
DENÚNCIA
Identificação do Reclamante

Nome *
Regenerarte - Associação de Proteção e Regeneração dos Ecossistemas

Morada *
Rua Capitão Francisco da Silva Rijo nº13

Localidade *
Barão de São João

Código Postal *
8600-013

Distrito *
Faro

Concelho *
Lagos

Freguesia *
União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João

Telefone
n.a.

Telemóvel
934999330

E-mail *
associacao.regenerarte@gmail.com

Identificação do Reclamado (Autor)

Nome
InspireFarms Unipessoal Lda

Morada
Rua António Cândido, 10, 3 º

Localidade
Lisboa

Código Postal
1050-076

Distrito
Lisboa

Concelho
Lisboa

Freguesia
Avenidas Novas

Identificação da Ocorrência Principal

Local *

País *
Portugal

País
Portugal
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Rogil

Latitude
n.a.

Longitude
n.a.

Distrito *
Faro

Concelho *
Aljezur

Freguesia *
Rogil

Data *
2021-05-17

Hora *
16:00

Foram contactadas outras Autoridades? *
 Sim
 Não

Quais?
n.a.

Testemunha(s)
Casimiro Paixão, Quinta de Moledos, 8670-094 Aljezur, 919210515

Descrição *
Está em curso uma plantação de abacates no local anteriormente indicado, no concelho de Aljezur sobre a qual caiem suspeitas fundadas de estar
em violação de diversa legislação aplicável, nomeadamente: 
- ausência das autorizaçóes adequadas emitidas pelas entidades para o uso em causa (Rede Natura 2000; ICNF, CCDR, DRAP) incluindo
fundamentados estudos de incidências ambientais ou outros pareceres aplicáveis; 
- ausência de autorização para a remoção de coberto vegetal, despedrega e alteraçáo de topografia;
- Títulos de URH emitidos pela APA caducados (pelo que o sistema instalado de rega gota-a-gota poderá não estar capaz de usar água proveniente
desses furos);
- Ausência de autorização para construção de charca (APA); alertamos para o facto de esta charca NOVA, recém construída, estar em enchimento há já
alguns dias com água que provém do Perímetro de Rega do Mira pelo que solicitamos, também, verificação da existência de autorização da
Associação de Beneficiários do Mira para o efeito (abastecimento de reservatório de água prévio à plantação de espécimes vegetais) bem como do
próprio direito ao uso;

Assim, somos a requerer intervenção imediata no local para verificação da legalidade da instalação e eventual suspensão dos trabalhos em curso,
incluindo tanto a captação de água de furos como o uso de água do sistema do perímetro de rega, caso se confirmem os suspeitos incumprimentos.

Ocorrências complementares
n.a.

Ficheiros (upload)
Titulo1 (3).pdf (613.77 KB)

Vertente Ambiental *
Ordenamento do Território
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