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Assunto: Documentação relativa ao procedimento de avaliação de impacte 

ambiental do projeto de Ampliação da Mina do Barroso 

 

No seguimento do n/ ofício ref.ª S025768-202104-DAIA.DAP, em anexo, através do qual 

foi V/ Exa. informada de que se encontrava disponível para consulta1 o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) relativo ao projeto em apreço, e tendo essa Fundação respondido a esse 

ofício solicitando o acesso aos relatórios e requerimentos realizados pela Administração, 

informa-se que após declaração da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental, foi 

dada continuidade ao procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA) do projeto 

em apreço. 

Nesse sentido, e em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 

26/2016, de 22 de agosto esta Agência difere o acesso aos referidos documentos 

administrativos até à respetiva tomada de decisão, ou seja, até à emissão da Declaração 

de Impacte Ambiental, nos termos previstos no regime jurídico de AIA. 

Mais se informa que tanto através da hiperligação indicada n/ ofício ref.ª S025768-

202104-DAIA.DAP, como através do Portal Participa, poderá V/ Exa. aceder, não só ao 

EIA, mas também ao Plano de Lavra/Plano de Mina (Volume I e Anexos do projeto), 

conforme solicitado, apesar deste último documento não fazer parte das peças de 

divulgação obrigatória previstas no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação. 

Com os melhores cumprimentos, 

P’ A Vogal do Conselho Diretivo da APA 

Ana Cristina Carrola 

 
 

                                                      
1 Através do Sistema de Informação em AIA: https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3353 
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