Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

geral.adnorte@adp.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0188/2021
Águas de Norte
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para rega;
identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações elevatórias, ETA,
etc.) e sua caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura, indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas características
(coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento das
águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e
caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
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Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Rui Leite <r.leite@ADP.PT>
1 de outubro de 2021 17:09
Daniela Escada
Aqualogus - Portugal
RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga

Exmos. Srs.,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, cumpre-nos
informar que a Águas do Norte não possui qualquer infraestrutura no concelho de Carrazeda de Ansiães.
Cumprimentos,
Rui Leite
Coordenador de Gestão de Ativos e Engenharia - SIG

Rua Dom Pedro de Castro, n.º 1A | 5000-669 Vila Real | Portugal | Telefone: 259309370 (924) | 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: Daniela Escada [mailto:descada@aqualogus.pt]
Enviada: 29 de junho de 2021 16:47
Para: geral.adnorte@adp.pt
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Ref.ª 0188/2021
Águas de Norte
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
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consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para rega;
identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações elevatórias, ETA,
etc.) e sua caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura, indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas características
(coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento das
águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e
caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
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Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

3

Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

info@anacom.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0189/2021
Autoridade Nacional de Comunicações
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante relativamente
à rede de transporte de fibra ótica presente.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Atendimento <info@anacom.pt>
28 de julho de 2021 12:39
descada@aqualogus.pt
DANIELA ESCADA - Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga - [XEO8387767925:8387035192]
image001.jpg

Importância:

Alta

Exma. Senhora Daniela Escada,
Acusamos a receção do mail em referência que nos mereceu a melhor atenção e informamos que foi
encaminhado para os serviços competentes.
Relativamente ao mesmo, informamos que, a ANACOM disponibiliza desde janeiro de 2016 uma plataforma SIIA (Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas) onde através da sua consulta, as entidades que se
encontram credenciadas têm acesso a todas as infraestruturas passivas ( Torres; Postes; Troços de Conduta;
Armários; Mastros; Caixas de visita; Edificios técnicos; Entrada de Edificios; Troço aéreo e Galeria técnica) que
existem numa determinada área geografica. As Entidades que fazem parte do SIIA são todas aquelas que
pertencem ao decreto-lei 123/2009, nomeadamente as Câmaras Municipais, SMAS, Empresas de Energia,
Operadores de Comunicações, etc.
Assim sendo, deverá solicitar à Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, através do respetivo
administrador de entidade, para que lhe seja facultada a informação que pretendem e que possa estar
disponível no SIIA.
De notar que só as entidades que fazem parte do decreto-lei e que se encontram credenciadas no SIIA
poderão ter acesso à consulta de todas as infraestruturas que existam no país e se encontrem cadastradas no
SIIA.
Com os melhores cumprimentos,
Maria Corte-Real
Chefe da Divisão de Apoio aos Consumidores e Atendimento ao Público
-----Mensagem original----




De: Atendimento [info@anacom.pt]
Enviada: Quarta-feira, 30 de Junho de 2021 10:21:28
Para: Daniela Escada [descada@aqualogus.pt]
Assunto: DANIELA ESCADA - Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga

Exma. Senhora Daniela Escada,
1

Acusamos a receção do mail em referência que nos mereceu a melhor atenção e informamos que foi
encaminhado para os serviços competentes.
Com os melhores cumprimentos,
Maria Corte-Real
Chefe da Divisão de Apoio aos Consumidores e Atendimento ao Público
----------------------------------------------

Data de Entrada: Terça-feira, 29 de Junho de 2021 16:51:23
Ref.ª 0189/2021

Autoridade Nacional de Comunicações

Exmos. Senhores,

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado pela Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por
este meio consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar
se o projeto interfere com infraestruturas existentes, ou previstas, sob a
vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios,
e numa fase posterior à construção da barragem, irá beneficiar cerca de 440
ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira,
pelo canal adutor, pelas condutas, pelos blocos de rega e área envolvente do
projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das
freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de
Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de Malta, no concelho de
Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de
Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip
(através do seguinte LINK
) que inclui uma
figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos
mais diversos formatos. É, no entanto, de salientar que, dado o estado
preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão
2

sofrer alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo,
sempre que existente e relevante relativamente à rede de transporte de fibra
ótica presente.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do
projeto em questão, solicitamos que também nos seja enviada. Caso seja
possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos
melhores cumprimentos,

Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
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Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

Para responder a esta mensagem, inclua, por favor, no texto ou no assunto da sua mensagem a(s) seguinte(s)
referências:
[XEO8387767925:8387035192]
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

geral@apambiente.pt; arhn.geral@apambiente.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0190/2021
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a informação disponível – excluindo a informação existente no portal SNIamb da APA
(https://sniamb.apambiente.pt/) – na área de estudo do projeto em causa, particularmente os dados das monitorizações
de estado das massas de água consideradas na segunda e terceira geração dos PGRH. Adicionando ainda as seguintes
informações:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e multimunicipais:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para rega;
identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações elevatórias, ETA, etc.) e sua
caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura, indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas características
(coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento das águas
residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e caracterização
qualitativa e quantitativa do efluente.
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Fontes de poluição:
–
Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais, exploração de
gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição de resíduos e as demais que se considerem relevantes.
–
Dados de qualidade do ar.
Outros elementos:
–

Elementos biológicos – ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos;

–

Elementos hidromorfológicos – Habitat Survey.

Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>
16 de julho de 2021 11:07
Daniela Escada
'Aqualogus - Portugal'; Maria José Moura
RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga
InfoGeo.7z; Cliente - Recibo Pagamento DUC 516200005493943 P DPI 43 2021.pdf

Bom dia Exma. Sra. Eng.ª Daniela Escada,
Para dar resposta ao pedido de elementos para o “Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga”, junto se remetem os dados geográficos que dispomos em
formato shapefile, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06, assim como o recibo de pagamento.
Relativamente aos dados solicitados consideramos importa referir o seguinte:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e multimunicipais:
 captações superficiais e subterrâneas de abastecimento público - na área de estudo não existem
licenciadas;
 infraestruturas dos sistema de abastecimento de água e drenagem de águas residuais - não
dispomos dados geográficos destas infraestruturas, nem as suas características, pelo que
sugerimos o contacto com as entidades gestoras destes serviços de água;
 captações subterrâneas – em anexo enviam-se os dados das captações subterrâneas privadas, que
se encontram licenciadas na área de estudo. Informa-se que na área de estudo não existem
captações superficiais licenciadas.
Fontes de poluição:
 fontes de poluição - em anexo enviam-se os dados das pressões tópicas licenciadas e com
descarga no meio hídrico, localizadas na área de estudo;
 dados de qualidade do ar – não dispomos de dados sobre esta temática;
 elementos biológicos e hidromorfológicos – estamos a compilar esses dados, que enviaremos com
maior brevidade possível.
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é disponibilizada informação sobre a
titularidade das utilizações dos recursos hídricos.
Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento que seja necessário.
Com os melhores cumprimentos,
João Mamede
Divisão de Planeamento e Informação
Administração da Região Hidrográfica do Norte
Rua Formosa n.º 254
4049-030 Porto
(+351) 223 400 000
apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

From: Daniela Escada [mailto:descada@aqualogus.pt]
Sent: 12 de julho de 2021 10:08
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To: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>
Cc: 'Aqualogus - Portugal' <geral@aqualogus.pt>; Maria José Moura <maria.moura@apambiente.pt>
Subject: RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Bom dia Exmos. Senhores,
Em anexo envio o comprovativo de pagamento.
Gostaríamos de solicitar, além do envio da informação, o envio da respetiva fatura dado que o anexo anterior
era apenas uma guia de pagamento.
Com os melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: João Mamede <joao.mamede@apambiente.pt>
Enviada: 8 de julho de 2021 16:07
Para: Daniela Escada <descada@aqualogus.pt>
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>; Maria José Moura <maria.moura@apambiente.pt>
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Boa tarde,
Em resposta ao pedido de dados, 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 em Taxas de bens vendidos e serviços prestados – 2021
(https://apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/TaxasServicos/2021/Tabela%20III_Taxas%20de%20Bens%20
e%20Servicos.pdf).
Assim, a cedência e o processamento dos dados para o “Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio,
do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga", tem um custo de 54,41€, 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,
Para ajudar a proteger a sua priv acidade, o Microsoft Office impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.
http://apambiente.pt/logos/4899726175715755.png

João Mamede
Divisão de Planeamento e Informação
Administração da Região Hidrográfica do Norte

Rua Formosa n.º 254
4049-030 Porto
(+351) 223 400 000
apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!
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From: Daniela Escada [mailto:descada@aqualogus.pt]
Sent: 29 de junho de 2021 16:47
To: Geral APA <geral@apambiente.pt>; ARHNorte.geral <arhn.geral@apambiente.pt>
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>
Subject: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Ref.ª 0190/2021
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a informação disponível – excluindo a informação existente no portal SNIamb da APA
(https://sniamb.apambiente.pt/) – na área de estudo do projeto em causa, particularmente os dados das monitorizações
de estado das massas de água consideradas na segunda e terceira geração dos PGRH. Adicionando ainda as seguintes
informações:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e multimunicipais:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para rega;
identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações elevatórias, ETA, etc.) e sua
caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura, indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas características
(coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento das águas
residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e caracterização
qualitativa e quantitativa do efluente.
Fontes de poluição:
– Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais, exploração de
gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição de resíduos e as demais que se considerem relevantes.
– Dados de qualidade do ar.
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Outros elementos:
– Elementos biológicos – ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos;
– Elementos hidromorfológicos – Habitat Survey.

Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que
também nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

sec.presidente@ccdr-n.pt; geral@ccdr-n.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0191/2021
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
- Eventuais fontes de poluição atmosférica;
- Informações acerca da localização de aterros, ecocentros e estações de transferência;
- Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais,
exploração de gado/suínos, áreas agrícolas e as demais que se considerem relevantes;
- Informação relativa a escoamento de produtos agrícolas referente a empresas no concelho de Vila Flor, se
possível com informação detalhada por: ano, nº proc., empresa, CAE grupo, CAE 3.0, atividade, classe, local,
coordenadas.
- Instrumentos de gestão territorial que considerem relevantes.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
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– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Daniela Escada <descada@aqualogus.pt>
19 de outubro de 2021 15:14
'sec.presidente@ccdr-n.pt'; 'geral@ccdr-n.pt'; 'esrvilareal@ccdr-n.pt'
RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga

Boa tarde Exmos. Senhores,
Na sequência do e-mail anterior, enviado em junho/2021, gostaríamos de saber qual o estado do pedido de informação
em questão dado que o término do estudo se aproxima.
Considerando que a vossa informação é de extrema relevância, gostaríamos de contar com ela para o Estudo de
Impacte Ambiental.
Se necessitarem de mais informações, não hesitem em contactar.
Com os melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Daniela Escada <descada@aqualogus.pt>
Enviada: 29 de junho de 2021 16:48
Para: 'sec.presidente@ccdr-n.pt' <sec.presidente@ccdr-n.pt>; 'geral@ccdr-n.pt' <geral@ccdr-n.pt>
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Ref.ª 0191/2021
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
1

Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
- Eventuais fontes de poluição atmosférica;
- Informações acerca da localização de aterros, ecocentros e estações de transferência;
- Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais,
exploração de gado/suínos, áreas agrícolas e as demais que se considerem relevantes;
- Informação relativa a escoamento de produtos agrícolas referente a empresas no concelho de Vila Flor, se
possível com informação detalhada por: ano, nº proc., empresa, CAE grupo, CAE 3.0, atividade, classe, local,
coordenadas.
- Instrumentos de gestão territorial que considerem relevantes.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Rua do Mar da China, nº1, Escritório 2.4
1990-137 Lisboa
Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

OF_DAPPP_JR_14862/2021
CR_21159/20
Assunto|Subject

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL, EM ESTUDO PRÉVIO, DO APROVEITAMENTO
HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA - PEDIDO DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO
DO EIA

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga, contratualizado pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, e dando seguimento ao pedido de
informação em matéria de jurisdição desta CCDR-Norte, cumpre-nos informar o seguinte:
Verifica-se que, no que diz respeito aos “instrumentos de gestão territorial relevantes” (IGT), a DireçãoGeral do Território (DGT), através do acesso ao Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) (http://
www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/), disponibiliza informação em diferentes formatos e
plataformas, quer acesso avançado (Infraestruturas de Dados Espaciais – IDE), da plataforma colaborativa
de Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP), ou da disponibilização de serviços WEB (Web Map
Service – WMS e Web Feature Service – WFS) que permite a utilização da informação gráfica, com recurso
a ferramenta SIG, nos respetivos ambientes de trabalho. Em complemento, poderá aceder-se a informação
geográfica (Open Data), disponível na Plataforma de Dados abertos, no endereço: http://www.igeo.pt/.
Por outro lado, poderá constatar-se que, no âmbito dos IGT aplicáveis, a área de estudo é abrangida pelo
Plano Diretor Municipal (PDM) de Carrazeda de Ansiães, publicado pelo Aviso n.º 14352/2015, de 7 de
dezembro, alterado através do Aviso n.º 2057/2017, de 23 de fevereiro, onde na carta de condicionantes
deste plano se verifica a existência de servidões e restrições de utilidade pública na área de estudo do
projeto, nomeadamente Reserva Agrícola Nacional, Recursos Hídricos (leito e margens de cursos de água),
Recursos Ecológicos (Reserva Ecológica Nacional - REN), Recursos Agrícolas e Florestais (Reserva Agrícola
Nacional). Relativamente à carta de condicionantes anexa (DFCI), verifica-se que o projeto abrange área
de perigosidade de incêndio alta e muito alta.
Por outro lado, parte da área de intervenção encontra-se inserida pela delimitação estabelecida como Zona
Especial de Proteção, conforme definida através do Aviso n.º 15170/2010, de 30 de julho. No entanto, não
se insere no PIOT-ADV (Plano Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro, área classificada pela UNESCO,
como Património Mundial na categoria “Paisagem cultural, evolutiva e viva”.

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

Data de expedição: 09-11-2021

Exmos. Senhroes
Aqualogus - Engenharia e Ambiente, Lda.
descada@aqualogus.pt

A carta da REN de Carrazeda de Ansiães, foi publicada pela Portaria n.º 136/2016, de 12 de Maio, alterada
pelo Aviso n.º 18424/2019, de 19 de Novembro.
Relativamente à disponibilização de informação em formato digital, a CCDR-Norte, enquanto entidade
responsável pela aprovação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional, disponibiliza, na sua página
institucional, as Cartas da REN em vigor para os Municípios da Região Norte, podendo ser efetuado o
download gratuito das Cartas da REN em formato raster georreferenciado, acompanhadas dos respetivos
ficheiros de legenda e metadados: http://norteonline.ccdr-n.pt/GTerritorial/.
A nossa estrutura sub-regional de Vila Real, enquanto entidade gestora do Alto Douro Vinhateiro
Património Mundial, poderá ainda fornecer os dados que o requerente entenda como pertinentes. Importa
ainda referir que o EIA seja efetuado tendo em conta o Guia do ICOMOS.
Com os melhores cumprimentos,

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

geral@drgadr.pt
Aqualogus - Portugal
do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga

Ref.ª 0192/2021
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante relativamente
à Carta de Uso dos Solos e Capacidade de Uso dos mesmos.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus – Engenharia e Ambiente, Lda
A/C Eng. Daniela Escada
Rua do Mar da China n.º 1 – Esc. 2.4

geral@aqualogus.pt

Sua Referência

1990-137 Lisboa

Sua Data
29-06-2021

Procº.
ASSUNTO:

Nossa Referência
Data
N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00011491_2021 02-07-2021
Procº. PROC00005273_2021

Estudo Prévio do EIA do AH da Veiga - Carrazeda de Ansiães

Em resposta ao solicitado por V. Exª, sobre o projeto supramencionado informa-se o seguinte:
1.

A área de intervenção do EIA localiza-se no concelho de Carrazeda de Ansiães, sendo que o
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga irá beneficiar cerca de 440 ha.

2.

Na área em estudo não se desenvolvem estudos, projetos ou ações do âmbito das competências diretas
desta Direção Geral, não havendo lugar ao seu parecer, conforme expresso na Planta de Localização
em Anexo 1.
Contudo, sugere-se que seja consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.

3.

A cartografia digital solicitada, de solos e de capacidade de uso, foi-vos enviada por correio eletrónico
(Anexo 2)

O presente parecer não substitui qualquer outro parecer ou acto administrativo que deva ser emitido ou
praticado por entidades com competência decisória relativa a outras condicionantes que onerem o prédio
objeto da intervenção em análise.
Com os melhores cumprimentos,
A Subdiretora-Geral

Isabel Passeiro
Anexo 1 – Planta de Localização
Anexo 2 – Comprovativo de envio de cartografia
GB
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

energia@dgeg.pt; recursos.geologicos@dgeg.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0193/2021
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da exploração
e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou
contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a
área de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da exploração e
do explorador;
– substâncias exploradas;
– área de exploração atual e área total licenciada;
– áreas de ampliação caso estejam previstas;
– áreas de defesa definidas para as explorações;
– situação atual (em exploração, abandonada, etc.);
– licenças de exploração já atribuídas.
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Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Cc:

Assunto:

Carlos Jorge Oliveira (DGEG) <carlos.oliveira@dgeg.gov.pt>
3 de julho de 2021 09:11
'Daniela Escada'
Maria Leonor Camilo Sota (DGEG); Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG);
geral@aqualogus.pt; Isabel Maria Piedade Vaz (DGEG); Duarte Miguel Castro Neves
(DGEG)
RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga

Exmos. Senhores,
Em complemento ao email anterior, informa-se que a área de estudo de impacte ambiental do Aproveitamento
Hidroagrícola da Veiga, que se distribui pelas freguesias de Seixo de Ansiães, UF de Lavandeira, Beira Grande e Selores,
Marzagão, Carrazeda de Ansiães e UF de Belver e Mogo de Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães, não interfere
com infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural, nem com oleodutos licenciados por estes Serviços.
Com os melhores cumprimentos,
Carlos Oliveira
Diretor de Serviços de Combustíveis

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

e-mail: combustiveis@dgeg.gov.pt
www.dgeg.gov.pt

De: Daniela Escada <descada@aqualogus.pt>
Enviada: 30 de junho de 2021 11:50
Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>
Cc: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>; geral@aqualogus.pt; Carlos Jorge Oliveira (DGEG)
<carlos.oliveira@dgeg.gov.pt>; Combustiveis (DGEG) <Combustiveis@dgeg.gov.pt>; Aguas (DGEG)
<aguas@dgeg.gov.pt>; RG Minas <rg.minas@dgeg.gov.pt>; RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt>; Miriam Dias
Ramalho Croca Marvão (DGEG) <Miriam.Marvao@dgeg.gov.pt>
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Bom dia Exmos. Senhores,
Acusamos a receção do vosso e-mail e agradecemos a rápida resposta. Os dados serão analisados e caso seja
necessária mais alguma informação, voltaremos a entrar em contacto.
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Com os melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>
Enviada: 30 de junho de 2021 11:14
Para: descada@aqualogus.pt
Cc: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>; 'geral@aqualogus.pt' <geral@aqualogus.pt>; Carlos
Jorge Oliveira (DGEG) <carlos.oliveira@dgeg.gov.pt>; Combustiveis (DGEG) <Combustiveis@dgeg.gov.pt>; Aguas (DGEG)
<aguas@dgeg.gov.pt>; RG Minas <rg.minas@dgeg.gov.pt>; RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt>; Miriam Dias
Ramalho Croca Marvão (DGEG) <Miriam.Marvao@dgeg.gov.pt>
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Importância: Alta
Bom dia.

Na sequência da v/solicitação, efetuada através do v/email infra (de 29 de Junho de 2021),
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 website da DGEG (www.dgeg.gov.pt), na área Serviços online em
Informação Geográfica.
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 efetuada uma consulta
específica aos Serviços do(s) Município(s), 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
(incluindo Áreas Potenciais e Delimitação de zonas de afloramentos rochosos ou outros recursos/património mineral
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potencialmente sensíveis à implantação do projeto), deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG).
Relativamente a eventuais áreas de “Recuperação Ambiental”, deverá ser consultada a Empresa de Desenvolvimento
Mineiro, S.A. (EDM).
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 (nomeadamente para obtenção de informação referente à Identificação e localização de projetos
de produção de energia renovável, com suas características e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto
existentes e condicionantes associadas à instalação de aerogeradores e infraestruturas lineares de apoio - acessos e valas
de cabos).
Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de infraestruturas
sensíveis, esta Direção Geral irá analisar o respetivo pedido, sendo enviada oportunamente resposta, caso se verifiquem
eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.
Relembramos que de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º 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 de papel, devendo ser-lhe
conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos.
Nuno Sousa Neves
Técnico superior (Arq.)
Equipa de Projeto do SIG e Ordenamento

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

www.dgeg.gov.pt
geral@dgeg.gov.pt

Tel: 21 792 27 00/800

De: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>
Enviada: 29 de junho de 2021 21:41
Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga

De: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>
Enviado: 29 de junho de 2021 21:39
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Para: Aguas (DGEG) <aguas@dgeg.gov.pt>
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga

De: Aguas (DGEG) <aguas@dgeg.gov.pt>
Enviado: 29 de junho de 2021 19:36
Para: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>
Assunto: Fwd: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga

De: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>
Enviado: Tuesday, June 29, 2021 4:51:11 PM
Para: Aguas (DGEG) <aguas@dgeg.gov.pt>
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga

De: Daniela Escada <descada@aqualogus.pt>
Enviada: 29 de junho de 2021 16:48
Para: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>; recursos.geologicos@dgeg.pt
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o remetente e
saiba que o seu conteúdo é seguro.

Ref.ª 0193/2021
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
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entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da exploração
e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou
contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a
área de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da exploração e
do explorador;
– substâncias exploradas;
– área de exploração atual e área total licenciada;
– áreas de ampliação caso estejam previstas;
– áreas de defesa definidas para as explorações;
– situação atual (em exploração, abandonada, etc.);
– licenças de exploração já atribuídas.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

dgpc@dgpc.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0194/2021
Direção Geral do Património Cultural (DGPC)
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante relativamente
ao património cultural imóvel e móvel presente nos concelhos.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

António Luís Pereira <alpereira@culturanorte.gov.pt>
16 de julho de 2021 10:36
descada@aqualogus.pt; David Ferreira
Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga1.jpg; Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga2.pdf

Bom dia!
Exmos Senhores,
Remetemos dados gráficos sobre as informações solicitadas para Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga, informando que tal solicitação só chegou à DRCN via DGPC no passado dia 14 de julho. Na nossa base de dados
apenas constam referências aos sítios cartografados, conforme se ilustra através dos anexos que se enviam, o que não
invalida a existência de outros locais de interesse patrimonial dentro da área objeto deste EIA que ainda não
conhecidos, pelo que no âmbito do Descritor Património que integra o EIA do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
deverá ser realizada uma prospeção arqueológica, por arqueólogo devidamente credenciado nos termos legais, e em
função dos normativos que constam da Circular da DGPC respeitante aos "Termos de Referência para o Descritor
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental".
Podem ainda consultar todos os dados descritivos a partir dos CNS's referidos, podendo consultar livremente o
Geoportal do Portal do Arqueólogo
(https://patrimoniodgpc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5cb4735d7d7743a39a16d7269a753a4a),
onde além da georrefenciação dos sítios que atualmente integram a Base de Dados Endovélico, se associam
informações relevantes como descrição, bibliografia, divisão administrativa, etc.
Com os melhores cumprimentos,
António Luis Pereira

Técnico Superior (Arqueólogo)
Direção Regional de Cultura do Norte
Rua do Mercado, Edifício Carina, Loja 3 - R/C
5340-227- Macedo de Cavaleiros
Telf. 963930688
Para ajudar a
proteg er a
su a
priv acidade,
o Microsoft
Office
impediu a
transferência
auto mática
desta
imagem a
partir da
In ternet.
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

dgterritorio@dgterritorio.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0195/2021
Direção Geral do Território (DGT)
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante, nomeadamente
informação sobre marcos geodésicos existentes nos concelhos.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

geral@drapnorte.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0196/2021
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
- Fontes de poluição existentes nos concelhos, em particular para a área de estudo;
- Averiguar se possuem Cartas de Solos para a região.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

luis.brandao@drapnorte.gov.pt
20 de julho de 2021 19:58
descada@aqualogus.pt
FW: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga
CM_C.AnsiaesII.JPG; CM_C.AnsiaesI.JPG

Ex.mos Senhores
Em resposta ao solicitado por V. Exa e após deslocação dos técnicos ao local no passado dia 05/07/2021, informa-se que
na área do projeto não foram identificadas quaisquer infraestruturas sob a jurisdição da DRAPN. Constatou-se também
que não interfere com infraestruturas particulares (charcas), embora existam em número significativo dentro e fora do
perímetro de rega, conforme assinalado no extrato da CM em anexo.
No que se refere a fontes de poluição, é de assinalar que existe a ETAR localizada a montante/topo do limite da futura
albufeira criada pela barragem da Veiga e adjacente à igreja da Vila. Verificou-se que na ponte que atravessa o ribeiro da
Veiga junto ao cruzamento das três estradas que ligam Carrazeda de Ansiães, Marzagão e Selores (indicado com circulo
vermelho), a água corre com um caudal expressivo mas com cor escura e pouco transparente. Mais informações sobre
esta matéria poderão ser obtidas junto à Autarquia, Delegação de Saúde ou ARHN.
Sobre as Cartas de Solos, comunica-se que estes serviços não possuem qualquer publicação para fornecimento. Caso
pretendam obter as cartas existentes, à escala 1:100.000, deverão dirigir-se à Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, entidade que dispõe do estudo elaborado pelo consórcio Agroconsultores, COBA e UTAD, ao abrigo do Plano de
Desenvolvimento Rural e Integrado de Trás-os-Montes, e cuja publicação data do inicio da década de oitenta do século
passado.
Com os melhores cumprimentos,
Luís Brandão Coelho
Diretor Regional Adjunto
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Rua Dr. Francisco Duarte, 365 – 1º
4715-017 – Braga, PORTUGAL
TEL. + 351 253 206 400 FAX +351 278 260 976
https://www.drapnorte.gov.pt
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De: Daniela Escada [mailto:descada@aqualogus.pt]
Enviada: 29 de junho de 2021 16:48
Para: geral@drapnorte.pt
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Ref.ª 0196/2021
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
- Fontes de poluição existentes nos concelhos, em particular para a área de
estudo;
- Averiguar se possuem Cartas de Solos para a região.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
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– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

edm.mineira@edm.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0196/2021
Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM)
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da exploração
e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou
contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a área
de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da exploração e
do explorador; substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas de ampliação caso
estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em exploração, abandonada,
etc.);
– licenças de exploração já atribuídas;
– eventuais áreas de “Recuperação Ambiental”.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
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– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

EDM Mineira <edm.mineira@edm.pt>
30 de junho de 2021 13:35
Daniela Escada
Aqualogus - Portugal
RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga
Desenho_AproveitamentoHidroagrícolaVeigas_EDM_RecuperaçãoAmbiental.pdf

Exmos. Senhores,
Encarrega-me a Vogal do Conselho de Administração, Sra. Engª Zélia Estevão, de informar quanto ao solicitado que não
existem antigas áreas mineiras ao abrigo da concessão de recuperação ambiental atribuído à EDM na área de influência
do projeto “Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga”, conforme se
verifica na peça desenhada em anexo.
Relativamente aos restantes elementos solicitados, referentes à existência de áreas de concessão mineiras e de
explorações de massas minerais e licenças de exploração atribuídas existentes na área de influência do projeto, não se
enquadram as mesmas no âmbito de intervenção da EDM.
Com os melhores cumprimentos,
CONCEIÇÃO CHAMUSCA
Secretária do Conselho de Administração
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.
Rua Sampaio e Pina, 1 – 3º Dtº
1070-248 Lisboa
PORTUGAL
Tel: 213 854 336 | Fax: 213 856 344
Email: edm.mineira@edm.pt

Visite o Portal
Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-lei n.º 135/99, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
73/2014, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de
papel, devendo ser-lhe conferida idêntico tratamento.
Este e-mail contém informação dirigida e para uso exclusivo das pessoas acima enunciadas. O seu
conteúdo é confidencial e é expressamente proibida qualquer utilização não autorizada. Se recebeu este
mail por engano, por favor notifique o seu remetente imediatamente.
Privileged / Confidential information may be contained in this E-mail and is intended only for the use
of the intended recipient(s). If you are not the recipient, or the person responsible for delivering it to
the recipient, you may not copy or disclose this to anyone else and must immediately eliminate this
message from your system.

De: Daniela Escada <descada@aqualogus.pt>
Enviada: 29 de junho de 2021 16:48
Para: EDM Mineira <edm.mineira@edm.pt>
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
1

Ref.ª 0196/2021
Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM)
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da exploração
e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou
contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para a área
de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da exploração e
do explorador; substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas de ampliação caso
estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em exploração, abandonada,
etc.);
– licenças de exploração já atribuídas;
– eventuais áreas de “Recuperação Ambiental”.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

Sustentabilidade
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0198/2021
Energias de Portugal (EDP)
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se qualquer tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão. Caso
seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Direção Gestão Ativos e Planeamento de Rede
Rua Ofélia Diogo Costa, 45
4149-022 Porto
Tel:220 012 8 53
Fax:220 012 98 8

Exmos(as). Senhores(as)
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda.
Rua do Mar da China, n.º 1 - Escritório 2.4
Parque das Nações
1990-137 LISBOA

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data

0143/2021

30-06-2021

Carta/46/2021/DAPR

28-07-2021

Assunto: Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga (Conc. Carrazeda de Ansiães)
Exmos(as). Senhores(as)
Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou
previstas por esta empresa.
Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere com infraestruturas
elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP)
e concessionadas à E-REDES.
A área do referido EIA é atravessada por diversos traçados aéreos da linha de Média Tensão a 30 kV “LN 0409L30004
Carrazeda” (TRA200|AP3-PT de distribuição “PT 0403D30084 Ribeira Verga”; TRA126|AP7-PT de distribuição “PT 0403D30008 Marzagão I”;
TRA60 e TRA68| AP7-PT de distribuição “PT 0403D30032 Marzagão II”; TRA196|AP43-AP47; TRA192 e TRA241|AP2-PT de distribuição “PT
0403D30063 Quinta Abelheira”; TRA222|AP24-AP25; TRA202|APAP25-AP26A; TRA209|AP26A-AP35; TRA214|AP35-AP40; TRAs|Apoio de
derivação APD35-PTs de distribuição “PT 0403D30058 Selores”, “PT 0403D30009 Alganhafres”, “PT 0403D30043 Lavandeira I” e “PT
0403D30003 Lavandeira II”; TRAs|Apoio de derivação APD26A-PTs de distribuição “PT 0403D30010 Seixo Ansiães I”, “PT 0403D30036 Seixo
Ansiães II” e “PT 0403D30092 Beira Grande”) (conforme Planta em Anexo).

Ainda na área do EIA encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram
representados na Planta em Anexo).
Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.
Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da
E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente
máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião
com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15mx15m; (v) não consentir,
nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração.
Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos
mínimos expressos no referido Regulamento de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares.
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.
Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43, 1050-044 Lisboa – Portugal
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 200 019 175 Euros

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece
o nosso parecer favorável.
Com os melhores cumprimentos,

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES.

Anexo: O referido no Texto.

Nossa referência
Carta/46/2021/DAPR

Data
28-07-2021

Pág.
2

Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

info@exercito.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0199/2021
Estado Maior do Exército
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se qualquer tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão. Caso
seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
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NÃO CLASSIFICADO

S

R

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO PORTUGUÊS
GABINETE DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR

Para:
AQUALOGUS
A/C:
Sra. Daniela Escada
(descada@aqualogus.pt)

OFÍCIO
N.º REPASSGER-2021-005234

Proc.º 30.175.2700

Data: 15 de julho de 2021

Assunto:

ESTUDO
DE
IMPACTE
AMBIENTAL,
EM
APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA

Ref.ª(s):

V/E-mail N.º 0199/2021, de 29Jun21.

ESTUDO

PRÉVIO,

DO

Relativamente ao assunto em epígrafe e no seguimento do solicitado pelo v/e-mail em
referência, encarrega-me Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército de
comunicar, que o Exército nada tem a obstar à localização genérica proposta, uma vez que a mesma
não colide com instalações e infraestruturas atribuídas ao Exército e respetivas servidões das
mesmas.

Com os melhores cumprimentos e elevada consideração,
O Chefe do Gabinete

José António de Figueiredo Feliciano
Major-General


Gabinete do General CEME
 Repartição de Assuntos Gerais


Militar

Civil

423 023
218 842 323


Fax Mil.

Fax Civ.

Rua Museu de Artilharia, 1149-065 Lisboa

NÃO CLASSIFICADO

423 283
218 842 583

Email: gabceme@exercito.pt
Modelo C10 PAD 045-01
Documentação Militar

Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

secretariado.cd@icnf.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0200/2021
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000, e nas quadrículas UTM (10x10km): 29TPF36, 29TPF46 e 29TPF45. Para auxiliar na localização da área
de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem
como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do
estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer alterações.
Neste contexto, solicita-se a informação disponível – excluindo a informação existente no portal dos Sistemas de
Informação Geográfica do ICNF (http://geocatalogo.icnf.pt/) – sobre habitats naturais, fauna (particularmente os trabalhos
recentes associados aos novos Livros Vermelhos) e flora para a área de estudo em questão, nomeadamente perímetros
florestais, zonas de caça e a zonas sujeitas ao regime florestal passíveis de condicionar o desenvolvimento do projeto.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Ana Fontes <Ana.Fontes@icnf.pt>
19 de julho de 2021 14:35
descada@aqualogus.pt
Miguel Portugal
FW: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola
da Veiga. Resposta a pedido de informação
Enquadramento do EIA.pdf

Exma. Senhora,
Em resposta ao pedido de informação enviado, encarrega-me o Sr. Chefe de Divisão de Áreas Classificadas de comunicar
que, a Área de Estudo do EIA não enquadra áreas classificadas da gestão deste Instituto (ANEXO).
Assim, no sentido de resposta ao solicitado, sugere-se a consulta de dados disponíveis na Infraestrutura de Dados
Espaciais (IDE) da Conservação da Natureza e das Florestas (https://geocatalogo.icnf.pt/websig/ ), que disponibiliza
diversos dados abertos deste Instituto e que, no seu Geocatálogo (https://geocatalogo.icnf.pt/catalogo.html ), permite
visualização e download dos dados disponibilizados à data presente, de entre os quais, zonas de caça requeridas.
Mais se informa que, para a AE considerada não existem outros dados que não constem dos dados abertos
disponibilizados pelo ICNF, referindo-se apenas o enquadramento da AE em áreas de monitorização do Censo Nacional
do Lobo 2019-2021 e o registo (distribuição quilométrica - monitorização externa) de ocorrência de 3 espécies de
Anfíbios: Bufo bufo, Bufo calamita e Salamandra salamandra.
Cumprimentos
_________________________________________________
Ana Fontes
Geógrafa - Sistema de Informação Geográfica
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
Departamento Regional de Conservação da Natureza e Biodiversidade
Divisão de Áreas Classificadas
Av. António Macedo – 4704-538 Braga
T: +351 253 203 482 F: +351 253 613 169

www.icnf.pt
ana.fontes@icnf.pt

De: Daniela Escada [mailto:descada@aqualogus.pt]
Enviada: quarta-feira, 14 de julho de 2021 13:41
Para: Secretariado CD <Secretariado.CD@icnf.pt>; Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte
<DRCNF.Norte@icnf.pt>; ICNF-Geral <geral@icnf.pt>
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Boa tarde Exmos. Senhores,
Na sequência do e-mail infra mencionado gostaríamos de saber em que situação está o pedido realizado. Consideramos
que a informação que possa vir de vossa parte é de extrema relevância, daí a insistência.
Qualquer dúvida que surja, não hesitem em contactar.
Com os melhores cumprimentos,
1

Daniela Escada
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De: Daniela Escada <descada@aqualogus.pt>
Enviada: 29 de junho de 2021 16:47
Para: 'secretariado.cd@icnf.pt' <secretariado.cd@icnf.pt>
Cc: Aqualogus - Portugal <geral@aqualogus.pt>
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga
Ref.ª 0200/2021
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000, e nas quadrículas UTM (10x10km): 29TPF36, 29TPF46 e 29TPF45. Para auxiliar na localização da área
de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem
como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do
estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer alterações.
Neste contexto, solicita-se a informação disponível – excluindo a informação existente no portal dos Sistemas de
Informação Geográfica do ICNF (http://geocatalogo.icnf.pt/) – sobre habitats naturais, fauna (particularmente os trabalhos
recentes associados aos novos Livros Vermelhos) e flora para a área de estudo em questão, nomeadamente perímetros
florestais, zonas de caça e a zonas sujeitas ao regime florestal passíveis de condicionar o desenvolvimento do projeto.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
2

– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

imt@imt-ip.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0201/2021
Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se todo o tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão. Caso
seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Rui Luso Soares <rluso@imt-ip.pt>
8 de outubro de 2021 16:23
descada@aqualogus.pt
Secretariado DSGCC; Isabel da Silveira Botelho
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga
Atributos_Estradas.xlsx; Estradas.zip; A3 - EIA Aprov Hidroagricola Veiga.pdf

N/ Ref: 070200174615559
V/ Ref: 0201/2021
Ex.mos Senhores,
Em resposta à V/ solicitação formulada através de email remetido em 29 de junho p.p., registado no IMT com o nº
070100171137927 em 30/06/2021, junto enviamos um ficheiro PDF com as estradas da rede rodoviária nacional
existentes nas proximidades da área de estudo. Enviamos ainda um ficheiro ZIP com a shapefile das referidas estradas,
bem como um ficheiro XLS com a explicação dos respetivos atributos.
Com os melhores cumprimentos,
Rui Luso Soares
Direção de Serviços de Gestão de Contratos e Concessões | Direção de Serviços de Sistemas de Informação
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Av. Barbosa du Bocage 5, 3º andar, 1049-039 Lisboa
rluso@imt-ip.pt | www.imt-ip.pt
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

info@ipengenharia.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0204/2021
Infraestruturas de Portugal (IP) - Engenharia
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se qualquer tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão,
solicitamos que também nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato
digital (preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

geral@ippatrimonio.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0203/2021
Infraestruturas de Portugal (IP) - Património
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se qualquer tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão,
solicitamos que também nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato
digital (preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

info@iptelecom.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0202/2021
Infraestruturas de Portugal (IP) - Telecomunicações
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se qualquer tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão. Caso
seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
1

Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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grbgc@infraestruturasdeportugal.pt

À
Aqualogus – Engenharia e Ambiente, Lda.



Rua do Mar da China, n.º 1 escritório 2.4
Parque das Nações
1990-137 - Lisboa
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SUA REFERÊNCIA:

SUA COMUNICAÇÃO DE:

email

NOSSA REFERÊNCIA:

ANTECEDENTE:

GL_8055_BGC21

SAÍDA:

D.2021.2490238

DATA:

2021-08-17

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da

Veiga

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa que, de acordo com os elementos
disponibilizados, o empreendimento não se encontra sujeito a parecer da IP, já que se fora da
zona de respeito definida na alínea vv) do art.º 3.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária
Nacional, aprovado pela Lei 34/2015 de 27 de Abril, (faixa de terreno de 150m para além da zona
de servidão “non aedificandi”), em relação a estradas sob jurisdição da IP, sendo que o acesso
mais próximo à albufeira, será efetuado através de estradas/ caminhos municipais.

Com os melhores cumprimentos,

O Gestor Regional

Hélder Moura
(Ao abrigo da subdelegação de poderes conferida pela decisão 1/DRP/2019)

Sede
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.
Praça da Portagem . 2809 – 013 ALMADA . Portugal
Telefone: +351-21 287 90 00 / Fax:+351-21 295 19 97
ip@infraestruturasdeportugal.pt – www.infraestruturasdeportugal.pt
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Capital Social: 8.978.810.000,00€
NIPC 503 933 813

Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

info@lneg.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0205/2021
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)
Exmo. Senhor Presidente,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
–Localização das captações de água subterrânea para abastecimento público e privadas e suas características
(coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
–Quais os perímetros de proteção estabelecidos para as captações de água subterrânea e se estão instituídos
de acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro;
–Localização de nascentes, respetivo uso e utilizadores;
–Informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da exploração
e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou
contratos de prospeção e pesquisa.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
1

– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Daniela Escada
Para:
Cc:
Assunto:

comunicacao@ren.pt
Aqualogus - Portugal
Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da
Veiga

Ref.ª 0206/2021
Rede Elétrica Nacional (REN)
Exmos. Senhores,
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, contratualizado
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio
consultar os vossos serviços. Desta forma, será possível averiguar se o projeto interfere com infraestruturas existentes,
ou previstas, sob a vossa jurisdição.
O Aproveitamento Hidroagrícola, no âmbito do Programa Nacional de Regadios, e numa fase posterior à construção da
barragem, irá beneficiar cerca de 440 ha de área no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo, que engloba a área afetada pela barragem, pela albufeira, pelo canal adutor, pelas condutas, pelos
blocos de rega e área envolvente do projeto, distribui-se pelas freguesias de Seixo de Ansiães, União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e Selores, Marzagão, Carrazeda de Ansiães e União das freguesias de Belver e Mogo de
Malta, no concelho de Carrazeda de Ansiães.
A área de estudo está incluída nas Folhas 117 e 129 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um ficheiro .zip (através do seguinte LINK) que
inclui uma figura de enquadramento do projeto, bem como os respetivos ficheiros SIG nos mais diversos formatos. É, no
entanto, de salientar que, dado o estado preliminar do estudo, algumas das infraestruturas apresentadas poderão sofrer
alterações.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, relativamente à Rede Elétrica Nacional e Rede
Nacional de Transporte de Gás, concessionada à REN Gasodutos, S.A.
Qualquer outro tipo de informação que considerem relevante no âmbito do projeto em questão, solicitamos que também
nos seja enviada. Caso seja possível, o envio de toda a informação deverá ser feito em formato digital
(preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respetiva inserção.

Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos,
Daniela Escada
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Gestão de Ativos

AQUALOGOS- Engenharia Ambiente
A/c de Daniela Escada
Rua do Mar da China, nº 1 Escritório 2.4
Parque das Nações
1990-137 LISBOA

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

REN - 5761/2021

06/07/2021

ACGA-PJ

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental, em Estudo Prévio do Aproveitamento Hidroagricola da
Veiga
Exmos. Senhores,

Em resposta à vossa comunicação por correio eletrónico datada de 29 de junho de 2021 com a Refª
0206/2021, cumpre-nos esclarecer, como ponto prévio, que o grupo REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S.,
detém as participações nas empresas concessionárias da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e da
Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN).

Neste sentido e de modo a abranger todo o universo das infraestruturas das referidas concessões, iremos compilar
na presente resposta as informações consideradas relevantes para os vossos estudos respeitantes à RNT, da
responsabilidade da concessionária REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. e à RNTGN, responsabilidade da
concessionária REN – Gasodutos, S.A..

I.

Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT):
Relativamente à RNT informamos que, de acordo com a legislação em vigor, a REN – Rede Elétrica Nacional,
S.A. é a concessionária da RNT em regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e
subestações de tensão superior a 110 kV, as interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede
de Telecomunicações de Segurança.
Como concessionária da RNT compete designadamente à REN:

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55
1749-061 LISBOA
Telefone:(+351) 210 013 500 Fax: (+351) 210 013 310
Apartado 50316 - 1708-001 LISBOA

Capital Social: 586.758.993 euros
NIPC: 507 866 673
Info.portal@ren.pt
www.ren.pt
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Garantir a segurança de abastecimento de energia à rede da distribuição em termos de
aumento da capacidade de oferta e da melhoria da qualidade de serviço;



Garantir a integração da nova geração de energia (em particular a partir de fontes
renováveis);



Gerir a RNT nas vertentes de planeamento, projeto, construção, operação e manutenção;



Planeamento da RNT por um período de 10 anos;



Garantir o funcionamento dos mercados de energia (nomeadamente quanto às
interligações).

Associadas às infraestruturas da RNT encontram-se constituídas servidões de utilidade pública (de acordo com os
n.ºs 2 e 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 29/2006 atualizado pelo Decreto-Lei nº 215-A/2012) sobre os imóveis
sobrepassados, as quais não implicam necessariamente uma expropriação, mas sim uma servidão de passagem com
a correspondente indemnização pelas restrições ou perdas de uso do solo no presente e em futuro, continuando os
terrenos na posse dos seus legítimos proprietários.
A constituição das servidões decorre igualmente do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936, com as atualizações introduzidas pelos Decreto-lei n.º 446/76,
Decreto-lei n.º 186/90 e Decreto Regulamentar n.º 38/90.
A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva do afastamento necessário à manutenção
das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (e.g. edifícios, solos, estradas, árvores), considerados
os condutores das linhas nas condições definidas pelo Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão
(RSLEAT), Tabela 1.
Tabela 1 – Afastamentos mínimos dos obstáculos ao condutores de linhas eléctricas aéreas (m).

Obstáculos

150 kV

220 kV

400 kV

Solo

6,8

7,1

8

Árvores

3,1

3,7

5

Edifícios

4,2

4,7

6

Estradas

7,8

8,5

10,3

Vias férreas não eletrificadas

7,8

8,5

10,3

Vias férreas eletrificadas

14

15

16

(a)

Outras linhas aéreas

4

Obstáculos diversos (Semáforos, iluminação pública)

3,2

(a)Considerando

5

(a)

3,7

7

(a)

5

o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo

Como disposto no RSLEAT, está também definida uma zona de proteção da linha com uma largura máxima de
quarenta e cinco metros centrada no seu eixo, na qual são condicionadas ou sujeitas a autorização prévia algumas
atividades.
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Refira-se ainda que, de acordo com Decreto-Lei nº 11/2018 de 15 de fevereiro, designadamente no artigo 7º, não é
permitida a construção de novas linhas da RNT com distâncias inferiores a 22,5 m medidos na horizontal a
infraestruturas sensíveis e vice versa. O mesmo diploma define como infraestruturas sensíveis: unidades de saúde e
equiparados; quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins de infância; lares da terceira
idade, asilos e afins; parques e zonas de recreio infantil; espaços, instalações e equipamentos desportivos; edifícios
residenciais e moradias destinadas a residência permanente.

II.

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN):
A REN-Gasodutos, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) em
regime de serviço público. A RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão (com pressões
de serviço superiores a 20 bar) e pelas estações de superfície com funções de seccionamento, derivação
e/ou de redução de pressão e medição de gás natural para ligação às redes de distribuição.
Ao longo de toda a extensão da RNTGN encontra-se constituída, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13
de janeiro, uma faixa de servidão de gás natural com 20 m de largura centrada no eixo longitudinal do
gasoduto. No interior da referida faixa, o uso do solo tem as seguintes restrições:



Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50 m de profundidade a menos de 2 m do eixo
longitudinal do gasoduto;



Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo longitudinal do
gasoduto;



Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do eixo
longitudinal do gasoduto.

III.

Análise de interferências com a RNT e RNTGN:
Considerando os regimes de servidões acima expostos, esclarecemos que quaisquer projetos que possam
afetar, direta ou indiretamente, as infraestruturas da RNT e/ou da RNTGN, carecem de uma análise prévia
por parte da REN, de modo a poderem ser estudadas e implementadas as medidas de compatibilização e/ou
de proteção consideradas necessárias ao cumprimento dos requisitos técnicos e legais acima descritos. Para
o efeito, os promotores de projetos que preconizem quaisquer situações de interferência com as
infraestruturas da RNT e/ou da RNTGN, devem obrigatoriamente submeter à REN, com a devida
antecedência, os seguintes elementos mínimos para nossa apreciação e emissão de parecer:

a) Memória descritiva e justificativa com a identificação do projeto e da necessidade de interferir
com as infraestruturas da RNT e/ou da RNTGN;
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b) Planta de localização da interferência em formato vetorial (dwg, kmz e/ou shapefile) e
georreferenciado (no sistema ETRS89/TM06);
c) Planta / perfil a escala adequada à pormenorização e análise da interferência.

Para viabilização dos vossos estudos e verificação da existência de eventuais situações de interferência
com as nossas infraestruturas, tendo em consideração as condições de interferência indicadas nos pontos
I e II, anexamos ficheiro em formato vetorial (ACAD) e georreferenciado (ETRS89-TM06) com o cadastro
das infraestruturas da RNT e da RNTGN na área pretendida.
Alertamos que a REN apenas promoverá o início da análise de processos de interferência que nos
sejam apresentados com os elementos mínimos atrás indicados e com a planta de localização no
formato indicado (vetorial e georreferenciado).

Caso a análise àqueles elementos mínimos venha a concluir pela necessidade de estudos adicionais, os
mesmos serão solicitados ao promotor em fase posterior.
Com os nossos melhores cumprimentos,

