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Ex.mo Sr. Arq.º João Laia

Apreciados os documentos remetidos na sequência da Conferência Procedimental do Plano de 
Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Torre Vã, realizada no passado dia 10 de 
dezembro de 2019, a APA/ARH do Alentejo, no âmbito das suas competências, nomeadamente o 
que se prende com os Recursos Hídricos e as zonas objeto de medidas de proteção dos mesmos, 
informa que não tem nada opor ao desenvolvimento do Plano.

No que concerne à exclusão da Reserva Ecológica Nacional, tendo presente a importância deste 
projeto na economia local e regional e a fundamentação agora apresentada no Relatório de 
Exclusões da REN, bem como, as medidas de salvaguarda e de compensação ambiental 
propostas, emite-se parecer favorável.

Mais se informa que todas as ações associadas ao uso, ocupação e transformação do solo na 
área de intervenção do plano em causa, que impliquem a utilização de recursos hídricos 
(exemplo: captação de água subterrânea, rejeições de águas residuais, etc...), tal como se 
encontra definido na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio (Regime de Utilização dos Recursos Hídricos), terão de obter o 
respetivo Título de Utilização dos Recursos Hídricos, a emitir pela APA/Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, devendo para o efeito ser entregue o processo devidamente instruído, 
que poderá ser efetuado em www.apambiente.pt, através da plataforma de licenciamento online 
(Siliamb), podendo ser aplicável às utilizações dos recursos hídricos o Regime Económico e 
Financeiro dos Recursos Hídricos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

Com os melhores cumprimentos,

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo
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