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8 .  R E S P O S T A  D A S  E N T I D A D E S  C O N T A C T A D A S  

Apresentam-se de seguida a listagem das entidades contactadas1, no âmbito do presente estudo. De um modo geral, foram 
solicitadas às diversas entidades informações, condicionalismos e/ou recomendações, que estas considerassem de interesse 
face à localização do projeto. Foram também solicitadas informações específicas, indicadas no quadro seguinte. 

No capítulo 4.5.8 – Condicionalismos remetidos pelas entidades contactadas do Volume II – Relatório Síntese é efetuada a 
respetiva análise das respostas rececionadas. 

 

Quadro 27 – Entidades Contactadas 

ENTIDADE CONSULTADA INFORMAÇÃO SOLICITADA (RESUMO) 

AdP - Águas de Portugal, 
SGPS, S.A.  

• Captações de água para abastecimento público e infraestruturas de saneamento. 

ANACOM – Autoridade 
Nacional de Comunicações 

• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

• Servidões radioelétricas e interferência com Infraestruturas de comunicações.  

Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) 

• Informações, condicionalismos e/ou recomendações face à localização do projeto. 

Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel e Faro 

 

• Planta de Condicionantes, Ordenamento em vigor; 

• Planos de Pormenor e Planos de Urbanização (previstos/existentes); 

• Localização de captações de água para abastecimento público e/ou outras e respetivo 
perímetro de proteção; 

• Exploração de recursos minerais e/ou geológicos (previstos/existentes); 

• Património classificado ou em vias de classificação; 

• Empreendimentos turísticos existentes na envolvente e previstos; 

• Delimitação dos perímetros urbanos; 

• Zonas/parques industriais ou empresariais existentes e previstos; 

• Loteamento e licenciamentos em curso e/ou previstos; 

• Mapa de ruído e zonamento acústico; 

• Existência ou previsão de outros projetos da autoria da autarquia ou que esta tenha 
conhecimento e que possam inviabilizar de algum modo o traçado em estudo; 

• Outras contribuições que considerem pertinentes. 

 
1 Os pedidos de informação foram solicitados às entidades em 28/11/2018. Todas as informações rececionadas com relevância para o presente projeto foram 
incorporadas no presente documento. Adicionalmente em janeiro de 2022, foram solicitados elementos adicionais ao EIA, respeitantes a novos contactos 
com Entidades. 
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ENTIDADE CONSULTADA INFORMAÇÃO SOLICITADA (RESUMO) 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 

Algarve 

• Atividades de carácter industrial; 

• Produção de eletricidade e ou de vapor;  

• Manutenção e reparação de veículos; 

• Pesquisa e exploração de massas minerais; 

• Instalações de combustão integradas em estabelecimentos industriais, comerciais ou de 
serviços, entre os quais os de prestação de cuidados de saúde, os de ensino e instituições 
do Estado; 

• Atividades de armazenagem de combustíveis; 

• Localização de captações de água, furos ou poços e respetivos perímetros de proteção e 
legislação específica. 

Comando Geral da Guarda 
Nacional Republicana 

• Informações, condicionalismos e/ou recomendações face à localização do projeto. 

Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) 

• Projetos de investimentos do SIP (Sistema de Informação Parcelar); 

• Áreas de Regadios e/ou aproveitamentos hidroagrícola da responsabilidade da DGADR 
existentes ou previstos; 

• Emparcelamentos rurais existentes e/ou previstos; 

• Explorações pecuárias existentes e/ou previstas; 

• Condicionante da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Direção-Regional de 
Agricultura e Pescas do 

Algarve 

• Projetos de investimentos do SIP (Sistema de Informação Parcelar); 

• Áreas de Regadios e/ou aproveitamentos hidroagrícola da responsabilidade da DGADR 
existentes ou previstos; 

• Emparcelamentos rurais existentes e/ou previstos; 

• Explorações pecuárias existentes e/ou previstas; 

• Condicionante da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Direção-Regional de 
Economia do Algarve 

• Localização de pedreiras/areeiros, identificação de proprietários, perímetros de proteção de 
área licenciada e inertes explorados.  

Direção-Geral de Armamento 
e Infraestruturas de Defesa 

• Infraestruturas militares. 

Entidade Regional da 
Reserva Agrícola do Algarve  

• Delimitação da Reserva Agrícola Nacional. 

EDP Distribuição 
• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

• Linhas Elétricas em operação/projeto referentes à Rede Nacional de Distribuição 

Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia 

• Áreas potenciais de recursos minerais e património geológico de interesse científico; 

• Cartas Geológicas. 
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ENTIDADE CONSULTADA INFORMAÇÃO SOLICITADA (RESUMO) 

REN – Rede Elétrica 
Nacional, S.A. 

• Condicionalismos territoriais e/ou técnicos. 

• Linhas Elétricas em operação/projeto; 

• Gasodutos e serviços afetados. 

SIRESP - Sistema Integrado 
de Redes de Emergência e 
Segurança de Portugal S.A 

• Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança na área envolvente ao Projeto. 

Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel e Faro 

• Delimitação e classificação de zonas sensíveis e mistas, nos termos do artigo 6.º do 
Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

Câmara Municipal de São 
Brás 

• Perímetros de proteção (imediata, intermédia e alargada) das captações de água para 
abastecimento público localizadas no concelho de S. Brás de Alportel e que foram 
identificadas no EIA 

ARH Algarve 

• Inventário tão completo quanto possível, coadjuvado pela informação que possa ser 
disponibilizada pela APA, IP através da sua Administração da Região Hidrográfica do 
Algarve, relativo a pontos de água (furos de captação, poços, nascentes), 
independentemente do fim a que se destinem, que se localizem na envolvente do traçado 
da EN2 e, designadamente, ao longo da descarga de aquíferos correspondente ao vale do 
rio Seco, rio cuja margem direita é acompanhada por grande parte da extensão do tralado 
da EN2 a intervencionar 

 
 
De seguida apresenta-se as correspondências recebidas. 
 







1

Hugo Santos

De: Divisão de Ordenamento do Território e de Regeneração Urbana [dotru.diu@cm-faro.pt]
Enviado: quinta-feira, 23 de Maio de 2019 8:48
Para: hugo.santos@trifolio.pt
Cc: Goreti Ramos; geral@trifolio.pt; Sophie Matias; Filipe Cunha
Assunto: Projeto de Execução da "EN2-São Brás de Alportel e Ligação À A22. Requalificação"- Pedido de Elementos

Exmo. Sr. Hugo Santos 
Na sequência e em resposta à vossa solicitação de 15/05/2019 referente ao assunto em título, registada nos nossos serviços 
sob o n.º 15686 de 20/05/2019, e no cumprimento do despacho de 22/05/2019 da Exma Sr.ª Vereadora das infraestruturas 
e Urbanismo, Arq.ª Sophie Matias, vimos pelo presente proceder aos seguintes esclarecimentos: 
•             Planta de Condicionantes, Ordenamento em vigor - esta informação encontra-se disponível no site da CMF em 
http://mapas.cm-faro.pt/  
•             Planos de Pormenor e Planos de Urbanização (previstos/existentes) – na área delimitada não se encontra em vigor 
nem está previsto qualquer plano de pormenor ou plano de urbanização; 
•             Localização de captações de água para abastecimento público e/ou outras e respetivo perímetro de proteção – esta 
informação foi solicitada à FAGAR – FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, E.M. e será remetida assim que possível; 
•             Exploração de recursos minerais e/ou geológicos (previstos/existentes); existe nas proximidades uma pedreira, 
pedreira do Guilhim, que se encontra desativada, estando a funcionar como uma operação de gestão de resíduos; 
•             Património classificado ou em vias de classificação- esta informação encontra-se disponível no site da CMF em 
http://mapas.cm-faro.pt/ sendo porém de referir que a área do estudo próxima das Ruínas de Milreu em Estoi; 
•             Empreendimentos turísticos existentes na envolvente e previstos – não foram identificados quaisquer 
empreendimentos turísticos na área delimitada, salvaguardando-se porém, na proximidade, a Pousada de Estoi; 
•             Delimitação dos perímetros urbanos - esta informação encontra-se disponível no site da CMF em http://mapas.cm-
faro.pt/   
•             Zonas/parques industriais ou empresariais existentes e previstos - nas proximidades da área delimitada encontra-se 
o MARF - Mercado Abastecedor de Faro; 
•             Loteamentos e licenciamentos em curso e/ou previstos – não foram identificadas operações de loteamento ou 
outros licenciamentos em curso na área delimitada; 
•             Mapa de ruído e zonamento acústico - esta informação encontra-se disponível no site da CMF em http://mapas.cm-
faro.pt/   
•             Existência ou previsão de outros projetos da autoria da autarquia ou que esta tenha conhecimento e que possam 
inviabilizar de algum modo o traçado em estudo – não forma identificados projetos que possam inviabilizar o traçado em 
estudo; 
•             Outras contribuições que considerem pertinentes; considerando a proximidade da intervenção á área do MARF – 
Centro Logístico do Algarve, considera-se fundamental prever a ligação a esta importante infraestrutura regional. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 

Filipe Cunha 
 

Chefe de Divisão  
Divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana  
Câmara Municipal de Faro 

   
Largo de São Francisco, nº 39 Ext: 4150 fcunha@cm-faro.pt 

8000-142 Faro, Portugal Tel.: 289870813 http://www.cm-faro.pt 

 

 

  

 

 Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este e-mail 
AVISO LEGAL: Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro, solicitamos que o comunique ao remetente e a 
elimine, assim como qualquer documento anexo. Não há renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de transmissão. 
DISCLAIMER: This message is confidential and intended exclusively for the addressee. If you received this message by mistake please inform the sender 
and delete the message and attachments. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission. 
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Hugo Santos

De: Rui Graça Pereira (DGEG) [Ruigraca.Pereira@dgeg.pt]
Enviado: terça-feira, 28 de Maio de 2019 11:47
Para: hugo.santos@trifolio.pt
Cc: Bernardino Piteira (DGEG)
Assunto: Projeto de execução da "EN2 - S. Brás de Alportel e Ligação à A22. Requalificação". Pedido de elementos
Anexos: Of.052.19 TR. Requalificação.pdf; Ped.5086 designada por Guelhim.pdf

Exmos Sr.s 
 
Em resposta ao V/ of.º 052.19 TR, s/ o assunto “Projeto de Execução da “EN2 – S. Brás de Alportel e Ligação à A22. 
Requalificação” Pedido de Elementos”, venho informar que na zona, conforme Planta de Localização anexa, existe a Ped. Nº 
5086, designada por “Guelhim”, em fase de recuperação paisagística.  
 
A grosso modo – leitura de plantas à esc. 1/25000 – julga-se que a mencionada pedreira não conflitua com os trabalhos de 
requalificação da EN2  - Ligação S. Brás de Alportel à A22. 
 
Ao dispor para eventuais esclarecimentos. 
 
Com os melhores cumprimentos  
 
Rui Graça Pereira 
Técnico Superior, DGEG - DPS 
 

 
 

 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 
Área Sul - Algarve 
Rua Professor António Pinheiro e Rosa, nº 1 | 8005-546 FARO 
Tel. + 351 289 896 600 Fax + 351 289 896 690 
  
E-mail: ruigraca.pereira@dgeg.pt  | URL: http://www.dgeg.gov.pt 
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André Carrelo

De: @Gabinete de Apoio ao Presidente 
<gap@cm-sbras.pt>

Enviado: 11 de fevereiro de 2022 09:42
Para: andre.carrelo@trifolio.pt
Assunto: SBA_aditamento_EN2 São Brás de 

Alportel e Ligação à A22. Requalificação - 
Procedimento de AIA - Elementos 
Adicionais ao EIA - Pedido de Elementos

Exmo. Eng. André Carrêlo 
 
Em aditamento ao e-mail enviado a 08/02/2022, serve a presente comunicação para informar que o 
Municipio de São Brás de Alportel não detém nenhuma captação de água subterrânea que sirva o 
abastecimento publico na zona de intervenção do estudo em epigrafe e que todos os perímetros de 
proteção às captações existentes apenas foram comtemplados no Plano Diretor Municipal (vide artigo 
16.º) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário 
da República de 19 de Julho de 1995, I série, com a redação dada pelo aviso n.º 10012/2009, publicado no 
DR II Série, n.º 99 de 22 de Maio. 
 
Ao dispor para esclarecimentos adicionais. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.
h ttp s: //cms.cm-sbras.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Newsletter/Footer_Email/image001.png

 

Cláudia Vicente Custódio 
Chefe de Gabinete 

Tel: (+351) 960 448 082  |  (Ext: 4044)  |  E-mail:  claudia.custodio@cm-sbras.pt  
  
Gabinete de Apoio à Presidência 
Tel: (+351) 289 840 023  |  E-mail: gap@cm-sbras.pt 
 
Câmara Municipal de São Brás de Alportel 
Rua Gago Coutinho, n.º 1  |  8150-151 São Brás de Alportel 
Tel: (+351) 289 840 000  |  Fax: (+351) 289 842 455 
E-mail: camara@cm-sbras.pt  |  Url: www.cm-sbras.pt  
  

Para 
ajud
ar a 
prote
ger a 
sua 
priva
cidad
e, o  
Micro
so ft 
Offic

     
Para 
ajud
ar a 
prote
ger a 
sua 
priva
cidad
e, o  
Micro
so ft 
Offic

     
Para 
ajud
ar a 
prote
ger a 
sua 
priva
cidad
e, o  
Micro
so ft 
Offic

     
Para 
ajud
ar a 
prote
ger a 
sua 
priva
cidad
e, o  
Micro
so ft 
Offic

 São Brás de Alportel … também “acontece” online! Siga-nos nas redes sociais! 
 

   
Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.
Email signature link
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ATENÇÃO!! O remetente desta mensagem é externo ao Município. Seja cuidadoso/a na abertura de 
hiperligações e anexos. 

 
Boa tarde Claúdia Custódio, 
 
Gratos pelo envio da V. comunicação e disponibilidade em colaborar com a Trifólio na preparação dos elementos 
adicionais ao EIA. 
 
Nesse sentido, verificamos uma questão adicional para a qual solicitamos a V. colaboração, dada a dificuldade que 
estamos em averiguar e confirmar com exatidão os dados de referência. 
 

 2.2.5 - Esclarecer e, se possível, apresentar em mapa os três perímetros de proteção (imediata, 
intermédia e alargada) das captações de água para abastecimento público localizadas no concelho 
de S. Brás de Alportel e que foram identificadas no EIA, visto que no mesmo apenas são 
apresentados perímetros correspondentes a zonas de proteção “próxima” e zonas de proteção 
“afastada” (vide imagem 125, página 194 /591 do Relatório de Síntese do EIA). Ainda neste 
contexto, deve ser esclarecido se permanece ativa a captação sinalizada na mesma imagem, mais a 
sul, junto à povoação de Machados e ao traçado da EN2, visto que para essa captação apenas é 
apresentada a zona de proteção “próxima”  

 
 

 
Imagem 125 - Localização dos pontos de água– PDM de São Brás de Alportel 
 
Desta forma questionamos para as V. captações de abastecimento público, registadas no PDM (imagem 125), Base 
de Dados de Recursos Hidrogeológicos do LNEG (http://geoportal.lneg.pt/), Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos (https://snirh.apambiente.pt/) e incluindo na proximidade da localidade de machados os 
seguintes elementos supra indicados que nos permitam responder ao indicado pela APA: 



  

De: @Gabinete de Apoio ao Presidente
Para: andre.carrelo@trifolio.pt
Cc: hugo.santos@trifolio.pt; @Gabinete de Apoio ao Presidente
Assunto: EN2 São Brás de Alportel e Ligação à A22. Requalificação - Procedimento de AIA - Elementos Adicionais ao EIA - Pedido de Elementos
Data: 7 de fevereiro de 2022 16:34:30
Anexos: image002.png

Esboco Corografico-EN2_02.pdf
Esboco Corografico-EN2_01.pdf

Exmo. Sr.º Eng.º André Carrêlo
 
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto Rodoviário em título, cujo Estudo de Impacte
Ambiental a Trifólio desenvolveu para a Infraestruturas de Portugal S.A., foi solicitada à Câmara Municipal informação
sobre a delimitação e classificação de zonas sensíveis e mistas, nos termos do artigo 6.º do Regulamento Geral do Ruído
(RGR), para as áreas prevista no EIA, como estando expostas a níveis sonoros elevados. Neste sentido informamos que
São Brás de Alportel não possui delimitação e classificação de zonas sensíveis e mistas em vigor.
 
Mais, somos a informar que já tivemos conhecimento do documento de pedido de elementos adicionais remetido pela
APA, o qual merece toda a nossa atenção e preocupação dada a importância da matéria em apreço, e por outro lado,
dada a extensão e complexidade dos elementos solicitados.
Reiteramos a nossa disponibilidade para coadjuvar na resposta ao solicitado.
 
 
Com os melhores cumprimentos,
 

Cláudia Vicente Custódio
Chefe de Gabinete
Tel: (+351) 960 448 082  |  (Ext: 4044)  |  E-mail:  claudia.custodio@cm-sbras.pt
 
Gabinete de Apoio à Presidência
Tel: (+351) 289 840 023  |  E-mail: gap@cm-sbras.pt
Câmara Municipal de São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho, n.º 1  |  8150-151 São Brás de Alportel
Tel: (+351) 289 840 000  |  Fax: (+351) 289 842 455
E-mail: camara@cm-sbras.pt  |  Url: www.cm-sbras.pt
 

               São Brás de Alportel … também “acontece” online! Siga-nos nas redes sociais!

  
Email signature link

 
Art.º 26 do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril - "A correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte papel, devendo
ser-lhe conferida, pela administração e pelos particulares, idêntico tratamento.”

Antes de imprimir este email pense bem se têm mesmo de o fazer.

Aviso de Confidencialidade:
Esta mensagem de correio eletrónico e os ficheiros nela contidos ou anexados destina-se ao uso exclusivo dos seus destinatários e poderá conter dados pessoais,
informação privada, confidencial ou legalmente protegida. Se a presente comunicação incluir dados pessoais, a pessoa ou a entidade a quem é dirigida está
obrigada ao cumprimento do disposto no Regulamento geral da Proteção de Dados (Regulamento EU 2016/679-PE/C de 2016/04/27) e demais legislação
aplicável, devendo manter em total confidencialidade e segurança os dados pessoais ora transmitidos.

 
 
 
 
 
 

 
 

De: André Carrelo [mailto:andre.carrelo@trifolio.pt] 
Enviada: quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 12:22
Para: @Câmara Geral <@cm-sbras.pt>
Cc: @Gabinete de Imagem,D camara ocumentação e Informação <gidi@cm-sbras.pt>; Hugo Garcia dos Santos
<hugo.santos@trifolio.pt>; 'Rui Leonardo' <rui.schiu@gmail.com>; 'Rui Leonardo' <rdleonardo@gmail.com>; 'Vitor Rosão
(SCHIU)' <vitortadeiarosao@gmail.com>; 'Vitor Rosão (SCHIU)' <vitorrosao@schiu.com>; 'Vitor Rosão (SCHIU)'
<vitor.schiu@gmail.com>
Assunto: EN2 São Brás de Alportel e Ligação à A22. Requalificação - Procedimento de AIA - Elementos Adicionais ao EIA -

mailto:gap@cm-sbras.pt
mailto:andre.carrelo@trifolio.pt
mailto:hugo.santos@trifolio.pt
mailto:gap@cm-sbras.pt
http://www.cm-sbras.pt/
mailto:user@cm-sbras.pt
mailto:gap@cm-sbras.pt
mailto:camara@cm-sbras.pt
http://www.cm-sbras.pt/
https://www.facebook.com/SBAlportel.Municipio
https://www.instagram.com/municipiosaobrasdealportel/
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A2mara-municipal-de-s%C3%A3o-br%C3%A1s-de-alportel/
https://www.youtube.com/user/cmsba
https://cms.cm-sbras.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Newsletter/Footer_Email/redirect.html
mailto:andre.carrelo@trifolio.pt
mailto:camara@cm-sbras.pt
mailto:gidi@cm-sbras.pt
mailto:hugo.santos@trifolio.pt
mailto:rui.schiu@gmail.com
mailto:rdleonardo@gmail.com
mailto:vitortadeiarosao@gmail.com
mailto:vitorrosao@schiu.com
mailto:vitor.schiu@gmail.com
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Pedido de Elementos
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto Rodoviário em título, cujo Estudo de Impacte
Ambiental a Trifólio desenvolveu para a Infraestruturas de Portugal S.A., venho pelo presente solicitar o envio de
elementos que nos habilitem a responder de forma adequada ao Pedido de Elementos Adicionais formalizado pela
Agência Portuguesa de Ambiente através do Oficio S073357-202112-DAIA.DAP DAIA.DAPP.00301.2021 de 23 de
dezembro de 2021.

Com efeito no âmbito do Ambiente Sonoro, foram solicitados os seguintes elementos adicionais ao EIA e que
seguidamente referenciamos:

·         “Apresentar informação, a solicitar às Câmaras Municipais de São Brás de Alportel e de Faro, relativa ao
desenvolvimento de propostas de delimitação e classificação de zonas sensíveis e mistas, nos termos do
artigo 6.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), para as áreas prevista no EIA como estando expostas a
níveis sonoros elevados. Caso as propostas previstas em planos municiais de ordenamento do território
expressem um orientação de classificação zonal diferente dos pressupostos assumidos no EIA, deve
proceder-se à reavaliação dos impactes no ambiente sonoro”.

Junto envia-se em anexo o Esboço Corográfico com a localização do Projeto.

Estando em curso o desenvolvimento dos elementos adicionais ao EIA, solicitamos o envio dos V. elementos com a
brevidade possível.

Agradeço a confirmação da receção da presente comunicação.

Caso seja necessário algum esclarecimento, ou elemento adicional, estou ao V. dispor.

Na expetativa das V. breves notícias, apresento os melhores cumprimentos,

André Luís Carrêlo
 
André Luís Carrêlo
Eng.º do Ambiente - Diretor Executivo

TrifóLio - ESTuDoS E ProjEToS AmBiENTAiS E PAiSAgíSTiCoS, LDA

PRACETA GIL EANES N.º 4C - ESCRITóRIO 4 | 2660-444 ST.º ANTóNIO DOS CAVALEIROS

 

TEL: +351 21 474 47 96           |  TLM: +351 926 678 886

andre.carrelo@trifolio.pt  |  http://www.trifolio.pt  |  Skype: andrecarrelo

 
 

mailto:andre.carrelo@trifolio.pt
http://www.trifolio.pt/
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André Carrelo

De: André Carrelo <andre.carrelo@trifolio.pt>
Enviado: 13 de janeiro de 2022 12:22
Para: 'geral@cm-faro.pt'
Cc: Hugo Garcia dos Santos; 'Rui Leonardo'; 

'Rui Leonardo'; 'Vitor Rosão (SCHIU)'; 
'Vitor Rosão (SCHIU)'; 'Vitor Rosão 
(SCHIU)'

Assunto: EN2 São Brás de Alportel e Ligação à A22. 
Requalificação - Procedimento de AIA - 
Elementos Adicionais ao EIA - Pedido de 
Elementos

Anexos: Esboco Corografico-EN2_02.pdf; Esboco 
Corografico-EN2_01.pdf

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto Rodoviário em título, cujo Estudo de 

Impacte Ambiental a Trifólio desenvolveu para a Infraestruturas de Portugal S.A., venho pelo presente solicitar o 

envio de elementos que nos habilitem a responder de forma adequada ao Pedido de Elementos Adicionais 

formalizado pela Agência Portuguesa de Ambiente através do Oficio S073357-202112-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00301.2021 de 23 de dezembro de 2021. 

Com efeito no âmbito do Ambiente Sonoro, foram solicitados os seguintes elementos adicionais ao EIA e que 

seguidamente referenciamos: 

 “Apresentar informação, a solicitar às Câmaras Municipais de São Brás de Alportel e de Faro, relativa ao 

desenvolvimento de propostas de delimitação e classificação de zonas sensíveis e mistas, nos termos do 

artigo 6.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), para as áreas prevista no EIA como estando expostas a 

níveis sonoros elevados. Caso as propostas previstas em planos municiais de ordenamento do território 

expressem um orientação de classificação zonal diferente dos pressupostos assumidos no EIA, deve 

proceder-se à reavaliação dos impactes no ambiente sonoro”. 

Junto envia-se em anexo o Esboço Corográfico com a localização do Projeto. 

Estando em curso o desenvolvimento dos elementos adicionais ao EIA, solicitamos o envio dos V. elementos com a 

brevidade possível. 
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Agradeço a confirmação da receção da presente comunicação. 

Caso seja necessário algum esclarecimento, ou elemento adicional, estou ao V. dispor. 

Na expetativa das V. breves notícias, apresento os melhores cumprimentos, 

André Luís Carrêlo 
 
André Luís Carrêlo 
Eng.º do Ambiente - Diretor Executivo 

 

TRIFÓLIO - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS, LDA 
PRACETA GIL EANES N.º 4C - ESCRITÓRIO 4 | 2660-444 ST.º ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 
 
TEL: +351 21 474 47 96           |  TLM: +351 926 678 886 
andre.carrelo@trifolio.pt  |  http://www.trifolio.pt  |  Skype: andrecarrelo 
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Hugo Santos

De: arhalg_geral <arhalg.geral@apambiente.pt>

Enviado: 4 de fevereiro de 2022 17:48

Para: 'hugo.santos@trifolio.pt'

Cc: 'andre.carrelo@trifolio.pt'; 'geral@trifolio.pt'

Assunto: EN2 - São Brás de Alportel e Ligação à A22 - Projeto de Execução - Processo de AIA 

n.º 3448. Disponibilização de informação - Localização de captações de água 

subterrânea

Anexos: captacoes_subterraneas_licenciadas.zip

N/ Refª nº S007844-202202-ARHALG.DPI 

 
 
Exmo. Senhor Engº Hugo Santos 
 

Na sequência do V. e-mail infra, envia-se em anexo a informação disponível na APA, IP – ARH do Algarve, 
referente a captações particulares de água subterrânea licenciadas na envolvente de 1000 m ao traçado 
em estudo. Relativamente à localização das captações, informa-se que esta é fornecida pelo requerente, 
pelo que, eventualmente, poderá não ser a mais correta. Informa-se ainda que, na área em estudo, 
poderão existir outras captações, decorrentes dos processos de regularização (DL 226-A/2007), e que 
ainda se encontram pendentes. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

(1)O Diretor Regional da 
Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

 

Pedro Coelho 

_______________________________________________ 
1Por subdelegação de competências – Despacho nº 3569/2021, DR 2 Série nº 66, de 6 abril 2021 
 

 
 
Administração da Região Hidrográfica do Algarve  
Rua do Alportel, nº 10 - 2º, Faro 
8000-293 FARO | PORTUGAL 
Telefone: (351) 289 889 000 | Fax: (351) 289 889 099 
arhalg.geral@apambiente.pt  
www.apambiente.pt 
apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

 
 
De: Hugo Santos [mailto:hugo.santos@trifolio.pt]  
Enviada: 2 de fevereiro de 2022 14:28 
Para: arhalg_geral  
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Cc: andre.carrelo@trifolio.pt; geral@trifolio.pt 
Assunto: RE: EN2 - São Brás de Alportel e Ligação à A22 - Projeto de Execução - Processo de AIA n.º 3448. 
Disponibilização de informação 
Importância: Alta 
 
Boa tarde Exmos. Senhores, 

 

Na sequência do pedido efetuado, junta-se em anexo o comprovativo de pagamento. 

 

Conforme referido, os elementos a disponibilizar pela ARH Algarve, serão incluídos no aditamento ao EIA do projeto 

em título que estamos atualmente a finalizar. Deste modo, solicitamos que nos enviem toda a informação solicitada 
no email infra, com a maior urgência possível. 

 
Na expetativa das V. breves notícias, apresento os melhores cumprimentos, 

 



De: Abel Lopes Nunes
Para: Luísa Fernandes Vales de Almeida
Cc: Maria João Curinha da Palma
Assunto: Requalificação da EN 2 São Brás de Alportel e Ligação à A22
Data: 11 de março de 2022 15:05:21

[Some people who received this message don't often get email from alnunes@cm-faro.pt. Learn why this is
important at http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification.]

ATENÇÃO: O remetente desta mensagem é externo ao Grupo IP. Seja cuidadoso/a na abertura de hiperligações
e anexos.

Boa tarde,

Relativamente ao assunto em epígrafe e em conformidade com o telefonema de ontem, venho informar que no
troço em causa e respetivas zonas contiguas, atualmente não existem zonas sensíveis ou mistas classificadas nos
termos do artigo 6.º do Regulamento Geral do Ruído.

Com os meus cumprimentos,
________________________________

Abel Nunes
Engenheiro do Ambiente
Município de Faro

Largo de S. Francisco, n.º 39
        Tel: 289870884  alnunes@cm-faro.pt<mailto:alnunes@cm-faro.pt>

8000 -142 Faro, Portugal        Fax: 289870013  www.cm-faro.pt

[brazao]
[marca com marca]

[Faro marca como marca]

Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este e-mail
AVISO LEGAL: Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro,
solicitamos que o comunique ao remetente e a elimine, assim como qualquer documento anexo. Não há
renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de transmissão.
DISCLAIMER: This message is confidential and intended exclusively for the addressee. If you received this
message by mistake please inform the sender and delete the message and attachments. No confidentiality nor
any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission.
</FON</F

mailto:alnunes@cm-faro.pt
mailto:luisa.almeida@infraestruturasdeportugal.pt
mailto:mjoao.palma@infraestruturasdeportugal.pt
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:alnunes@cm-faro.pt
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