima Teixeira,
Correspondendo ao pedido de elementos sobre a área em estudo relativa a "EN125 - Circular de Olhão",
informamos que a mesma se encontra abrangida pela “Zona 7 (superfície horizontal exterior)” da servidão do
Aeroporto de Faro, a que se refere o DL51/80, de 25 de Março.
Para esta “Zona 7”, apenas carecem de parecer as construções ou criações de quaisquer outros obstáculos “Quando,
simultaneamente, tenham mais de 30 m de altura do solo e se elevem acima da cota absoluta de 160 m”. Assim, e
atendendo que não se verifica nenhuma das condições referidas, a ANAC nada tem a obstar ao estudo em causa.

Caso necessite de uma resposta formal (ofício) da n/parte, queira , p.f., dar-me conhecimento.
Cumprimentos,

Jorge Freitas
Chefe de Departamento
Head of Department
Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas

Aeronautical Infrastructure Department
Autoridade Nacional da Aviação Civil

Portuguese Civil Aviation Authority
Morada:

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

E-mail:

jorge.freitas@anac.pt

Tel.:

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

Fax:

+351 21 841 06 14

Web:

www.anac.pt

*********************************************
ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil
Este email (incluindo quaisquer anexos) pode conter informação confidencial para uso exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário
pretendido, não deve usar, distribuir, ou copiar este email. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e
elimine-a imediatamente.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error, please notify the sender and delete it immediately.
*********************************************

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15741 (20170713)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Maria Armanda Baptista [maria.baptista@apambiente.pt]
terça-feira, 1 de agosto de 2017 13:02
'fatima.teixeira@agriproambiente.pt'
FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR
DE OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
DUC_VarianteOlhao.pdf; Info_EIA_VarianteOlhao.zip

fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Dra. Fátima Teixeira
Em resposta ao e-mail de V. Exa., no qual são solicitados elementos para o Estudo Prévio e Estudo de
Impacte Ambiental da EN 125 – Circular de Olhão, enviam-se em anexo os dados disponíveis na área por vós
indicada.

Cobertura

Obs.
Captações de água subterrânea
captacoes_licenciadas1.shp
Os dados relativos às captações são obtidos a partir dos
elementos enviados pelos requerentes e não foram
captacoes_licenciadas2.shp
confirmados no campo, pelo que, eventualmente, poderão
conter algumas incorreções. Relativamente a estas
captações, aplica-se o estipulado no Decreto-Lei que
estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos (nº
2 da alínea d) do artº 41 do Decreto-Lei nº 226-A/2007)
captacoes_publicas_extrato.shp
Captações públicas de água subterrânea. Estas captações
não têm perímetros de proteção definidos.
Identificação de eventuais zonas sujeitas a cheias
ren_olhao_ocorrencias_extrato.shp
Extrato da carta da Reserva Ecológica Nacional. As
delimitações que se enviam constituem documentos
internos de trabalho obtidos através da digitalização das
manchas representadas na cartografia em papel da REN.
Nestas circunstâncias poderão existir imprecisões nas
situações de fronteira entre ocorrências. Em situações de
dúvida relativamente a limites de mancha, o que prevalece
é a cartografia em papel, uma vez que foi esta a publicada
em Diário da República
revisao_ami_che_olhao_extrato.shp
Esta delimitação tem por base um levantamento de campo
efetuado pela APA, I.P. - ARH do Algarve
Potenciais fontes poluentes – Pressões
PGRH2_PRESSOES_PONTUAL_2012_extrato Informação decorrente da elaboração do Plano de Gestão
da Região Hidrográfica - RH8
Relativamente ao local do EIA, dever-se-á ter em atenção o seguinte:
•

Existem coletores de esgoto e condutas de esgoto de distribuição em alta e adutores principais de
abastecimento de água. Assim sugere-se o contacto com a empresa Águas do Algarve S.A.,
1

entidade gestora destas infraestruturas, no sentido de obter informação mais detalhada sobre as
infraestruturas em causa.
•

Existe uma pequena área, a Sul, abrangida pela área do Parque Natural da Ria Formosa.

•

O EIA dever identificar e caracterizar as intersecções da variante com a rede hidrográfica (a qual
deve ser verificada pelas últimas versões da carta militar e se necessário com visitas in situ).
Adicionalmente, deverá ser identificado como serão garantidas as funções das linhas de água a
intervencionar e a ocupar, nomeadamente no que se refere às funções de escoamento e
espraiamento das águas.

Em relação à disponibilização dos dados, esta implica um custo de 51,65€. (ao abrigo do disposto no nº 2
do artº do Decreto-Lei nº 56/2012 de 12 de março, e da Deliberação nº 1/CD/2017 de 08 de fevereiro, que
aprovou a tabela de preços). Em anexo envia-se o Documento Único de Cobrança no montante referido.
Mais se informa que os dados disponibilizados se destinam apenas para uso no referido EIA, não devendo
ser cedidos a terceiros.

Com os melhores cumprimentos,

Sebastião Braz Teixeira
1

O Diretor Regional da Administração da Região Hidrográfica do Algarve

SPC, MA, ER/..
_________________________________________________________________________________
1

(por subdelegação de competências - Despacho nº 12350/2015, DR 2ª Série, nº 215, de 3 de novembro 2015)

De: arhalg_geral
Enviada: 10 de julho de 2017 15:24
Para: arhalg.expediente <arhalg.expediente@apambiente.pt>
Assunto: FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Importância: Alta
De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: 10 de julho de 2017 14:57
Para: arhalg_geral
Assunto: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Importância: Alta
Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a ARH
Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais
condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
2

A este pedido de informação, a ARH Algarve respondeu através de ofício datado de 26 de maio de 2011 (Ofício n.º SO3289201105-DIC; Processo n.º 21.01.00004.2011), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício
acima referido ou outras que julguem de interesse:
•
Identificação e principais características de captações de água licenciadas (públicas e particulares), quer superficiais,
quer subterrâneas;

•

Áreas de proteção de captações de abastecimento público;

•

Identificação de eventuais zonas sujeitas a cheias e de projetos de regularização de linhas de água;

•

Localização de ETAR’s e ETA’s existentes ou previstas na envolvente da área de estudo;

•

Principais fontes poluentes existentes: cartografia de pressões.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta com a localização da Área de Estudo.
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 detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15842 (20170801)
__________
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

arhalg.expediente [arhalg.expediente@apambiente.pt]
terça-feira, 1 de agosto de 2017 13:03
'fatima.teixeira@agriproambiente.pt'
FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR
DE OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
DUC_VarianteOlhao.pdf; Info_EIA_VarianteOlhao.zip

fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Dra. Fátima Teixeira
Em resposta ao e-mail de V. Exa., no qual são solicitados elementos para o Estudo Prévio e Estudo de
Impacte Ambiental da EN 125 – Circular de Olhão, enviam-se em anexo os dados disponíveis na área por vós
indicada.

Cobertura

Obs.
Captações de água subterrânea
captacoes_licenciadas1.shp
Os dados relativos às captações são obtidos a partir dos
elementos enviados pelos requerentes e não foram
captacoes_licenciadas2.shp
confirmados no campo, pelo que, eventualmente, poderão
conter algumas incorreções. Relativamente a estas
captações, aplica-se o estipulado no Decreto-Lei que
estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos (nº
2 da alínea d) do artº 41 do Decreto-Lei nº 226-A/2007)
captacoes_publicas_extrato.shp
Captações públicas de água subterrânea. Estas captações
não têm perímetros de proteção definidos.
Identificação de eventuais zonas sujeitas a cheias
ren_olhao_ocorrencias_extrato.shp
Extrato da carta da Reserva Ecológica Nacional. As
delimitações que se enviam constituem documentos
internos de trabalho obtidos através da digitalização das
manchas representadas na cartografia em papel da REN.
Nestas circunstâncias poderão existir imprecisões nas
situações de fronteira entre ocorrências. Em situações de
dúvida relativamente a limites de mancha, o que prevalece
é a cartografia em papel, uma vez que foi esta a publicada
em Diário da República
revisao_ami_che_olhao_extrato.shp
Esta delimitação tem por base um levantamento de campo
efetuado pela APA, I.P. - ARH do Algarve
Potenciais fontes poluentes – Pressões
PGRH2_PRESSOES_PONTUAL_2012_extrato Informação decorrente da elaboração do Plano de Gestão
da Região Hidrográfica - RH8
Relativamente ao local do EIA, dever-se-á ter em atenção o seguinte:
•

Existem coletores de esgoto e condutas de esgoto de distribuição em alta e adutores principais de
abastecimento de água. Assim sugere-se o contacto com a empresa Águas do Algarve S.A.,
1

entidade gestora destas infraestruturas, no sentido de obter informação mais detalhada sobre as
infraestruturas em causa.
•

Existe uma pequena área, a Sul, abrangida pela área do Parque Natural da Ria Formosa.

•

O EIA dever identificar e caracterizar as intersecções da variante com a rede hidrográfica (a qual
deve ser verificada pelas últimas versões da carta militar e se necessário com visitas in situ).
Adicionalmente, deverá ser identificado como serão garantidas as funções das linhas de água a
intervencionar e a ocupar, nomeadamente no que se refere às funções de escoamento e
espraiamento das águas.

Em relação à disponibilização dos dados, esta implica um custo de 51,65€. (ao abrigo do disposto no nº 2
do artº do Decreto-Lei nº 56/2012 de 12 de março, e da Deliberação nº 1/CD/2017 de 08 de fevereiro, que
aprovou a tabela de preços). Em anexo envia-se o Documento Único de Cobrança no montante referido.
Mais se informa que os dados disponibilizados se destinam apenas para uso no referido EIA, não devendo
ser cedidos a terceiros.

Com os melhores cumprimentos,

Sebastião Braz Teixeira
1

O Diretor Regional da Administração da Região Hidrográfica do Algarve

SPC, MA, ER/..
_________________________________________________________________________________
1

(por subdelegação de competências - Despacho nº 12350/2015, DR 2ª Série, nº 215, de 3 de novembro 2015)

De: arhalg_geral
Enviada: 10 de julho de 2017 15:24
Para: arhalg.expediente <arhalg.expediente@apambiente.pt>
Assunto: FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Importância: Alta
De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: 10 de julho de 2017 14:57
Para: arhalg_geral
Assunto: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Importância: Alta
Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a ARH
Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de eventuais
condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
2

A este pedido de informação, a ARH Algarve respondeu através de ofício datado de 26 de maio de 2011 (Ofício n.º SO3289201105-DIC; Processo n.º 21.01.00004.2011), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício
acima referido ou outras que julguem de interesse:
•
Identificação e principais características de captações de água licenciadas (públicas e particulares), quer superficiais,
quer subterrâneas;

•

Áreas de proteção de captações de abastecimento público;

•

Identificação de eventuais zonas sujeitas a cheias e de projetos de regularização de linhas de água;

•

Localização de ETAR’s e ETA’s existentes ou previstas na envolvente da área de estudo;

•

Principais fontes poluentes existentes: cartografia de pressões.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.
Com os melhores cumprimentos,

____________________
(assinatura digitalizada)

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta com a localização da Área de Estudo.
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 detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15722 (20170710)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15842 (20170801)
__________
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) [nuno.neves@dgeg.pt]
quarta-feira, 19 de julho de 2017 12:49
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Maria da Graça Lopes (DGEG)
Estudo Prévio e Estudo de impacte ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - Pedido de
elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais.

Exmos. (as) Senhores (as)
Na sequência da v/solicitação efetuada através de carta datada do passado dia 10.07.2017 (v/ref.ª.: AP3817/2017)
vimos por este meio comunicar que a informação solicitada se encontra disponível através de Serviços Web,
podendo ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de
Shapefiles (*.shp).
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt).
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que seja igualmente efectuada
uma consulta específica à Câmara Municipal.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento
Com os melhores cumprimentos
Nuno Sousa Neves

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

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

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15772 (20170719)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Filipa Brangança [fbraganca@dgpc.pt]
quinta-feira, 20 de julho de 2017 11:16
'Fátima Teixeira'
'Anouk Faria da Costa'
RE: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - envio
de shapefile da área de estudo

Bom dia,
Confirmo a recepção dos dados.
Com os melhores cumprimentos,
Filipa Bragança
Técnico Superior
Departamento de Bens Culturais / DBC
Direção-Geral do Património Cultural / DGPC
Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 LISBOA - PORTUGAL
tel.(00 351) 213614200
fax.(00 351) 213637047
e-mail fbraganca@dgpc.pt

Pense duas vezes se precisa mesmo de imprimir este documento. PROTEJA O AMBIENTE.
Think twice if you really need to print this document. SAVE THE PLANET.

De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: quinta-feira, 20 de Julho de 2017 11:09
Para: Filipa Bragança
Assunto: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - envio de shapefile da área
de estudo
Importância: Alta

Bom dia,
Pedi novamente aos meus colegas da informática para incluírem no shapefile o sistema de coordenadas. Julgo que
agora já está correto.
Caso necessite de mais alguma informação por favor diga.
Com os melhores cumprimentos
Ana Cunha
Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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
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From: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Sent: quinta-feira, 20 de julho de 2017 10:10
To: 'Filipa Brangança '
Subject: Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da "EN125 - Circular de Olhão" - envio de shapefile da área
de estudo
Importance: High

Dr.ª Filipa Bragança,
Em seguimento do vosso pedido de hoje por telefone, junto anexo shapefile da área de estudo para uma melhor
avaliação do projeto.
Estamos à vossa inteira disposição para qualquer esclarecimento complementar.
Com os melhores cumprimentos
Ana Cunha
Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183
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 detection engine 15777 (20170720)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15777 (20170720)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15777 (20170720)
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Filipa Brangança [fbraganca@dgpc.pt]
quinta-feira, 20 de julho de 2017 14:46
'Fátima Teixeira'
'Anouk Faria da Costa'
Estudo Prévio e estudo de Impacte Ambiental da EN125 - Circular de Olhão
PatrimonioClassificado_DGPC.zip; PatrimónioArqueologico.zip

Dr.ª Fátima Teixeira,

Em resposta ao V/. ofício AP3817/2017, datado de 10 de julho de 2017, através do qual solicitam informações
relativas ao património classificado, em vias de classificação e ao património arqueológico localizado na área do
projeto de Estudo Prévio e estudo de Impacte Ambiental da EN125 – Circular de Olhão, informamos que não existe
património classificado na área em estudo.
No entanto, chamamos a atenção que a cerca de 100 m, a nordeste, está localizada a Ponte Romana de Quelfes,
classificada como IIP - Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990, cuja
shapefile do limite e Zona Geral de Proteção se envia.
A informação sobre o património classificado e em vias de classificação, áreas de servidão (zonas gerais e especiais
de proteção e eventuais restrições) pode ser visualizada no geoportal da DGPC (Atlas do património classificado e
em vias de classificação), aconselhando-se a sua consulta sempre que necessário, uma vez que a sua atualização é
constante, decorrendo da evolução jurídica dos bens imóveis - classificados e em vias de classificação.
Relativamente ao Património Arqueológico, remetemos o shapefile com o património arqueológico
georreferenciado na área em estudo. Esta informação não invalida a existência de mais vestígios arqueológicos
ainda não georreferenciados ou ainda não identificados nas áreas em apreço.
Importa, ainda, referir que a informação detalhada sobre os sítios arqueológicos e trabalhos a eles associados
poderá
ser
consultada
através
do
Portal
do
Arqueólogo,
em
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home.
Aconselha-se, igualmente, o contacto com as Autarquias que integram a área em estudo, uma vez que estas
entidades poderão ter informação adicional relativa ao Património Arqueológico e Património Classificado que
deverá ser vertida para o EIA.
Com os melhores cumprimentos,
Filipa Bragança
Técnico Superior
Departamento de Bens Culturais / DBC
Direção-Geral do Património Cultural / DGPC
Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 LISBOA - PORTUGAL
tel.(00 351) 213614200
fax.(00 351) 213637047
e-mail fbraganca@dgpc.pt

Pense duas vezes se precisa mesmo de imprimir este documento. PROTEJA O AMBIENTE.
Think twice if you really need to print this document. SAVE THE PLANET.
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Raquel Caeiro [raquel@agriproambiente.pt]
segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:19
'Fátima Teixeira'
Ana Cunha
FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR
DE OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
OFI- 951-2011.pdf; INF 118-2011.pdf

De: Gabinete do Diretor Regional [mailto:gabdirector@drapalgarve.gov.pt]
Enviada em: segunda-feira, 21 de agosto de 2017 16:14
Colocada em: Recebidos
Conversação: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido
de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Assunto: FW: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Exm.ª Senhora
Drª Fátima Teixeira

Encarrega-me o Sr. Diretor Regional, Eng.º Fernando Severino, em resposta ao pedido formulado pela
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. , de transmitir que consideramos atualizadas e adequadas as
nossas considerações expostas na INF 118-2011-DSAP-DAPA, enviada através do nosso Ofício 951-2011DSAP-DAPA ambos com data de 12.05.2011, em anexo.
Relativamente às outras questões informamos o seguinte:

Perímetros de rega
Não existem perímetros de rega públicos, apenas regadios individuais com captações de águas
subterrâneas.
Emparcelamentos rurais
Não existem.
Aproveitamentos hidroagrícolas
Não existem aproveitamentos hidroagrícolas públicos.
Infraestruturas hidráulicas
Não existem infraestruturas hidráulicas relevantes para a atividade agrícola.

Áreas agrícolas de valor a preservar
Todas as áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional.
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Localização de pivots
Não existem pivots.

Principais culturas
1. Poente
1. Alguns pomares de citrinos a poente.
2. Áreas de sequeiro
2. Norte
1. Alguns pomares de citrinos
2. Algumas estufas
3. Nascente
1. Áreas agrícolas com menor expressão.

Associações agrícolas
Os proprietários das explorações agrícolas poderão, eventualmente, ser associados das seguintes
entidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Cooperativa Agrícola “ A Esperança de Moncarapacho” - Telef: 289 792 204
CACIAL - Cooperativa Agrícola dos Citricultores do Algarve – Telef: 289 816 402
FRUSOAL - Frutas Sotavento Algarvio - Telef: 281 950 400
MADREFRUTA – Centro de Vendas Hortofrutícolas Lda - Telef: 289 710 260
AJAP – Associação dos Jovens Agricultores de Portugal - Telef: 289 994 515

Com os melhores cumprimentos,

Isabel Morgado
Secretaria da Direção
Email: gabdirector@ drapalgarve.gov.pt
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
Apartado 282 - Patacão - 8001 - 904 FARO
Telefone 289 870 775 Fax 289 870 789
www. drapalgarve.gov.pt
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De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: segunda-feira, 10 de julho de 2017 15:02
Para: gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt
Assunto: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Importância: Alta

Exmos. Senhores,
A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou à TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, SA., que por sua vez subcontratou a
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. para a realização dos estudos ambientais, o Estudo Prévio do projeto da “EN125 –
Circular de Olhão”.
O projeto teve um primeiro desenvolvimento em 2011, tendo como proponente a Subconcessionária Rotas do Algarve Litoral,
SA (sujeita em matéria de licenciamento de estudos e projetos, à tutela exercida através da IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A.) e no âmbito do qual, a empresa então responsável pela realização dos estudos ambientais, ARQPAIS Lda., contactou a
DRAP Algarve no sentido de solicitar a cedência de informações junto da vossa entidade, tendo em vista o levantamento de
eventuais condicionalismos ou informações de interesse para a sua realização e elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
A este pedido de informação, a DRAP Algarve respondeu através de ofício datado de 24 de maio de 2011 (ofício n.º 0951-2011DSAP-DAPA; informação n.º 118-2011-DSAP-DAPA), enviando alguns elementos.
Tendo o processo anterior tido uma Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, entendendo a Comissão de Avaliação
deverem ser estudados corredores alternativos para a minimização de impactes, a IP – Infraestruturas de Portugal, como
entidade promotora, decidiu agora retomá-lo de novo e, decorridos que estão cerca de seis anos sobre o último contacto, vimos
pela presente, solicitar para a área em estudo, a atualização de todas as informações e recomendações facultadas no ofício
acima referido ou outras que julguem de interesse:


Perímetros de rega;



Emparcelamentos rurais;



Aproveitamentos Hidroagrícolas;



Infraestruturas Hidráulicas;



Áreas agrícolas de valor a preservar;



Localização de pivot’s;



Principais culturas;



Associações agrícolas.

Na Cartografia anexa assinala-se a área de estudo para a qual se pretende a atualização da informação.
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada de forma mais expedita para o email:
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.

Fátima Teixeira, Dra.
(Coordenadora dos Estudos Ambientais)

Anexo: Carta com a localização da Área do Projeto.
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
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Subject:

apoiocliente@edpdistribuicao.pt
quarta-feira, 12 de julho de 2017 16:32
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Re: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR
DE OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Nossa Referência: E-mail 62223/17/DCR-CC-FO
Data: 12 - 7 - 2017
Para: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Assunto: Re: ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE
OLHÃO" - Pedido de Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais

Estimada Cliente,
Acusamos a recepção do seu e-mail que agradecemos.
Vamos dar seguimento ao mesmo com a maior brevidade possível.
Com os melhores cumprimentos,
Paula Poiares
__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15735 (20170712)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira
apoiocliente@edpdistribuicao.pt
quarta-feira, 19 de julho de 2017 15:52
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Pedido de informação (PN 2004867619 - 501421522649) ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO
DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de Elementos
para a elaboração dos Estudos Ambientais
Variante olhão.dwg

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Nossa Referência: E-mail 64209/17/DCR-CC-FO
Data: 19 - 7 - 2017
Para: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Assunto: Pedido de informação (PN 2004867619 - 501421522649)
ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA "EN125 - CIRCULAR DE OLHÃO" - Pedido de
Elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais
Ex.ma Sra Dra Fátima Teixeira
No seguimento da nossa comunicação anterior, pretendemos, antes de mais, apresentar o nosso pedido de desculpa pela
demora na presente resposta.
Informação solicitada
Conforme solicitado, enviamos a informação pretendida em anexo.
Estamos disponíveis para esclarecer as suas dúvidas
Se quiser mais informações, envie-nos um email para apoiocliente@edpdistribuicao.pt ou vá a www.edpdistribuicao.pt. Se
preferir, liguem 808 100 100, nos dias úteis, das 08h00 às 22h00.
Com os nossos cumprimentos,
João J. Marques
(EDP Distribuição - Energia S.A.)
Anexo: (See attached

file: Variante olhão.dwg)

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15773 (20170719)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira
ManuelPonte.Goncalves@edp.pt on behalf of Manuel_Gon0xL187zalves/DRCS/EDPD%
EDP [Manuel_Gon0xL187zalves/DRCS/EDPD%EDP@edp.pt]
segunda-feira, 24 de julho de 2017 09:19
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Nelson.Rodrigues@edp.pt
Cadastro das infraestruturas para o estudo prévio do projeto da EN125, Circular de Olhão
REC (OLH) 501421522649 - PN 2004867619 - E-mail 163/17/D-DRCS-AAL
Variante olhão.dwg

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

DIRECÇÃO DE REDE E CLIENTES SUL
Largo Alexandre Herculano, 5
7004-508 Évora
Telef. 266 005 200
Fax 266 005 282

Nossa Referência: E-mail 163/17/D-DRCS-AAL
Data: 24 - 7 - 2017
De: Manuel Gonçalves/DRCS/EDPD
Para: fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Cc: Nélson Rodrigues/DRCS/EDPD
Assunto: Cadastro das infraestruturas para o estudo prévio do projeto da EN125, Circular de Olhão
REC (OLH) 501421522649 - PN 2004867619

Exmos. Senhores,
Em resposta à Vossa solicitação de 10-07-2017 junto enviamos ficheiro com a Rede de Alta (60 kv), Média Tensão (15
kv) e Postos de Transformação, existentes na zona indicada.
Em relação à Baixa Tensão e por falta de um cadastro com rigor necessário não nos é possível fornecer o mesmo tipo
de informação.
Sugere-se no entanto que sejam contactados previamente os nossos Serviços Técnicos (Engº Nelson Rodrigues telefone 937 830 478) a fim de conjunta e localmente se levantarem e assinalarem no terreno todas as infraestruturas
existentes e que possam colidir com o projeto em causa.
Relativamente aos elementos agora disponibilizados queremos relevar os seguintes aspetos:

1. O traçado (traço contínuo sem postes) dos cabos subterrâneos de Media Tensão existentes na zona em apreço

2.

3.

é aproximado, representa a vala e pode conter mais de que um cabo no mesmo trajeto. Por essa razão não
dispensa a pesquisa e identificação local nos pontos de interferência, por intermédio de abertura de sangrias a
pá e pica, trabalhos que deverão ser efetuados na presença de colaboradores dos nossos serviços de
exploração, a solicitar por Vossas Exas., com pelo menos 10 dias de antecedência.
Os elementos disponibilizados não comprometem a EDP Distribuição, que declinará toda e qualquer
responsabilidade por eventuais acidentes e danos em pessoas ou bens, que possam resultar da afetação
daquelas infraestruturas, pelos trabalhos associados a qualquer obra, designadamente, se não forem
respeitadas as indicações atrás referidas ou outras que forem fornecidas pelos nossos Serviços.
Em caso de dúvida e, por razões de segurança, deverão ser contactados antecipadamente os nossos serviços
de exploração, na morada supramencionada.

Ficamos como habitualmente, disponíveis para esclarecer qualquer questão adicional que entenda colocar-nos.
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(See attached file: Variante olhão.dwg)
Com os melhores cumprimentos,
Manuel Gonçalves
(Gestor da Área Operacional)

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 15797 (20170724)
__________
The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Fátima Teixeira
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Rosario Martins [rosario.martins@lneg.pt]
sexta-feira, 14 de julho de 2017 12:00
fatima.teixeira@agriproambiente.pt; lisboa@agriproambiente.pt
Ana Garcia
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da “EN125 – Circular de “Olhão.

Exma. Senhora Engª Fátima Teixeira
Relativamente à vossa solicitação sobre o pedido de Informação da Empresa AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores S.A. ,
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da “EN125 – Circular de “Olhão, cumpre-nos informar, que o pedido
consideramos ser aplicável o custo de 80€ acrescidos de IVA à taxa em vigor.
Só emitiremos Parecer se for da vossa concordância.
Ficamos então a aguardar a vossa resposta.
Os melhores cumprimentos
Rosário Martins
Rosário Martins
Secretariado da UGHGC

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

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

Rosario Martins [rosario.martins@lneg.pt]
terça-feira, 25 de julho de 2017 15:58
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Ana Garcia
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da EN 125 Circular de Olhão
Elementos bancários para pagamento.pdf

Exma. Senhora Dra. Fátima Teixeira
No seguimento da Vossa aceitação do pagamento e do envio da referida Informação, venho por este meio solicitar o
pagamento no valor de 98,40€, do qual anexo os elementos bancários.
Agradeço antecipadamente o favor do envio do comprovativo de pagamento via email.
Atenciosamente
Rosário Martins

Rosário Martins
Secretariado da UGHGC

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

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

António Barahona [antonio.barahona@turismodeportugal.pt]
quinta-feira, 3 de agosto de 2017 12:32
Fátima Teixeira
Fernanda Viseu; Fernanda Vara
RE: Pedido de elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais - Estudo Prévio e
EIA da "EN 125 - Circular de Olhão"

Bom dia, Dra Fátima Teixeira,
Relativamente à informação mais precisa sobre o campo de golfe proposto, denominado “Golfe Bella Mandil”, esta
informação foi-nos cedida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), como
uma intenção para o local, sem qualquer outra informação, nomeadamente o número de buracos previstos.
Contactei a Agência de Promoção Turística do Algarve e a Federão Portuguesa de Golfe que confirmaram o total
desconhecimento de qualquer intenção para a construção de um campo de golfe neste local. Contudo, através de
pesquisa realizada na Internet, descobri no Blog de opinião e intervenção política, cívica e social de Olhão,
denominado “Olhão Livre” o seguinte, e passo a citar: “Já agora o problema não passa só por esta grande quinta no
concelho de Olhão, estão as outras três que pertenceram há mesma família estão num abandone total, são elas a
Quinta de Marim, junto da EN 125 a nascente de Olhão, a Quinta do Brés junto do poço Pedro Neto, na estrada para
Brancanes e por fim a Quinta de Bela Mandil, que dizem que era para um empreendimento turístico com um
grande campo de golfe, mas porque vejo a coisa não vai para a frente neste momento, porque o negócio falhou
dada a conjuntura política e social não só em Portugal, mas na Europa e até no Mundo”.
Face ao exposto, e não constando neste organismo qualquer empreendimento turístico com campo de golfe para
esta quinta em Olhão, julga-se tratar-se deum investimento que se encontra parado e que ainda não passou de uma
mera intenção para o local.
Sem outro assunto,
Os meus Cumprimentos
António Barahona
Arquiteto
Departamento do Ordenamento do Território
Direcção da Qualificação da Oferta

Turismo de Portugal, I. P.

antonio.barahona@turismodeportugal.pt | Tel. + 351 21 114 02 21 | Fax. +351 21 114 08 31

De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Enviada: 28 de julho de 2017 17:08
Para: António Barahona <antonio.barahona@turismodeportugal.pt>
Cc: Fernanda Praça <fernanda.praca@turismodeportugal.pt>; Carla Dinarez <Carla.Dinarez@turismodeportugal.pt>;
carlos.lima@tecnofisil.pt
Assunto: RE: Pedido de elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais - Estudo Prévio e EIA da "EN 125 Circular de Olhão"
Caro Arquiteto António Barahona
Agradecemos as vossas informações. Gostaríamos contudo de saber se para o projeto que aparece como Golfe Bela
Mandil – golfe proposto, se têm informação mais precisa sobre o estado deste projeto, nomeadamente em que fase
se encontra, se há alguma delimitação mais objetiva e eventualmente se sabe quem é o seu promotor.
Muito obrigada.
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Com os melhores cumprimentos

Fátima Teixeira, Dr.ª
Directora
fatima.teixeira@agriproambiente.pt
Tlm [+351] 968 056 183

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

From: António Barahona [mailto:antonio.barahona@turismodeportugal.pt]
Sent: quinta-feira, 27 de julho de 2017 12:34
To: Fátima Teixeira
Cc: Fernanda Praça; Carla Dinarez
Subject: Pedido de elementos para a elaboração dos Estudos Ambientais - Estudo Prévio e EIA da "EN 125 - Circular
de Olhão"

Ao cuidado da Eng.ª Fátima Teixeira

Assunto: Pedido de elementos para a elaboração do EIA da E.N. 125 - Circular de Olhão.

N/ Ref. ª SAI/2017/9974

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, e no seguimento do pedido formulado por V. Exa, cumpre
referir o seguinte:
1.

Na área em estudo foram identificadas ocorrências, de acordo com a localização que se encontra
identificada nas figuras anexas:
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a) Empreendimentos turísticos classificados: não foi detetado nenhum empreendimento.
b)

Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum
empreendimento.

c)

Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi
detetado nenhum empreendimento.

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano.
e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano.
f) Outro tipo de empreendimentos: uma intenção para um campo de golfe,
Mandil”, em Olhão.

denominado “Golfe Bela

1.1. As imagens remetidas em anexo identificam, ainda, ocorrências numa faixa de 2.000 metros a partir da
área de estudo:
4

a) Empreendimentos turísticos classificados:
−

Numa envolvente de cerca de 1.100 m, o “Real Marina Hotel & SPA” na freguesia e concelho de
Olhão, de 5*, com 288 camas distribuídas por 144 unidades de alojamento;

−

Numa envolvente de cerca de 1.350 m, o “Hotel Ria Sol Residencial” na freguesia e concelho de
Olhão, de 2*, com 98 camas distribuídas por 52 unidades de alojamento.

b) Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal:
−

Numa envolvente de cerca de 700 m, o “Hotel Armona” na freguesia e concelho de Olhão, de 2*,
com 82 camas distribuídas por 41 unidades de alojamento;

Numa envolvente de cerca de 1.200 m, o “Aparthotel Marina Club” na freguesia e concelho de
Olhão, de 4*, com 332 camas distribuídas por 65 unidades de alojamento.
c) Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de
Portugal: não foi detetado nenhum empreendimento;
−

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal:
−

Numa envolvente de cerca de 550 m, o PP da UOP 2 de Marim em O lhão, com uso habitacional/
turístico para um estabelecimento hoteleiro e para aldeamentos turísticos com um total de 900
camas distribuídas por 300 unidades de alojamento;

−

Numa envolvente de cerca de 950 m, o PP da UOP 1 em Olhão, com uso turístico para
estabelecimentos hoteleiros;

−

Numa envolvente de cerca de 1.400 m, o PP da Zona Histórica de Olhão, com uso habitacional/
turístico;

e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano;
f) Outro tipo de empreendimentos:
−

Numa envolvente de cerca de 800 m, a Sala de Bingo do Sporting Clube Olhanense para 360
utentes;

−

Numa envolvente de cerca de 1.750 m, o Porto de Recreio de Olhão para 320 amarrações;

2.

Informa-se que não é possível disponibilizar informação georreferenciada em formato shapefile.

3.

Mais se informa que não existe nestes serviços qualquer outra informação de índole turística relevante para
o processo supra mencionado.

4. Alerta-se para o seguinte:
−

−

Os elementos disponibilizados não incluem informação relativa às seguintes tipolologias de
empreendimentos turísticos: Empreendimentos de Turismo de Habitação; Empreendimentos de
Turismo no Espaço Rural nas modalidades de Casas de Campo e de Agroturismo; e Parques de
Campismo e de Caravanismo.
Com efeito, as competências de apreciação de projeto e de classificação destes empreendimentos
são da competência das Câmara Municipais, pelo que este Instituto não dispõe atualmente de
informação georreferenciada sobre os mesmos. Tal informação deverá, assim, ser obtida junto da
Câmara Municipal respetiva. Aproveita-se, contudo, para informar que a listagem daquelas
tipologias de empreendimentos turísticos poderá ser obtida no RNET (Registo Nacional dos
Empreendimentos Turísticos), disponível no site deste Instituto.
A informação georreferenciada constante da(s) Figura(s) poderá não estar atualizada face a
interrupção temporária do funcionamento do Gabinete SIG.

−
Em anexo: Listagem dos empreendimentos turísticos classificados e dos processos com parecer favorável sobre o
projeto de arquitetura no concelho de Olhão.
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Com os melhores cumprimentos,
António Barahona
Departamento do Ordenamento do Território
Direcção da Qualificação da Oferta

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