Inês Caria - PROCESL
Subject:

FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte
"Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

From: Luís Santos [mailto:luis.santos@ADP.PT]
Sent: quarta-feira, 28 de novembro de 2018 15:10
To: Patrícia Fiadeiro - PROCESL
Cc: Rui Leite
Subject: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de LimaFontefría, a 400 kV

Boa tarde,
No seguimento do email de 21.11.2018, reenvio a resposta enviada a 15.10.2018.
Cumprimentos.

Luís Santos
Técnico Superior de Gestão de Ativos e Engenharia - SIG

Lugar de Gaído | 4755-045 Barcelos | Portugal | Telefone: 253919020 (5516) | Fax: 259309371 | www.adnorte.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.

De: Luís Santos
Enviada: segunda-feira, 15 de outubro de 2018 15:59
Para: pfiadeiro@procesl.pt
Cc: Rui Leite <r.leite@ADP.PT>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a
400 kV
Boa tarde,
No seguimento do solicitado, enviamos as plantas de localização em formato DWG no Datum73 com as
infraestruturas da Empresa Águas do Norte, que possam ser afetadas pelo projeto: “Estudo de Impacte Ambiental
do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV”.
Cumprimentos,
Luís Santos
Técnico Superior de Gestão de Ativos e Engenharia - SIG
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Lugar de Gaído | 4755-045 Barcelos | Portugal | Telefone: 253919020 (5516) | Fax: 259309371 | www.adnorte.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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Ana Margarida Magina - PROCESL
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>
segunda-feira, 29 de outubro de 2018 10:27
Ana Margarida Magina - PROCESL
Maria José Moura; Patrícia Fiadeiro - PROCESL
RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV S061501-201810-ARHN.DPI
InfoGeo.7z

Bom dia Eng.ª Ana Magina,
Em resposta ao solicitado, em anexo remetem-se os dados geográficos que dispomos para a área definida no “Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional
de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV”, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 3763), assim como o respetivo recibo de pagamento.
Relativamente aos elementos solicitados importa referir o seguinte:
 Em anexo remetem-se os dados geográficos das captações subterrâneas e superficiais existentes na área de estudo;
 Nesta área, apenas existem captações subterrâneas para abastecimento público, que também constam nos ficheiros anexos (shp);
 Na área de estudo não existem perímetros de proteção para as captações de abastecimento público;
 Também se remetem em anexo as pressões pontuais inventariadas, na área de estudo, com descarga no meio hídrico;
 Na área de estudo existem as estações de monitorização : 01G/51 – Ervedal, 01G/50 – Riba de Mouro, 03G/07 – Albufeira de Touvedo. Para aceder aos dados de
monitorização destes pontos deverão consultar o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – SNIRH em http://snirh.pt/; Também poderão consultar o
estado das massas de água superficiais e subterrâneas da área de estudo no Sistema Nacional de Informação de Ambiente – SNIAmb
(https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-visualizador?language=pt-pt), no tema Recursos Hídricos > Massas de água de Portugal continental e Recursos
Hídricos > Estado das Massas de Água (PGRH 2015-2021). Para mais informação sobre as massas de água da área de estudo, sugere-se a consulta Plano de Gestão
da Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) disponível em (http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848);


Não dispomos de elementos que possam ser considerados como condicionantes ao desenvolvimento do projeto.

De acordo com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é disponibilizada informação sobre a titularidade das utilizações dos recursos hídricos.
Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento.
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Com os melhores cumprimentos,
João Mamede
Divisão de Planeamento e Informação
Administração Regional Hidrográfica do Norte

Rua Formosa n.º 254
4049-030 Porto | Portugal
Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10
joao.mamede@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Ana Margarida Magina - PROCESL [mailto:amagina@procesl.pt]
Enviada: 22 de outubro de 2018 19:22
Para: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>
Cc: Maria José Moura <maria.moura@apambiente.pt>; Patrícia Fiadeiro - PROCESL <pfiadeiro@procesl.pt>
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV - S061501-201810-ARHN.DPI
Exmo. Sr. Eng.º João Mamede,
Segue abaixo comprovativo de pagamento, realizado na passada sexta-feira, dia 19-10.
Desde já agradecemos a vossa atenção, aguardando envio da informação solicitada e respetiva fatura.
Muito Obrigada
Margarida Magina
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Melhores Cumprimentos/ Best Regards,
Ana Margarida Magina
Project Director - Environment
amagina@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523 Amadora
T: +351 210 067 200 | F:+351 210 067 299 | M:+351 926 508 048

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 QUADRANTE immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains
confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate,
distribute or copy this e-mail. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be
responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any information
included in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole responsibility of the addressee.

De: João Mamede [mailto:joao.mamede@apambiente.pt]
Enviada: terça-feira, 16 de outubro de 2018 11:56
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL; Patrícia Fiadeiro - PROCESL
Cc: Maria José Moura
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV - S061501-201810-ARHN.DPI

Exma. Senhora Eng.ª

3

Em resposta ao pedido de elementos, que mereceu a nossa melhor atenção, informa-se que, nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, que estabelece a
orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, IP) e da Portaria n.º 108/2013 e 15 de março, que aprovou os estatutos da APA, IP, o processamento e cedência de
dados georreferenciados tem um custo associado, conforme publicitado no sítio da APA na internet (Tabela III)
(http://apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/TaxasServicos/2018/Taxas-Bensvendidos&Servicosprestados_2018.pdf).
Assim, a cedência e o processamento dos dados para o “Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400
kV” tem um custo de 104,72€, conforme o Documento Único de Cobrança (DUC), que se remete em anexo.
Para realizar o pagamento deverá ser utilizada a referência indicada no DUC, devendo o respetivo comprovativo de pagamento ser enviado via correio eletrónico, ou postal
para o endereço da instituição com indicação da designação do estudo.
Com os melhores cumprimentos,
João Mamede
Divisão de Planeamento e Informação
Administração Regional Hidrográfica do Norte

Rua Formosa n.º 254
4049-030 Porto | Portugal
Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10
joao.mamede@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Patrícia Fiadeiro - PROCESL [mailto:pfiadeiro@procesl.pt]
Enviada: 8 de outubro de 2018 13:28
Para: Geral APA <geral@apambiente.pt>; ARHNorte.geral <arhn.geral@apambiente.pt>
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV
Exmo. Senhor Presidente,
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A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da Rede Nacional de Transporte de
Electricidade "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV".
O estabelecimento da Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV, troço entre a Subestação de Ponte de Lima e a fronteira Portugal/Espanha, enquadra-se na estratégia de
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para
entrada em serviço 2019.
O PDIRT tem em conta as orientações de política energética, os pedidos de ligação de nova produção e está coordenado com o plano decenal à escala europeia e com a
rede de transporte de Espanha.
Neste sentido, e para cumprimento dos objetivos definidos no âmbito do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade) e dos compromissos internacionais no âmbito do Plano
decenal à escala europeia, os estudos realizados conjuntamente pelos Operadores das redes de transporte de Portugal e Espanha identificaram um conjunto de reforços a
introduzir em ambas as redes, os quais têm vindo a ser implementados, permitindo uma aproximação gradual entre os mercados elétricos português e espanhol, de forma
a assegurar os 3 000/3 200 MW de capacidade de interligação disponível para fins comerciais. É neste contexto que surge a nova interligação a 400 kV Minho-Galiza, objeto
do presente estudo, peça fundamental neste reforço, particularmente para fluxos no sentido de Espanha para Portugal (importação).
No âmbito do EIA, em fase de Estudo Prévio, foi definida uma área de estudo, onde será definido um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica
e avaliados os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico associados à implementação do projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração, de onde
resultará a seleção de um corredor.

Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:







Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas e superficiais, sua caracterização e seu uso;
Localização de captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público, sua caracterização e uso;
Perímetros de proteção estabelecidos para as captações municipais e se estão instituídos de acordo com o DL n.º 382/99, de 22 de setembro e demais legislação
aplicável;
Localização das principais fontes poluidoras;
Dados e/ou estudos de monitorização da qualidade da água (superficial e subterrânea) na área de influência do projeto;
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de
coordenadas PTTM06-ETRS89) e kmz. Este pedido foi enviado via correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-3065-2017, de 1 de Outubro de 2018.
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos associados através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 26 de
outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento
que se considere necessário.

Os meus melhores cumprimentos
Patrícia Fiadeiro
pfiadeiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru .
Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F: +351 210 067 299

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 QUADRANTE immediately
to quadrante@qd-eng.com. This message contains confidential information and is intended only for the individual
named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. All
outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be responsible for
any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any
information included in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole
responsibility of the addressee.
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Ana Margarida Magina - PROCESL
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Combustiveis (DGEG) <Combustiveis@dgeg.pt>
terça-feira, 16 de outubro de 2018 11:12
Patrícia Fiadeiro - PROCESL; Ana Margarida Magina - PROCESL
Maria Carla Lourenco (DGEG); Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG); Isabel Maria Piedade Vaz (DGEG); Tiago Louro Bonifácio Pereira da
Silva (DGEG); Duarte Miguel Castro Neves (DGEG); Paulo José Barata Salgueiro Pita (DGEG); José Miguel Martins (DGEG)
RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

Exmos. Senhores,
Em complemento ao e-mail desta Direção-Geral de 12 de outubro, vimos informar que a área de estudo do Projeto da Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade “Linha Ponte de Lima – Fontefría” compreende o gasoduto da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, assim como concelhos abrangidos
pelas redes de distribuição de GN das empresas REN Portgás Distribuição, S.A. e Sonorgás, S.A.
As referidas infraestruturas de gás natural deverão ser consideradas nos estudos em curso, pelo que deverão V.Exas contactar as supramencionadas
empresas com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências com o Projeto em causa.
Mais se informa não existir qualquer interferência deste Projeto no domínio da pesquisa e exploração de petróleo.
Com os melhores cumprimentos,
Carlos Oliveira
Diretor de Serviços de Combustíveis

Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 LISBOA
Tel.: 217922744

e-mail: combustiveis@dgeg.pt
www.dgeg.gov.pt
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De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG)
Enviada: 12 de outubro de 2018 12:00
Para: pfiadeiro@procesl.pt; amagina@procesl.pt
Cc: Maria Carla Lourenco (DGEG); Paulo José Barata Salgueiro Pita (DGEG); Combustiveis (DGEG)
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

Boa tarde.
Na sequência da v/solicitação em epígrafe, efetuada através do email infra (e de requerimento com a V/referência CE-3075-2017 de 2018.09.28), vimos por este meio
comunicar, que a informação em causa (passível de ser cedida), apenas se encontra disponível através de Serviços Web
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.gov.pt).
A informação SIG poderá ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).
Os dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais”.
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efectuada uma consulta específica aos Serviços dos Municípios abrangidos, uma
vez que a informação referente a este tipo de explorações não se encontra totalmente vertida no nosso site.
No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente.
Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área de estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de
Energia e Geologia (LNEG).
Para informações referentes a servidões relacionadas com a rede Elétrica (para além da informação que se encontra disponível através de Serviços Web), deverão ser
consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia.
Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral está a analisar o
respectivo pedido, sendo enviada oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
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Com os melhores cumprimentos
Nuno Sousa Neves
Técnico superior (Arq.)
Equipa de Projeto do SIG e Ordenamento

nuno.neves@dgeg.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa

www.dgeg.gov.pt
Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40

De: Energia (DGEG)
Enviada: sexta-feira, 12 de outubro de 2018 11:51
Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG)
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

De: Patrícia Fiadeiro - PROCESL [mailto:pfiadeiro@procesl.pt]
Enviada: segunda-feira, 8 de outubro de 2018 13:42
Para: Energia (DGEG)
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

Exmo. Senhor Diretor Geral,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da Rede Nacional de Transporte de
Electricidade "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV".
O estabelecimento da Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV, troço entre a Subestação de Ponte de Lima e a fronteira Portugal/Espanha, enquadra-se na estratégia de
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para
entrada em serviço 2019.
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O PDIRT tem em conta as orientações de política energética, os pedidos de ligação de nova produção e está coordenado com o plano decenal à escala europeia e com a
rede de transporte de Espanha.
Neste sentido, e para cumprimento dos objetivos definidos no âmbito do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade) e dos compromissos internacionais no âmbito do Plano
decenal à escala europeia, os estudos realizados conjuntamente pelos Operadores das redes de transporte de Portugal e Espanha identificaram um conjunto de reforços a
introduzir em ambas as redes, os quais têm vindo a ser implementados, permitindo uma aproximação gradual entre os mercados elétricos português e espanhol, de forma
a assegurar os 3 000/3 200 MW de capacidade de interligação disponível para fins comerciais. É neste contexto que surge a nova interligação a 400 kV Minho-Galiza, objeto
do presente estudo, peça fundamental neste reforço, particularmente para fluxos no sentido de Espanha para Portugal (importação).
No âmbito do EIA, em fase de Estudo Prévio, foi definida uma área de estudo, onde será definido um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica
e avaliados os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico associados à implementação do projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração, de onde
resultará a seleção de um corredor.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:

Concessões/explorações mineiras e de águas e respetivas características;

Áreas de reserva e áreas cativas;

Pedreiras licenciadas;

Áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de águas minerais naturais e águas de nascente;

Localização de áreas de concessão hidrotermal e respetivos perímetros de proteção;

Águas minerais naturais e águas de nascente;

Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes.
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de
coordenadas PTTM06-ETRS89) e kmz. Este pedido foi enviado via correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-3075-2017, de 1 de Outubro de 2018.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos associados através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 26 de
outubro de 2018.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento
que se considere necessário.
Os meus melhores cumprimentos
Patrícia Fiadeiro
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pfiadeiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru .
Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F: +351 210 067 299

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 QUADRANTE immediately
to quadrante@qd-eng.com. This message contains confidential information and is intended only for the individual
named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. All
outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be responsible for
any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any
information included in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole
responsibility of the addressee.
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C.C:
Exmo Srª D. Patrícia Fiadeiro
PROCESL - ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL, LDª
ALFRAPARK - ESTRADA DO SEMINÁRIO, Nº 4 / EDIFÍCIO C
- PISO 1 SUL - ALFRAGIDE
2614-523 AMADORA

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

e-mail de 10 de dezembro pfiadeiro@procesl.pt

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

S/77/2019

04-01-2019

ASSUNTO: PROCESL - Engenharia Hidráulica e Ambiental, Ldª
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte “Linha Ponte de Lima –
Fontefria, a 400KVNo seguimento do solicitado no e-mail acima identificado e tendo em conta os documentos remetidos em anexo, bem
como os remetidos em anexo ao e-mail de 8 de outubro, informa-se V.Exª de que deverá identificar os equipamentos
escolares que se situam na envolvente do corredor previsto para o traçado da obra, e localizá-los em planta.
Esclarece-se ainda, que os estabelecimentos de ensino da rede pública do Ministério da Educação estão identificados
em anexo à Portaria nº 31/2018 de 23 de janeiro e a sua localização poderá ser obtida por consulta no site dos
respetivos Agrupamentos.
Acresce referir, que os estabelecimentos de ensino da rede pública pré escolar e 1º ciclo são da competências dos
respetivos Municípios.
Com os melhores cumprimentos,

O Chefe da Equipa Multidisciplinar de Apoio Pedagógico

Jorge Araújo
04-01-2019

DSRN
Direção de Serviços da Região Norte
http://www.dgeste.mec.pt

Rua António Carneiro, 98
4349-003 Porto

tel + 351 225 191 900
fax + 351 225 191 999
atendimento.dsrn@dgeste.mec.pt

Ana Margarida Magina - PROCESL
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

GNR_CG_GabCmdtGeral <cg.gabcg@gnr.pt>
segunda-feira, 29 de outubro de 2018 15:58
Ana Margarida Magina - PROCESL
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 Kv

N/Referência - Processo:
S154714-201810 - Proc.º 320.05.15
Exma. Sr.ª Dr.ª Ana Margarida Magina,
Relativamente ao assunto em título, incumbe-me Sua Excelência o General Comandante-Geral em suplência de informar o seguinte:
1. A área em estudo abrange a zona de responsabilidade do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo e do Comando Territorial da GNR
de Braga;
2.

Na zona de responsabilidade do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, importa relevar as seguintes infraestruturas:
a) Pontos de água de apoio ao combate a incêndios florestais e Postos de Vigia (PV) da Rede nacional de Postos de Vigia, todos no âmbito
do Sistema Nacional de Defesa de Incêndios.
PONTOS DE ÁGUA
Concelho
Nome
Coordenadas
AVV001
415505N 0082646W
AVV002
415806N 0082456W
AVV037
414940N 0082919W
AVV043
414846N 0082247W
Arcos de Valdevez AVV062
415533N 0082628W
AVV064
415756N 0082941W
AVV066
414949N 0082941W
AVV068
415045N 0082814W
AVV076
414952N 0082113W
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Monção

Ponte de Lima

Ponte da Barca

25--04
28--01
28--04

AVV078
AVV082
AVV086
MNC
MNC
MNC
PTL001
PTL002
PTL003
PTL004
PTL006
PTL023
PTL007
PTL008
PTL010
PTL011
PTB.CH.T2.042
PTB.RS.M1.010
PTB.RS.M1.030
PTB.RS.M1.065
PTB.RS.M1.066
PTB.TQ.M2.004
PTB.TQ.T2.003
PTB.TQ.T2.009
PTB.TQ.T2.012
PTB.TQ.T2.019
PTB.TQ.T2.020
PTB.TQ.T2.039
PTB.TQ.T2.061
PTB.TQ.T2.062

Corno do Pico
Nora
Gião

415221N 0082821W
415428N 0082851W
415123N 0083111W
415943N 0082424W
420145N 0082124W
415852N 0082722W
414238N 0083356W
414312N 0083142W
414459N 0083340W
414123N 0083623W
414308N 0083612W
414516N 0083352W
414531N 0083102W
414906N 0083421W
415017N 0083205W
415042N 0083157W
414549N 0082337W
414601N 0082400W
414438N 0082804W
414749N 0082337W
414626N 0082234W
414806N 0082234W
414447N 0082808W
414631N 0082430W
414715N 0082328W
414527N 0082726W
414521N 0082748W
414519N 0082604W
414745N 0082152W
414732N 0082206W

POSTOS DE VIGIA
Paredes de Coura
41º52'02.53''
Ponte de Lima
41º42'49.34''
Arcos de Valdevez
41º51'54.47''
2

8º31'05.06''
8º35'54.77''
8º19'27.22''

b)

Reforça-se ainda o facto de que o desenvolvimento deste projeto, poderá afetar as bacias de visibilidade dos PV 28-01 – Nora
(41º42´49.34 8º35´54.77´´), PV 28-04 – Gião (41º51´54.47´´ 8º19´27.22´´) PV 25-04 - Corno do Bico (41º52´02.53´´ 8º31´05.06´´), bem
como o acesso dos pontos de água situados sob as linhas e que ficarão impossibilitados de serem utilizados pelos meios aéreos.

3. Quanto à área de estudo implantada na zona de responsabilidade do Comando Territorial da GNR de Braga, refere-se que:
a) Foi identificada a área em estudo, como parte integrante de uma faixa que se localiza a norte do concelho de Vila Verde. Assim, é
importante dar conta da existência naquela zona do PV28-03 Oural, nas coordenadas 41º 43.727’ N e 8º 27.560’W (Datum WGS 84).
b)

Refere-se ainda que, no âmbito do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro, existe na proximidade da zona em estudo uma
infraestrutura de apoio ao combate de incêndios florestais, mais precisamente, o Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez, nas
coordenadas 41º 49’ 47’’ N e 8º 26’ 36’’W.

c)
Face ao exposto, considerando o teor da presente informação e no que concerne ao estudo em apreciação, não observam quaisquer restrições à
execução do referido projeto desde que estejam salvaguardados os elementos constantes nos pontos anteriores e daí não resulte quaisquer constrangimentos
para a atividade operacional.

Com os melhores cumprimentos,
Paulo Alexandre Severino José
Tenente-Coronel

Chefe do Gabinete do Comandante-Geral, em suplência
Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa
(+351) 21 321 70 41 |
| cg.gabcg@gnr.pt
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Inês Caria - PROCESL
Subject:

FW: DPR|Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte
"Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

De: Ana Paula Freitas Santana [mailto:paula.santana@iapmei.pt]
Enviada: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 15:03
Para: Patrícia Fiadeiro - PROCESL; Ana Margarida Magina - PROCESL
Cc: Joao Miguel Almeida Pimentel; Paula Alexandra Tavares Silva; Filipe Manuel Castro Soutinho
Assunto: DPR|Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de LimaFontefría, a 400 kV

Exmos Senhores
Conforme solicitado pela V/empresa, reproduz-se em anexo listagem com as indústrias localizadas na área de
intervenção do projeto mencionado em epígrafe.
Com os melhores cumprimentos,
Paula Santana
Direção de Proximidade Regional e Licenciamento/Departamento de Licenciamento e Planeamento industrial do Sul

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
Portuguese Agency for Competitiveness and Innovation
Paula.santana@iapmei.pt | www.iapmei.pt
Tel/Phone: (+351) 213 836 144
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edif. A
1649- 038 Lisboa Portugal
Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin
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Inês Caria - PROCESL
Subject:
Attachments:

FW: FW: Comprovativo Pagamento. Cedência Informação EIAPonte de Lima
(T2017-186)
AtlasAves1e2.zip

From: Ana Fontes [mailto:Ana.Fontes@icnf.pt]
Sent: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 16:08
To: Patrícia Fiadeiro - PROCESL
Subject: RE: FW: Comprovativo Pagamento. Cedência Informação EIAPonte de Lima (T2017-186)

Boa tarde,
Efetivamente, depois de analisar o ficheiro ‘Atlas Aves 1’, verifiquei que existem dados acumulados, que não
correspondem à versão correta. Terá havido alguma operação na seleção que gerou erro.
Entretanto, envio versão do Atlas 10x10 km, que agrega a versão partida (1 e 2), e contém já o nome científico da
espécie descodificado. Sugerimos assim que a anterior informação possa ser substituída pela agora enviada.
Ainda quanto aos dados enviados de avifauna, convém alertar que, os dados de referência são estes e não os dados
suplementares (2x2 km e riqueza específica), pelo facto de estes últimos terem sido recentemente tratados a partir
da base de dados original e estarem ainda em validação. Por lapso, na seleção automática de dados a partir do
nosso WebSig, foram incluídos dados que, por não estarem ainda totalmente validados, não são ainda distribuídos
externamente.
Quanto à versão do Atlas, refere ao ‘Atlas das aves nidificantes em Portugal - período de 1999 a 2005’ e publicado
em 2008, segundo informação disponível em:
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/especies/aves/atlas-aves-nid-pt , sendo a única versão
publicada. Está já em curso o trabalho de campo para um novo Atlas, mas não existem ainda dados disponíveis.
Espero ter resolvido as dúvidas. Entretanto, agradecemos contacto, no caso de ser detetada mais alguma
incoerência da informação.
Cumprimentos
_________________________________________________
Ana Fontes
Geógrafa - Sistema de Informação Geográfica
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte
Divisão de Planeamento e Avaliação de Projeto
Av. António Macedo – 4704-538 Braga
T: +351 253 203 482 F: +351 253 613 169

www.icnf.pt
ana.fontes@icnf.pt
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Inês Caria - PROCESL
Subject:

FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte
"Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

From: Diogo Alexandre Costa Simões [mailto:dasimoes@psp.pt]
Sent: segunda-feira, 15 de outubro de 2018 15:02
To: Patrícia Fiadeiro - PROCESL
Cc: DN DAE - Divisão de Explosivos
Subject: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de LimaFontefría, a 400 kV

Ex.ma Sr.ª
Patrícia Fiadeiro
Relativamente ao assunto em epígrafe, encarrega-me o Ex.mo Senhor Diretor do Departamento de Armas e
Explosivos, Superintendente Pedro Nuno Resende Melo Coelho de Moura, de informar que na área de estudo em
questão, esta Divisão de Explosivos não tem condicionantes a apontar.
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Diogo A. C. Simões
Subintendente
Chefe Divisão Explosivos
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Inês Caria - PROCESL
Subject:

FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte
"Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

From: Hany Alonso [mailto:hany.alonso@spea.pt]
Sent: sexta-feira, 14 de dezembro de 2018 12:01
To: Patrícia Fiadeiro - PROCESL
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL; Joaquim Teodósio
Subject: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a
400 kV

Cara Patrícia Fiadeiro

Na sequência do vosso pedido de disponibilização de informação relativa a eventuais
condicionantes existentes na área em estudo do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade
"Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV", segue a seguinte informação e esclarecimentos.
Por norma, sendo a SPEA uma ONG de ambiente, não fornece informação ou dados relativos à
avifauna que não estejam já disponíveis ao público. No entanto, parte da informação requisitada está
disponível em formato digital e/ou pode ser requisitada diretamente a quem gere essa informação. Por
exemplo, os limites das zonas importantes para as aves podem ser visualizados e requisitados no website
da Birdlife International, nomeadamente a da IBA da Serra da Peneda e Gerês, que é a mais próxima do
traçado.
A informação mais sensível (e.g., relativa à localização de ninhos conhecidos de espécies de
avifauna com estatuto de proteção/conservação, dormitórios de avifauna) deve ser solicitada à autoridade
competente, neste caso ao ICNF e mais concretamente ao Departamento de Conservação da Natureza e
Florestas do Norte. A mesma autoridade deverá fornecer cartografia de outras áreas importantes da rede
Natura 2000, como os Sítios de Importância Comunitária, e que deverão estar próximos do traçado, como
a Paisagem Protegida de Corno do Bico e o Rio Lima. De resto, é provável que essa informação já esteja
disponível em formato digitalizável no website do ICNF. Não possuímos outra informação relevante para
vos facultar.
Relativamente ao Atlas das Aves nidificantes pode também ser consultado e podem também
consultar o site PortugalAves/eBird, onde poderão encontrar informação útil acerca da ocorrência e
distribuição de espécies da avifauna da região.
Estarei disponível para mais esclarecimentos.

Com os melhores cumprimentos,
Hany Alonso
Hany Alonso
Técnico de gestão de dados e cartografia
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
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Inês Caria - PROCESL
Subject:
Attachments:

FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte
"Linha Ponte de Lima-Fontefria, a 400 kV"
SIGTUR - Sistema de Informação Geográfica do Turismo na web

De: Fernanda Praça [mailto:fernanda.praca@turismodeportugal.pt]
Enviada: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 10:46
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL
Cc: Fátima Malveiro - INFRACONSULT
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefria,
a 400 kV"

V/ Ref.ª CE-3103-2017, de 2018.09.28
N/ Ref.ª 2018/12403
Ex.ma Sr.ª Eng.ª Ana Margarida Magina
Reportando-nos ao assunto em epígrafe, informa-se que foi já transmitido a essa empresa, via e-mail de 04.05.2018,
que se anexa, que a informação pretendida poderá ser obtida a partir do SIGTUR.
Com os melhores cumprimentos
Fernanda Praça
Diretora
Departamento de Ordenamento Turístico
Direção de Valorização da Oferta
Tel.: + 351 211 140 215 • fernanda.praca@turismodeportugal.pt
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Inês Caria - PROCESL
Subject:

FW: Shappefile - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de
Transporte "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

Importance:

High

From: Amável | Dourogás [mailto:amatos@dourogas.pt]
Sent: terça-feira, 11 de dezembro de 2018 16:27
To: Patrícia Fiadeiro - PROCESL
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL
Subject: RE: Shappefile - Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de
Lima-Fontefría, a 400 kV
Importance: High

Boa tarde Patricia,
Segue a informação solicitada em shappefile.
Melhores cumprimentos
Amável
932505561

1

Boa tarde,
No seguimento do email infra, venho por este meio informar que a Lusorecursos não tem
qualquer concessão/exploração mineira, nem áreas pedidas ou concedidas para prospeção e
pesquisa na V/ área de estudo.
Com os melhores cumprimentos,
Regina Carvalho

De: Patrícia Fiadeiro - PROCESL <pfiadeiro@procesl.pt>
Enviada: 30 de novembro de 2018 11:10
Para: geral@lusorecursos.pt
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha
Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV
Bom dia,
Abaixo reencaminho email enviado no passado dia 14/11, para vossa análise.
Conforme conversa telefónica, seria muito importante para o processo em curso a vossa
resposta.
Muito obrigada pela disponibilidade,
Melhores cumprimentos
Patrícia Fiadeiro
Engineer
pfiadeiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F: +351 210 067 299

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 QUADRANTE immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains
confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate,
distribute or copy this e-mail. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be
responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any information
included in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole responsibility of the addressee.

From: Patrícia Fiadeiro - PROCESL
Sent: quarta-feira, 14 de novembro de 2018 17:04
To: 'geral@lusorecursos.pt'
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL
Subject: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha
Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV

Exmo. Sr. Administrador da empresa LusoRecursos,

A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Elétrica Nacional S.A., o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade "Linha
Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV".
O estabelecimento da Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV, troço entre a Subestação de
Ponte de Lima e a fronteira Portugal/Espanha, enquadra-se na estratégia de desenvolvimento
e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de
Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019.
O PDIRT tem em conta as orientações de política energética, os pedidos de ligação de nova
produção e está coordenado com o plano decenal à escala europeia e com a rede de
transporte de Espanha.
Neste sentido, e para cumprimento dos objetivos definidos no âmbito do MIBEL (Mercado
Ibérico de Eletricidade) e dos compromissos internacionais no âmbito do Plano decenal à
escala europeia, os estudos realizados conjuntamente pelos Operadores das redes de
transporte de Portugal e Espanha identificaram um conjunto de reforços a introduzir em
ambas as redes, os quais têm vindo a ser implementados, permitindo uma aproximação
gradual entre os mercados elétricos português e espanhol, de forma a assegurar os 3
000/3 200 MW de capacidade de interligação disponível para fins comerciais. É neste contexto
que surge a nova interligação a 400 kV Minho-Galiza, objeto do presente estudo, peça
fundamental neste reforço, particularmente para fluxos no sentido de Espanha para Portugal
(importação).
No âmbito do EIA, em fase de Estudo Prévio, foi definida uma área de estudo, onde será
definido um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e avaliados
os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico associados à implementação do
projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração, de onde resultará a seleção de um
corredor.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo,
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente:




Concessões/explorações mineiras e respetivas características existentes na área de
estudo;
Áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos geológicos;
Referência das condicionantes existentes ao desenvolvimento do projeto.

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem
como o limite da área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas
PTTM06-ETRS89) e kmz.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação
prévia dos custos associados através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço
eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja
facultada com a maior brevidade possível.

Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se
considere necessário.

Os meus melhores cumprimentos
Patrícia Fiadeiro
pfiadeiro@procesl.pt
Algeria . Angola . Brazil . Chile . France . Ghana . Mozambique . Peru . Portugal . Romania . UK

Estrada do Seminário, 4, Edf C - Piso 1 Sul 2614-523
T: +351 210 067 200 | F: +351 210 067 299

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 QUADRANTE immediately to quadrante@qd-eng.com. This message contains
confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate,
distribute or copy this e-mail. All outbound mail messages from QUADRANTE are checked for virus. However QUADRANTE will not be
responsible for any damage inflicted in the destination organization, which should maintain his own security systems. Any information
included in this message is subject to changes, therefore its inclusion in other documents is the sole responsibility of the addressee.

Inês Caria - PROCESL
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Geral <geral@eevm.pt>
04 December 2018 18:19
Patrícia Fiadeiro - PROCESL
RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha
Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV
Ventominho_Des.dwg

Importance:

High

Exmos. Senhores,
Em resposta ao Vosso pedido, junto enviamos informação georreferenciada, em formato dwg, com a localização dos
aerogeradores, torres meteorológicas e edifícios dos sub-parques de Mendoiro-Bustavade e Santo António, que
integram o Parque Eólico do Alto Minho I, e a respetiva linha a 60 kV entre o Posto de Corte de Santo António e a
Subestação de Mendoiro.
Embora não exista em termos legais uma faixa de proteção para parques eólicos, agradecemos que considerem os
limites enviados que corresponde às áreas dos referidos sub-parques que foram objeto de contratos de cessão de
exploração de terrenos baldios.
Com os melhores cumprimentos,
Julieta Costa
Adjunta da Direção

EEVM, S.A.
Empreendimentos Eólicos Vale do Minho, S.A.
Sede
Subestação de Mendoiro
Anhões
4950 - 020 Monção
N. Cont 505 311 127

Escritório
Rua São José, n.º 2
4740 - 566 Esposende
Tel. +351 253 967 856
Fax. +351 253 967 858

De: Patrícia Fiadeiro - PROCESL <pfiadeiro@procesl.pt>
Enviada: quinta-feira, 29 de novembro de 2018 18:19
Para: Geral <geral@eevm.pt>
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt>
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Ponte de LimaFontefría, a 400 kV
1

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração,
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV".
O estabelecimento da Linha Ponte de Lima-Fontefría, a 400 kV, troço entre a Subestação de Ponte de Lima e a
fronteira Portugal/Espanha, enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e investimento preconizados no Plano
de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para
entrada em serviço 2019.
O PDIRT tem em conta as orientações de política energética, os pedidos de ligação de nova produção e está
coordenado com o plano decenal à escala europeia e com a rede de transporte de Espanha.
Neste sentido, e para cumprimento dos objetivos definidos no âmbito do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade) e
dos compromissos internacionais no âmbito do Plano decenal à escala europeia, os estudos realizados
conjuntamente pelos Operadores das redes de transporte de Portugal e Espanha identificaram um conjunto de
reforços a introduzir em ambas as redes, os quais têm vindo a ser implementados, permitindo uma aproximação
gradual entre os mercados elétricos português e espanhol, de forma a assegurar os 3 000/3 200 MW de capacidade
de interligação disponível para fins comerciais. É neste contexto que surge a nova interligação a 400 kV MinhoGaliza, objeto do presente estudo, peça fundamental neste reforço, particularmente para fluxos no sentido de
Espanha para Portugal (importação).
No âmbito do EIA, em fase de Estudo Prévio, foi definida uma área de estudo, onde será definido um conjunto de
corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e avaliados os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou
socioeconómico associados à implementação do projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração, de onde
resultará a seleção de um corredor.
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável,
nomeadamente:


Localização de parques eólicos



Referência das condicionantes existentes ao desenvolvimento do projeto , faixas de servidão associadas
aos Parques Eólicos, caso existam

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas PTTM06-ETRS89) e kmz.
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos
associados, através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª
Ana Margarida Magina).
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a
maior brevidade possível.
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.
Melhores Cumprimentos

Patrícia Fiadeiro
pfiadeiro@procesl.pt
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