Ex.mo Senhor

Diretor Geral da Direção-Geral

de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos

Assunto: Requerimento de pedido de utilização dos recursos hídricos.
Eu, Rui Pedro Cardoso Prior, identificação fiscal n.º 113075243, portador do cartão de cidadão nº 10995569, com
residência na Praceta Norton de Matos nº3 3º direito, Feijó, 2810-107 Almada, telefone 212580471, telemóvel

934843428, e-mail ruiprior@hotmail.com, vem por este meio requerer o pedido de utilização dos recursos hídricos
para:

- A instalação de culturas biogenéticas, em uma unidade de aquicultura com 2 hectares em águas costeiras,

composta por uma infraestrutura de long lines submersa a meia água, fixa em poitas e suportada por boias.

- A fim de fazer policultura extensiva de ostras (Ostrea Edulis, Crassostrea gigas, Crassostrea angulata) e vieiras

(Pecten maximus).

A unidade ficará localizada dentro da área com aptidão aquícola de acordo com o POEM, a 4 km a sudeste do

porto de abrigo de Albufeira em águas costeiras.
Com as seguintes coordenadas:
Ponto A
Ponto B
Ponto C

Ponto D

COORD. N

COORD. W

37° 4.280'N

8° 12.974'W

37° 4.253'N

8° 12.706'W

37° 4.280'N

37° 4.253'N

8° 12.703'W

8° 12.976'W

Venho requerer a licença com um prazo mínimo de 10 anos, tendo em conta o retorno financeiro do

investimento e o tempo de vida da infraestrutura.

O período de atividade será todo ano, composto por ciclos de produção entre os oito meses a um ano, com as

respetivas atividades de colocação da semente, constante manutenção e colheita.

A ocupação do domínio publico hídrico tem uma área total de implantação do projeto de 20 000 m².

Venho também requerer a isenção de taxas durante o período de instalação da infraestrutura e período de

carência da cultura conforme o decreto-lei anterior previa.

Junto envio a descrição detalhada do uso ou da atividade, incluindo os elementos constantes do anexo I, nos

termos do Decreto-Lei nº 38/2015.

Pede deferimento

Almada, 1 de Outubro de 2015

