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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:48
'proteccaocivil@cm-bombarral.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0153 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Ex.mo Senhor Comandante da Proteção Civil do Bombarral
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338

•

Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
−
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
−
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
−
PS 99+718, no concelho de Óbidos

•

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 18:22
'geral@cm-cadaval.pt'
RE: 20180809_AG16011/0152 - Pedido de elementos

Exmos Srs
No seguimento do pedido abaixo, reiteramos a necessidade da consulta do Plano de Defesa Municipal de Floresta
Contra Incêndio, no âmbito do desenvolvimento do projeto de execução do projeto de modernização da linha do
oeste.
Com os melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

De: Maria João Brito - GIBB Portugal [mailto:mjbrito@gibbportugal.com]
Enviada: sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:47
Para: 'geral@cm-cadaval.pt'
Cc: 'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
Assunto: 20180809_AG16011/0152 - Pedido de elementos

Ex.mo Senhor
Responsável Gabinete Florestal do Cadaval
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
1

O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240

•

Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300

•
•

Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
−
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
−
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos
−

•

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment

2

Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:47
'geral@cm-cadaval.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0152 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Controlo:
Controlo

Destinatário

Lida

'geral@cm-cadaval.pt'

Lida: 10-08-2018 11:39

'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'

Lida: 13-08-2018 09:59

'Patricialourenco'

Ex.mo Senhor
Responsável Gabinete Florestal do Cadaval
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris

•

Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via

•
•

Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240

•
•
•
•

Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
−

PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

−

1

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 13:51
'geral@cm-caldas-rainha.pt'
20180809_AG16011/0155 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Controlo:
Controlo

Destinatário

Lida

'geral@cm-caldas-rainha.pt'

Lida: 10-08-2018 14:00

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Florestal das Caldas da Rainha
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
−
−
−

PI 39+811, no concelho de Mafra
PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras

−
−

PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
1

com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:53
'proteccao.civil@cm-caldas-rainha.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0155 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Ex.mo Senhor Comandante da Proteção Civil das Caldas da Rainha
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338

•

Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
−
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
−
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
−
PS 99+718, no concelho de Óbidos

•

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750
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Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
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2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 18:17
'geral@cm-mafra.pt'
FW: 20180809_AG16011/0149 - Pedido de elementos

Ex.mo Senhor
Responsável Gabinete Florestal Mafra
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
−
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
−
−

PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 18:15
'pcivil@cm-mafra.pt'
FW: 20180809_AG16011/0149 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.rar

Ex.mo Senhor Comandante dos Serviços de Proteção Civil de Mafra,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:

•

−
−

PS 38+874, no concelho de Mafra
PI 39+811, no concelho de Mafra

−
−
−
−
−

PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 13:45
'geral@cm-mafra.pt'
FW: 20180809_AG16011/0149 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.rar

Ex.mo Senhor
Responsável Gabinete Florestal Mafra
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
−

PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

−

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 13:44
'pcivil@cm-mafra.pt'
20180809_AG16011/0149 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.rar

Ex.mo Senhor Comandante dos Serviços de Proteção Civil de Mafra,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:

•

−
−

PS 38+874, no concelho de Mafra
PI 39+811, no concelho de Mafra

−
−
−
−
−

PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:39
'pcivil@cm-mafra.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0149 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Ex.mo Senhor Comandante dos Serviços de Proteção Civil de Mafra,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338

•

Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
−
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
−
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
−
PS 99+718, no concelho de Óbidos

•

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 18:24
'geral@cm-obidos.pt'
FW: 20180809_AG16011/0154 - Pedido de elementos

Exmos Srs
No seguimento do pedido abaixo, reiteramos a necessidade da consulta do Plano de Defesa Municipal de Floresta
Contra Incêndio, no âmbito do desenvolvimento do projeto de execução do projeto de modernização da linha do
oeste.
Com os melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

De: Maria João Brito - GIBB Portugal [mailto:mjbrito@gibbportugal.com]
Enviada: sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:51
Para: 'geral@cm-obidos.pt'
Cc: 'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
Assunto: 20180809_AG16011/0154 - Pedido de elementos

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Florestal de Óbidos
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
1

O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240

•

Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300

•
•

Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
−
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
−
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos
−

•

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
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Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:51
'geral@cm-obidos.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0154 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Florestal de Óbidos
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
−
−
−

PI 39+811, no concelho de Mafra
PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras

−
−

PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
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Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
quarta-feira, 12 de setembro de 2018 09:17
mjbrito@gibbportugal.com
gtf@cm-obidos.pt enviou-te ficheiros através do WeTransfer

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Clique aqui com o botão direito do rato para transferir imagens. Para ajudar a proteger a sua priv acidade, o Outlook impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.

Clique aqui com o botão direito do rato para
transferir imagens. Para ajudar a proteger a
sua priv acidade, o Outlook impediu a
transferência automática desta imagem a
partir da Internet.
Click 'Download images' to v iew images

gtf@cm-obidos.pt
enviou-te alguns ficheiros
1 ficheiro, 100 MB no total

・ Será eliminado a 19 de Setembro de
2018

Recebe os teus ficheiros

Envio das "shapefiles" do PMDFCI - Óbidos

Link para download
https://wetransfer.com/downloads/eadbcf20204767b3e17b6e9b4e7d7
e5d20180912080710/82a3867d135e86da82983d12abb0b49120180912
080710/f54b9e

1 ficheiro
PMDFCI_OBD.zip

Para te certificares de que recebes os nossos e-mails, adiciona noreply@wetransfer.com aos teus

1

contactos.

Sobre o WeTransfer

Clique aqui com o botão direito
do rato para transferir imagens.
Para ajudar a proteger a sua
priv acidade, o Outlook impediu a
transferência automática desta
imagem a partir da Internet.

・

Ajuda

・

Informações legais

Sem vírus. www.avg.com
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・

Denunciar esta transferência como spam

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
quinta-feira, 9 de agosto de 2018 18:55
'protecao.civil@cm-sintra.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0148 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Controlo:
Controlo

Destinatário

Lida

'protecao.civil@cm-sintra.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'

Lida: 13-08-2018 09:57

'Patricialourenco'

Ex.mo Senhor Comandante dos Serviços de Proteção Civil de Sintra,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
−
−
−

PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

1

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 18:25
'geral@cm-sobral.pt'
FW: 20180809_AG16011/0150 - Pedido de elementos

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Técnico Florestal de Sobral de Monte Agraço,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
−
−

PI 39+811, no concelho de Mafra
PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
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Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 18:20
'smpcsobral@sapo.pt'
FW: 20180809_AG16011/0150 - Pedido de elementos

Ex.mo Senhor
Comandante da Proteção Civil de Sobral de Monte Agraço,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
−
−

PI 39+811, no concelho de Mafra
PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
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Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 18:18
'gtf@cm-sobral.pt'
FW: 20180809_AG16011/0150 - Pedido de elementos

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Técnico Florestal de Sobral de Monte Agraço,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
−
−

PI 39+811, no concelho de Mafra
PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 13:53
'gtf@cm-sobral.pt'
FW: 20180809_AG16011/0150 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.rar

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Técnico Florestal de Sobral de Monte Agraço,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
−

PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

−

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 13:47
'gtf@cm-sobral.pt'
FW: 20180809_AG16011/0150 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Técnico Florestal de Sobral de Monte Agraço,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
−

PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

−

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:42
'smpcsobral@sapo.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0150 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Ex.mo Senhor Comandante dos Serviços de Proteção Civil de Sobral de Monte Agraço,
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:

•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338

•

Pequenas retificações de traçado ao longo do troço

•

Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
−
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
−
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
−
PS 99+718, no concelho de Óbidos

•

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.

2

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 13:49
'gtf@cm-tvedras.pt'
FW: 20180809_AG16011/0151 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Ex.mo Senhor
Responsável pelo Gabinete Técnico Florestal de Torres Vedras
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
−

PS 41+263, no concelho de Mafra
PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço

−
−

PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos

−

Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.

1

Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750
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confidential information, please delete it.
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria João Brito - GIBB Portugal <mjbrito@gibbportugal.com>
sexta-feira, 10 de agosto de 2018 09:44
'prociv@cm-tvedras.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'
20180809_AG16011/0151 - Pedido de elementos
EIA_Tracado.zip

Controlo:
Controlo

Destinatário

Lida

'prociv@cm-tvedras.pt'
'Sofia Dias Diogo - GIBB Portugal'

Lida: 13-08-2018 09:57

'Patricialourenco'

Ex.mo Senhor Comandante dos Serviços de Proteção Civil de Torres Vedras
O Consórcio GIBB Portugal/Quadrante/Prospectiva encontra-se a elaborar o projeto mencionado em epígrafe para a IP –
Infraestruturas de Portugal, S.A., em fase de Projeto de Execução e o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução,
A Modernização da Linha do Oeste consiste num projeto prioritário de reforço da competitividade do sector ferroviário através da
melhoria das condições de mobilidade de pessoas ao longo da região Oeste, cujos principais objetivos são a implementação de
um serviço mais competitivo, melhorando as condições de segurança e de exploração e potenciando o crescimento da quota de
mercado do setor ferroviário.
O projeto em questão desenvolve-se entre Mira Sintra / Meleças (km 20+320) e Caldas da Rainha (km 107+740) e abrange os
municípios de Sintra, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Cadaval, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, sendo as
principais intervenções de projeto as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrificação de todo o troço abrangido pelo projeto – instalação de catenária no sistema 2x25 kV, cujo fio de contato é
montado a 5,5 m acima do plano dos carris
Instalação de um Posto de Zona Neutra no Sabugo (km 26+600), do lado esquerdo da via
Instalação de 5 postos auto transformadores ao longo da linha
Construção de uma Subestação de Tração com potência de serviço de 16 MVA, na freguesia de Runa, ao km58+240
Duplicação da via entre os km 20+700 e 30+438 e entre os km 38+070 e 44+300
Construção de uma variante ao traçado atual entre os km 75+383 e 77+338
Pequenas retificações de traçado ao longo do troço
Construção de passagens desniveladas nos seguintes locais:
−
PS 38+874, no concelho de Mafra
−
PI 39+811, no concelho de Mafra
−
PS 41+263, no concelho de Mafra
−
−
−
−

PS 43+238, no concelho de Sobral de Monte Agraço
PS 73+580, no concelho de Torres Vedras
PI 77+988, no concelho de Torres Vedras
PS 99+718, no concelho de Óbidos
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Tendo o referido projeto sido já sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental e obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada, vem o consórcio por este meio, consultar os serviços municipais de proteção civil / gabinetes técnicos florestais,
com vista a proceder a uma análise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes suscetíveis de afetarem ou serem afetados
pelo projeto.
Neste sentido, solicitamos a V. Exas a disponibilização de informação em formato vetorial (shapefile ou dwg) referente
designadamente ao Plano de Defesa Municipal de Floresta Contra Incêndio e/ou outra informação considerada relevante para
a análise em questão, nomeadamente de zonas com elevado risco de incêndio.
Para facilitar o fornecimento de elementos enviamos os principais elementos do projeto, em formato dwg.
Antecipadamente gratos pela Vossa atenção, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
MARIA JOÃO BRITO
Departamento de Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente
____________________________

GIBB Portugal – Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A.
Alameda António Sérgio, nº 22 - 9º C
Edifício Amadeu Sousa Cardoso - Miraflores, 1495-132 Algés
Tel.:+351 213861523 Fax.:+351 213855750

Antes de imprimir, pense no ambiente!
Think GREEN . Keep it on SCREEN
Before printing, think about the environment
Esta mensagem é exclusivamente dirigida ao(s) destinatário(s) indicado(s).
Se a recebeu por engano, agradecemos que não a copie nem a reenvie e que nos comunique o ocorrido através do email de resposta e como a mensagem pode conter informação de
natureza confidencial, agradecemos que a apague.
This message is exclusively addressed to the indicated recipient(s).
If you have received it by mistake, we would appreciate that you do not copy or forward it and that you report the incident, by replying to the email above. Since the message may contain
confidential information, please delete it.
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Ata de Reunião nº02/ANACOM
DMS 2307394-006
Data

11-07-2018

Local

ANACOM – Av. José Malhoa, 12 - Lisboa

Assunto

PF06_D22 – Reunião ANACOM nº02

Início: 15:30

Fim: 17:00

Objetivos
Articulação entre a IP e a ANACOM, para avaliação das eventuais interferências entre a Estação
Radioelétrica de Negrais (Sintra) com a eletrificação da Linha do Oeste
Agenda

Abreviaturas
Abr.
Designação
APA

Agência Portuguesa de Ambiente

ANACOM

Autoridade Nacional de Comunicações

PT

Portugal Telecom

EIA

Estudo de impacte ambiental

RECAPE

Relatório de Conformidade Ambiental
do Projeto de Execução

IP

Infraestruturas de Portugal

Abr.

Designação

Conclusões
Código

Conclusões
(decisões e ações)

D22.01

IPE.MOD.003 |v01

D22.02

Articulação com a APA - EIA
No âmbito da consulta pública promovida pela APA
ao projeto de modernização da Linha do Oeste foi
identificada pela ANACOM a servidão associada ao
Centro Radioelétrico da Estação de Terrena de
Negrais-Sintra da PT.
Estudo de avalização
Foi acordada a necessidade da IP promover um
estudo de avaliação entre o sistema ferroviário a
considerar na Linha do Oeste e o funcionamento do
Centro Radioelétrico da Estação de Terrena de
Negrais-Sintra da PT.

pf06_d22 - ata reuniao 02 - 11 julho 18
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Responsáveis

Prazos

(para as ações)

(para as
ações)

IP

Este estudo é semelhante ao já efetuado em 2008
sobre a influência entre a linha de alta velocidade e a
Estação Centro Radioelétrico Formado pela Estação
Remota de Serves da ANACOM.
Neste estudo devem ser considerados pelo menos 5
perfis de avaliação radioelétrica para a zona de
restrição nº1.

D22.03

Foi também acordado que a definição do âmbito do
estudo, a contratar pela IP, terá uma avaliação prévia
por parte da ANACOM e da PT.
Articulação com a APA - RECAPE
A IP informou que está a decorrer a fase de
RECAPE, na qual serão evidenciadas as resoluções
e avaliações feitas entre a IP e a ANACOM.

ANACOM/IP

Na fase de consulta pública do RECAPE deverá a
ANACOM fazer referência a estas iniciativas.

Próximos passos
Preparação da consulta a entidade externa e independente para realização de estudo que avalie
a influência entre o Sistema Ferroviário a considerar na Linha do Oeste e o funcionamento do
Centro Radioeléctrico da Estação Terrena de Negrais-Sintra da PT
Outros assuntos

Participantes
Nome

Entidade

Contato

Assinatura

IP.MOD.011 |v01

(facultativa)

Carlos Marques

ANACOM

carlos.marques@anacom.pt

Cláudia Calixto

IP

claudia.calixto@infraestruturasdeportugal.pt

José Fevereiro

PT

jose.t.fevereiro@telecom.pt

Marco Santos

IP

marco.santos@infraestruturasdeportugal.pt

Nuno Marques

IP

nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt

Pedro Brasão

PT

pedro.n.brasao@telecom.pt

Ata elaborada por:
Nuno Marques

pf06_d22 - ata reuniao 02 - 11 julho 18
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2.

Anexos
1 - Listagem de Assuntos resolvidos
Responsáveis

Data de
início

Data de
resolução

IP.MOD.011 |v01

Assuntos

pf06_d22 - ata reuniao 02 - 11 julho 18
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3.

DMS: 2294627-008

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA
PRAÇA DA PORTAGEM
2809-013 ALMADA

Sua referência :

Sua comunicação de:

Nossa referência :

Data :

2018,GAP,S,10,3159

21-06-2018

Assunto: Pf06_D14 -Envio do Estudo Prévio

Ex. mo Sr. Presidente do Conselho de Administração Executivo,
No seguimento da vossa comunicação que apresentava proposta de solução do restabelecimento da E.M.
575, junto à estação ferroviária de Óbidos eliminando a PN e, após analise técnica da mesma, somos a
informar do seguinte:
1- O traçado da variante merece concordância, atendendo ao facto de ser a localização preferencial que
evita menor impacto, à proximidade do monumento Nacional (Castelo).
2- Deverá ser criada uma nova inserção na rotunda proposta e não um entroncamento, da estrada
municipal que dará acesso à estação e às várzeas, pelo caminho paralelo à linha férrea.
3- Deverá ser instalada na obra projectada a conduta adutora de água

(0 250) que abastece Óbidos e

aglomerados limítrofes, no passeio da via ou agarrada à estrutura para se libertar da actual PN no seu
subsolo dessa infraestrutura.
4- A acessibilidade pedonal dos utentes do caminho de ferro à estação, desde Óbidos, deverá ser
assegurado de forma rápida sem ter de ser pela nova variante que torna o acesso penoso e indesejável.
5- Para uma efectiva valorização da linha do Oeste e da Estação de Óbidos, será necessário a construção
de um funicular ou elevador panorâmico que ligue a actual estação à zona da Cerca do Castelo, reforçando
assim, a acessibilidade ao caminho de ferro .

Com os melhores cumprimentos

o Presidente da Câmara

Municipal

Edifício dos Paços do Concelho, Largo de São Pedro - 2510-086 ÓBIDOS
TEl. 262955500 - FAX : 262 955 501- E-MAIL: geral@cm-obidos.pt- NIF: 506 802 698
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MUNiCíPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL
2510-086 ÓBIDOS
TELEFONE 282 955 500 • FAX 282 955 501
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Infraestruturas
de Portugal
Direção de Engenharia e Ambiente

Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional

Praça da Portagem
2809-013 ALMADA
Portugal
T +351 211 069 302

Exmo Senhor
Diretor Geral

F +351 212 879 923

Alberto António Rodrigues Coelho
Av. Ilha da Madeira
1400-204 Lisboa

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERENCIA ANTECEDENTE

SAIDA

DATA

2350265-007 2018-10-15

Assunto: PF06_D25 - Processo AIA 2979 — "Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto
de Modernização da Linha do Oeste".

Na sequência do vosso parecer 4891 DPTM-AF de 29.07.2018, enviado à APA — Agência
Portuguesa do Ambiente, no âmbito do processo AIA 2979 — "Avaliação de Impacte Ambiental do
Projeto de Modernização da Linha do Oeste", e após a reunião realizada no passado dia 21 de
Setembro no Campo de Santa Clara, com o Sr° Diretor da DI, vimos pelo presente solicitar nova
apreciação deste processo.

r e ficiência, a IP imprime a preto e br

Da referida reunião confirmou-se um erro de simpatia associado a uma layer do desenho, mal

E

localizada, a qual daria a entender que a infraestrutura ferroviária projetada iria ocupar terrenos
adjacentes ao corredor atual e desta forma extravasar os limites do Domínio Público Ferroviário.
Tal como referido na reunião não haverá qualquer alteração do traçado, na zona abrangida pelas
servidões instituídas pelo Decreto 47528 de 08 de Fevereiro de 1967, pelo consideramos estarem
agora reunidas as condições necessárias à vossa a concordância. Juntamos para o efeito plantas
do projeto de execução na zona em questão.
Com os melhores cumprimentos,

Ce

o_

IP.MOD.006 IV05

O Diretor de Engenharia e Amb. nte

José Manuel Faísca

Sede
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA
Praça da Portagem • 2809-013 ALMADA • Portugal
T +351 212 879 000 • F +351 212 951 997
ip@infraestruturasdeportugal.pt • wvvw.infraestruturasdeportugal.pt

NIPC 503 933 813
Capital Social 5.965.375.000,00 Euros

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques
<nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
segunda-feira, 29 de outubro de 2018 10:39
mario.olivenca@gibbportugal.com
Maria João Brito - GIBB Portugal (mjbrito@gibbportugal.com)
FW: PF06_D01 - Reposição de serviços afetados - rede eléctrica
Xref_eixo_novo.dwg; Xref_saias.dwg

De: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques
Enviada: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 09:40
Para: Luís Figueiredo Diniz <LuisFigueiredo.Diniz@edp.pt>
Assunto: RE: PF06_D01 - Reposição de serviços afetados - rede eléctrica
Bom dia Engº Figueiredo
Junto dois xref relativos ao traçado ferroviário, incluindo saias de taludes. São ambos referencias externas dos
desenhos que lhe enviei anteriormente.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Lopes Marques
Direção de Engenharia e Ambiente
Gestão de Projetos
Campus do Pragal – Praça da Portagem
2809-013 Almada – Portugal
T (+351) 212 879 000 ∙ Tm (+351) 918 912 398
nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt

www.infraestruturasdeportugal.pt

De: Luís Figueiredo Diniz [mailto:LuisFigueiredo.Diniz@edp.pt]
Enviada: 17 de outubro de 2018 18:36
Para: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques <nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: RE: PF06_D01 - Reposição de serviços afetados - rede eléctrica

Boa tarde
A transferência que me enviou tem 17 ficheiros
Não há forma de me enviarem um ficheiro com o traçado da linha ?
Cumprimentos
1

De: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques [mailto:nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt]
Enviada: 17 de outubro de 2018 16:00
Para: Luís Figueiredo Diniz <LuisFigueiredo.Diniz@edp.pt>
Cc: Claudia Maria Lucas Calixto <claudia.calixto@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: PF06_D01 - Reposição de serviços afetados - rede eléctrica
Caro engº Figueiredo, boa tarde
Enviei agora por wetransfer o conjunto de desenho em formato editável, sendo desta forma possível, a
georreferenciação tanto do traçado ferroviário com das restantes infraestruturas elétricas.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Lopes Marques
Direção de Engenharia e Ambiente
Gestão de Projetos
Campus do Pragal – Praça da Portagem
2809-013 Almada – Portugal
T (+351) 212 879 000 ∙ Tm (+351) 918 912 398
nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt

www.infraestruturasdeportugal.pt

De: Luís Figueiredo Diniz [mailto:LuisFigueiredo.Diniz@edp.pt]
Enviada: 17 de outubro de 2018 13:34
Para: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques <nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: 2018105- FW: PF06_D01 - Reposição de serviços afetados - rede eléctrica

Boa tarde
Para uma analise do traçado integrado no nosso sistema cartográfico
solicito um ficheiro dwg com o traçado georregferenciado da linha
Cumprimentos
LD
De: Ana Cristina Mendes
Enviada: 16 de outubro de 2018 16:24
Para: nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt
Cc: Luís Figueiredo Diniz <LuisFigueiredo.Diniz@edp.pt>; António Sobral <Antonio.Sobral@edp.pt>
Assunto: FW: PF06_D01 - Reposição de serviços afetados - rede eléctrica

Boa tarde,
Devido à reorganização interna da EDP Distribuição que tomou efeito no início de 2018, foi necessário
passar todas as informações à nossa Direção de Serviços a Redes, que ficará como interlocutor para este
processo.
2

Estou a dar conhecimento ao Engº Luís Diniz, da D-DSR-AGI, a quem passámos toda a informação.

Cumprimentos,

Ana Cristina Mendes
EDP DISTRIBUIÇÃO
Direção de Rede e Concessões Lisboa
Área Gestão de Ativos
Rua D. Luís I, 12
LISBOA, PT
Tel: 21 002 2225 / 21 002 2273

From: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques [mailto:nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt]
Sent: terça-feira, 16 de outubro de 2018 16:11
To: Ana Cristina Mendes <AnaCristina.Mendes@edp.pt>; Fernando Jorge Santos <FernandoJorge.Santos@edp.pt>
Cc: Claudia Maria Lucas Calixto <claudia.calixto@infraestruturasdeportugal.pt>
Subject: PF06_D01 - Reposição de serviços afetados - rede eléctrica
Caros, boas tardes
Juntámos através do wetranfer, o projeto de execução relativo à modernização da Linha do oeste, entre Meleças e
Caldas da Rainha, para vossa apreciação e parecer.
Trata-se do processo que iniciamos já há algum tempo ( Fev 2016 ) e que completa agora uma fase importante com
a conclusão de projeto.
Não obstante a vossa apreciação sugerimos a realização de reunião para os esclarecimentos que considerem
necessários.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Lopes Marques
Direção de Engenharia e Ambiente
Gestão de Projetos
Campus do Pragal – Praça da Portagem
2809-013 Almada – Portugal
T (+351) 212 879 000 ∙ Tm (+351) 918 912 398
nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt

www.infraestruturasdeportugal.pt
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De: WeTransfer [mailto:noreply@wetransfer.com]
Enviada: 16 de outubro de 2018 15:56
Para: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques <nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: Os teus ficheiros foram enviados com êxito para fernandojorge.santos@edp.pt e mais 1 destinatário
Thanks for
using
WeTransfer!
Your files
were sent
successfully .

Clique aqui com o botão direito do rato para transferir imagens. Para ajudar a proteger a sua priv acidade, o Outlook impediu a transferência automática desta imagem a partir da Internet.

Clique aqui com o botão direito do rato para
transferir imagens. Para ajudar a proteger a
sua priv acidade, o Outlook impediu a
transferência automática desta imagem a
partir da Internet.
Click 'Download images' to v iew images

Ficheiros enviados a
fernandojorge.santos@edp.pt
e mais 1
173 ficheiros, 50 MB no total

・ Será eliminado a 23 de Outubro de
2018

Obrigado por usares o WeTransfer. Vamos enviar-te um e-mail de
confirmação assim que o download dos teus ficheiros for feito.

Destinatários
fernandojorge.santos@edp.pt anacristina.mendes@edp.pt

Link para download
https://we.tl/t-H0GZEpUCTC

173 ficheiros
PF06_PE_V08_T8.3.6.4_MQT.pdf
LO.PE.EDF.OCT.6392.dwf
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LO.PE.EDF.OCT.6387.dwf
LO.PE.EDF.OCT.6415.dwf
LO.PE.EDF.OCT.6356.dwf
+ mais 168

Mensagem
PF06_D01 - Projetos de serviços afetados - rede elétrica

Para te certificares de que recebes os nossos e-mails, adiciona noreply@wetransfer.com aos teus
contactos.

Sobre o WeTransfer

・

Obtém mais com o WeTransfer, obtém o Plus
Ajuda

・

Informações legais

・

Denunciar esta transferência como spam

Clique aqui
com o botão
direito do
rato para
transferir
imagens.
Para ajudar a
proteg er a
su a
priv acidade,
o Outloo k
impediu a
transferência
auto mática
desta
imagem a

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

DISCLAIMER

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do
destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário
assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os
seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico,
devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição,
a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se
recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o
emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua cooperação.

The information contained in this e-mail and any accompanying documents is
confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to
whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property
of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this
communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you
have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the
sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system.
Infraestruturas de Portugal, SA. thanks you for your cooperation.

Sede Social | Head Office Praça da Portagem · 2809-013 Almada · Portugal
NIPC | Tax ID 503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:
Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada,
gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.
Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da
mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or
distributed, under the terms of current legislation.
If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by
email, and delete this message from your device.
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada,
guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al
remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.

Clique aqui com o botão direito
do rato para transferir imagens.
Para ajudar a proteger a sua
priv acidade, o Outlook impediu a
transferência automática desta
imagem a partir da Internet.

Sem vírus. www.avg.com
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Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques
<nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
segunda-feira, 29 de outubro de 2018 10:34
mario.olivenca@gibbportugal.com
Maria João Brito - GIBB Portugal (mjbrito@gibbportugal.com)
FW: PF06_D18 - Projeto de proteção da conduta
Tomo 8.3.6.1-Rede Aguas e Esgotos_Rev-02-20181025T091230Z-001.zip

De: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques
Enviada: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 10:29
Para: Vitor S. Freitas <vfreitas@dgadr.pt>; Alberto Freitas <afreitas@dgadr.pt>; Isabel Loureiro
<iloureiro@dgadr.pt>; Vitor Candeias <vcandeias@dgadr.pt>; Eduardo M. Gomes <egomes@dgadr.pt>
Cc: Maria Cândida C.F.E.S. Osório de Castro <candida.castro@infraestruturasdeportugal.pt>; Claudia Maria Lucas
Calixto <claudia.calixto@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: RE: PF06_D18 - Projeto de proteção da conduta
Caros, bom dia
Na sequencia da reunião do passado dia 15/10 junto enviamos rev. 02 relativamente ao projeto de proteção da
conduta.
Relativamente à atualização da zona de servidão a considerar, será oportunamente enviada para vossa apreciação.
Finalmente recordamos a necessidade no envio de especificações técnicas a considerar no CE.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Lopes Marques
Direção de Engenharia e Ambiente
Gestão de Projetos
Campus do Pragal – Praça da Portagem
2809-013 Almada – Portugal
T (+351) 212 879 000 ∙ Tm (+351) 918 912 398
nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt

www.infraestruturasdeportugal.pt

De: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques
Enviada: 9 de outubro de 2018 12:18
Para: 'Vitor S. Freitas' <vfreitas@dgadr.pt>; Alberto Freitas <afreitas@dgadr.pt>; Isabel Loureiro
<iloureiro@dgadr.pt>; Vitor Candeias <vcandeias@dgadr.pt>; Eduardo M. Gomes <egomes@dgadr.pt>
Cc: Maria Cândida C.F.E.S. Osório de Castro <candida.castro@infraestruturasdeportugal.pt>; Claudia Maria Lucas
1

Calixto <claudia.calixto@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: PF06_D18 - Projeto de proteção da conduta
Caros, boa tarde
Temos finalmente a solução para a proteção da conduta de rega em Óbidos objeto da vossa intervenção.
Solicita-se a necessária avaliação e se for o caso, a aceitação da solução proposta.
Estamos como sempre à vossa inteira disposição para os esclarecimentos que pretendam.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Lopes Marques
Direção de Engenharia e Ambiente
Gestão de Projetos
Campus do Pragal – Praça da Portagem
2809-013 Almada – Portugal
T (+351) 212 879 000 ∙ Tm (+351) 918 912 398
nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt

www.infraestruturasdeportugal.pt

De: Vitor S. Freitas [mailto:vfreitas@dgadr.pt]
Enviada: 5 de julho de 2018 11:32
Para: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques <nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>; Maria Cândida C.F.E.S.
Osório de Castro <candida.castro@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Eduardo M. Gomes <egomes@dgadr.pt>; Alberto Freitas <afreitas@dgadr.pt>; Isabel Loureiro
<iloureiro@dgadr.pt>; Vitor Candeias <vcandeias@dgadr.pt>
Assunto: Perfil Longitudinal CO1
Bom dia caros colegas,
Junto se envia o perfil longitudinal e planta da conduta de rega CO1 (tela final) dos 133 metros a norte
do entroncamento da estrada da estação
com a estrada municipal que liga ao Bairro da Senhora da Luz, Salgueirinha e Caldas da Rainha
(que corrresponderá à futura rotunda de chegada do viaduto).
A conduta de rega tem 600mm de DN e é em ferro fundido dútil, da Electrosteel.
Na zona daquele entroncamento até ao rio Arnóia, a conduta de rega tem recobrimento (acima do
extradorso superior)
entre 2,80m e 3,20m.
Melhores cumprimentos
Vítor Freitas
2
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Vitor Manuel Silva Freitas
DSR / Divisão do Regadio
Tel. (+351) 218442360

http://www.dgadr.gov.pt
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DGA DR

De: "Eng. Civil | Mário Mamede" <mario.mamede@pragosa.pt>
Para: "Vitor S. Freitas" <vfreitas@dgadr.pt>
Cc: "João Banha" <joao.banha@pragosa.pt>, "Nuno Andrade | C. Pragosa" <nuno.andrade@pragosa.pt>,
"Márcio Luis" <marcio.luis@pragosa.pt>, "Rui Fidalgo RIOBOCO" <ruimfidalgo@rioboco.pt>,
vcandeias@dgadr.pt
Enviadas: Quinta-feira, 5 de Julho de 2018 9:44:16
Assunto: Obra 1662 - Perfil Longitudinal CO1
Bom Dia
Caro Eng. Vitor Freitas, no seguimento do vosso pedido vimos por este meio enviar o Perfil Longitudinal CO1 junto
ao caminho de ferro.
Caso tenham algum duvida ou necessitem de algum elemento adicional, não hesitem em contactar-nos.
Com os melhores cumprimentos,
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

DISCLAIMER

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do
destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário
assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os
seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico,
devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição,
a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se
recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o
emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua cooperação.

The information contained in this e-mail and any accompanying documents is
confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to
whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property
of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this
communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you
have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the
sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system.
Infraestruturas de Portugal, SA. thanks you for your cooperation.

Sede Social | Head Office Praça da Portagem · 2809-013 Almada · Portugal
NIPC | Tax ID 503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.

3

Clique aqui com o botão direito
do rato para transferir imagens.
Para ajudar a proteger a sua
priv acidade, o Outlook impediu a
transferência automática desta
imagem a partir da Internet.

Sem vírus. www.avg.com

4

Maria João Brito - GIBB Portugal
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques
<nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
segunda-feira, 29 de outubro de 2018 10:30
mario.olivenca@gibbportugal.com
Maria João Brito - GIBB Portugal (mjbrito@gibbportugal.com)
FW: PF06_D28 - Informações torres GSMR

De: Jorge Freitas [mailto:jorge.freitas@anac.pt]
Enviada: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 17:16
Para: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques <nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: RE: PF06_D28 - Informações torres GSMR
Boa tarde
Caro Eng. Nuno Marques,
De acordo com a CIA 10/03 de 06 de Maio, “ LIMITAÇÕES EM ALTURA E BALIZAGEM DE OBSTÁCULOS ARTIFICIAIS À
NAVEGAÇÃO AÉREA” as torres em causa só serão obstáculo se ultrapassarem a altura de 30 m ( 3.1, alínea e)). De
acordo com a descrição da “TORRE TRELIÇADA TRIANGULAR 30 METROS” enviada, fico com a ideia que a mesma já
cumpre com a balizagem necessária (creio que a referência a “Pintura Balizada” indica a pintura com bandas
alternadas de vermelho e branco). Convém esclarecer esta questão quando for formalizado o pedido de parecer e
indicar também a existência de balizagem luminosa.

.
3. CARACTERIZAÇÃO DE OBSTÁCULO
3.1 Construções ou quaisquer outros equipamentos considerados obstáculos
Considera-se obstáculo toda a construção ou qualquer outro equipamento, instalação,
ou similar, que:
…..
e. Sendo postes (não integrados em linhas aéreas), mastros, antenas, etc., isolados,
ultrapasse a altura de 30 metros;
Cumprimentos,

Jorge Freitas
Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas

Aeronautical Infrastructure Department
Clique aqui com o botão
direito do rato para transferir
imagens. Para ajudar a
proteger a sua priv acidade, o
Outlook impediu a
transferência automática
desta imagem a partir da
Internet.

Autoridade Nacional da Aviação Civil

Portuguese Civil Aviation Authority

Morada:

Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado
1749-034 Lisboa
Portugal
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jorge.freitas@anac.pt
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+351 21 841 06 14

Web:

www.anac.pt
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From: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques <nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
Sent: 25 de outubro de 2018 15:12
To: Jorge Freitas <jorge.freitas@anac.pt>
Cc: Claudia Maria Lucas Calixto <claudia.calixto@infraestruturasdeportugal.pt>; Maria Cândida C.F.E.S. Osório de
Castro <candida.castro@infraestruturasdeportugal.pt>
Subject: PF06_D28 - Informações torres GSMR
Caro engº Jorge Freitas
Conforme combinado junto informação relativa às torres radio Solo Comboio que temos previstas instalar na Linha
do oeste, entre Mira Sintra e Caldas da Rainha.
Não obstante a consulta que irá ser feita através da APA, no âmbito do processo AIA/RECAPE que junto tb em
anexo, pretende-se antecipadamente identificar eventuais medidas a tomar.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Lopes Marques
Direção de Engenharia e Ambiente
Gestão de Projetos
Campus do Pragal – Praça da Portagem
2809-013 Almada – Portugal
T (+351) 212 879 000 ∙ Tm (+351) 918 912 398
nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt

www.infraestruturasdeportugal.pt

De: Jorge Humberto Simões Fernandes
Enviada: 12 de outubro de 2018 13:06
Para: Nuno Miguel Ferreira Lopes Marques <nuno.marques@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Miguel Oliv.Baptista Geraldes Freire <miguel.freire@infraestruturasdeportugal.pt>; Mário Jorge Cabral Pereira
<mario.pereira@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: FW: Linha Oeste - Informações torres
Caro Nuno Marques
Remete-se, em tempo record, a informação solicitada.
Cumprimentos
Jorge Fernandes
Gestão de Projetos Integrados
Direção de Acessibilidade, Telemática e ITS
Rua Passeio do Báltico, N.º 4 1990-036 LISBOA · Portugal
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T (+351) 211 024 032· Tm (+351) 918 912 322 · F (+351) 211 021 701
jorge.fernandes@infraestruturasdeportugal.pt

De: Mário Jorge Cabral Pereira
Enviada: sexta-feira, 12 de outubro de 2018 13:02
Para: Jorge Humberto Simões Fernandes <jorge.fernandes@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Miguel Oliv.Baptista Geraldes Freire <miguel.freire@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: Linha Oeste - Informações torres
Caro Jorge,
Segue a informação solicitada:
Nº
BTS

PK

Designação do
Local

Altura da
Torre
(m)

1

20,32

Meleças

30

2

25,377

Sabugo

30

3

29,931

Pedra Furada

30

4

35,574

Alcainça

35

5

41,715

Jerumelo

35

6

45,85

Sapataria

30

7

50,514

Zibreira

30

8

55,018

Dois Portos

30

9

59,31

Runa

30

10

61,844

PN 61+844

30

11

64,157

Torres Vedras

30

12

66,116

PN 66+116

30

13

71,235

Ramalhal

30

14

78,166

Outeiro

30

15

82,878

Camarão

30

16

87,26

Bombarral

30

17

90,81

Paúl

30

18

94,367

São Mamede

40

19

100,9

Óbidos

40

20

105,011

Caldas da Rainha

30

Cumprimentos,
Mário Pereira
Departamento de Redes de Comunicação
Direção de Acessibilidade, Telemática e ITS
Rua Passeio do Báltico, nº 4, 1990-036 Lisboa · Portugal
T (+351) 211 024 092 · Tm (+351) 918 912 368 · F (+351) 21 10 21 701
mario.pereira@infraestruturasdeportugal.pt

www.infraestruturasdeportugal.pt
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

DISCLAIMER

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do
destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário
assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os
seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico,
devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição,
a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se
recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o
emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua cooperação.

The information contained in this e-mail and any accompanying documents is
confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to
whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property
of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this
communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you
have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the
sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system.
Infraestruturas de Portugal, SA. thanks you for your cooperation.

Sede Social | Head Office Praça da Portagem · 2809-013 Almada · Portugal
NIPC | Tax ID 503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.

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