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S02218-201805-ORD

De: Conceição Melão <cmelao@ccdr-alg.pt>
Enviado: 14 de maio de 2018 10:07
Para: 'geral@cm-monchique.pt'
Cc: 'dcnfalg@icnf.pt'; 'arhalg.geral@apambiente.pt'
Assunto: Alteração Simplificada da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional para a Área 

do Município de Monchique - Covão D`Águia - S02218-201805-ORD 
#PROC:25.07.01.00005.2017#

Anexos: Oficio APA Covão Aguia - Monchique.pdf

Exmo. Senhor 
Presidente da CM Monchique 

Na sequência da receção do ofício nº 626 de 20.03.2018 da Câmara Municipal de Monchique (CMM),
(entrada nº E01695-201803 de 21.03.2018), sobre o assunto identificado em epígrafe, informa-se e 
esclarece-se:  

1. Estando o procedimento da alteração simplificada da delimitação da REN no Covão D’ Águia, em
Monchique, condicionado pela decisão de incidências ambientais do procedimento de AincA, da
responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, (ICNF), a CCDR
Algarve aguarda a comunicação dessa decisão pelo ICNF ou pela CMM, para prosseguir com o
procedimento de alteração simplificada em apreço, (cf. nº 6 e nº7 do artigo 16º-A do RJREN).

2. Remete-se para conhecimento, o parecer emitido pela APA / ARH Algarve, (com a referência nº
S054061-201709-ARHALG.DPI de 29.01.2018), que se anexa.

3. Mais se informa que, relativamente à deslocalização pretendida nomeadamente do artigo urbano
nº 2810, para construção do templo, para efeitos de aplicação da norma do PDM adaptada do
PROT Algarve, não se acompanha o entendimento manifestado no ponto 5 do ofício em apreço
da CMM, mantendo-se as reservas manifestadas no anterior parecer da CCDR Algarve,
relativamente a essa matéria, questão que condiciona o procedimento de alteração simplificada
em apreço, (cf. disposto no nº10, do artigo 16º-A do RJREN).

Com os melhores cumprimentos. 

O Diretor de Serviços de Ordenamento do Território[1] 

Jorge Eusébio 

MV/CBM 

Conceição Melão 
DSOT - Secretariado

CCDR Algarve 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299 
www.ccdr-alg.pt 

Pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.
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[1] Por delegação de competências, conferida pelo Presidente da CCDR, pelo Despacho (extrato) n.º 11738/2016, de 03/10. 
                                                            






