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Bom dai Dr. Miguel Gomes,
Na sequência do nosso contacto telefónico e em aditamento ao pedido de elementos adicionais
já formulado através do nosso oficio com referência S18255-201812-DSA/DAMA, de 26-122018, solicita-se que considerem na Vossa resposta de elementos adicionais, por forma a
melhor esclarecer o Estudo de Incidências Ambientais relativo ao Projeto da Central Solar do
Poceirão, os elementos relativos aos fatores ambientais recursos hídricos e património cultural,
designadamente:
Recursos Hídricos – Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste
- indicar a origem da água a utilizar na fazer de construção e na fase de exploração. Se o
abastecimento de água for efetuado a partir de furo, apresentar a sua localização e
características e, caso se encontre licenciado, indicar o respetivo título e usos associados;
- indicar o consumo de água previsto para a fase de construção e para a fase de exploração;
- indicar o volume de efluente doméstico produzido na fase de exploração e respetivo destino
final;
- disponibilizar a delimitação da área do projeto (central solar e corredor da linha elétrica) em
formato Shapefile, no sistema de coordenadas PT-TM-ETRS89 (EPSG:3763);
- demonstrar que a s funções associadas à tipologia de REN ( Áreas Estratégicas de Proteção e
Recarga de Aquíferos) insertadas pela Central Solar e pelo corredor da Linha Elétrica se
encontram asseguradas.
Património Cultural
- Elaborar Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, apresentando os resultados da
prospeção arqueológica da área de incidência do projeto, incluindo o projeto complementar da
Linha Elétrica aérea, o qual deverá ser previamente submetido à análise e parecer da Direção
Geral do Património Cultural. Na sequência da aprovação do referido relatório, deverá
proceder-se à avaliação de incidências ambientais no domínio do Património Cultural.
Com os melhores cumprimentos,

Fernando Pereira
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