
CC: Denunciante Exmo Senhor
Presidente da
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Algarve

(geral@ccdr-alg.pt)

Exmo Senhor
Presidente do Conselho Diretivo da
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

(arhalg.geral@apambiente.pt)

Exmo Senhor
Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

(secretariado.cd@icnf.pt)

Exmo Senhor
Diretor-Geral da
Direção-Geral de Agricultura
 e Desenvolvimento Rural

(direcao@dgadr.pt)

V/Referência V/Comunicação N/Referência
NUI/RD/OT/000033/21.3.CRI

Data

__________ __________ S/05652/CRI/21 2021-05-18

ASSUNTO:  Denúncia relativamente a títulos de utilização de recursos hídricos atribuídos à InspireFarms 
Unipessoal, Lda, na Quinta dos Moledos, Rogil, Aljezur, supostamente para a instalação de uma plantação de 
abacates.

Relativamente ao assunto em epígrafe, foi recebida nesta Inspeção-Geral, a denúncia cuja cópia se anexa (Ref.ª

E/07237/EE/21, em anexo), pelo que, atendendo ao seu teor e à documentação que a acompanha, e atentas as

competências desses Serviços no licenciamento e fiscalização, designadamente, da Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Algarve no âmbito de Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental e Reserva

Ecológica  Nacional,  da  Agência  Portuguesa  do  Ambiente/Administração de Região  Hidrográfica  do Algarve na

proteção dos recursos hídricos, do Instituto da Conservação Natureza e das Florestas, na proteção da conservação
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da natureza e análise de incidências ambientais, e da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural no

regadio, solicita-se a V. Exª a averiguação da situação e atuação em conformidade.

Mais  se  informa  que,  na  presente  data,  foi  dado  conhecimento  do  presente  expediente  ao  denunciante,

solicitando-se que lhe seja providenciada a respetiva resposta.

Agradecemos antecipadamente a Vossa atenção.

Com os melhores cumprimentos,

A Inspetora Diretora,

Ana Isabel Garcia

(No uso da competência subdelegada por via do Despacho n.º 1071/2021, 

publicado no Diário da República, 2.ª série PARTE C, N.º 17, 26 de janeiro de 2021).

Anexo: O mencionado

/PAMS
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