
Subject:: FW: Request of environmental information "Mina do Barroso"
From: "Recursos Geologicos (DGEG)" <Recursos.Geologicos@dgeg.gov.pt>
Date: 26.03.21, 13:14
To: "nik@miningwatch.pt" <nik@miningwatch.pt>

Dear Mr. Nik Völker

Informamos que, por se tratar de informação ambiental relativa a um procedimento em
curso, a situação enquadra-se, na legislação portuguesa, nas normas da Lei n.º 26/2016,
especificamente, no n. 2 do artigo 18º, inserido na SECÇÃO II da mencionada lei, cujo
título é «Direito de acesso à informação ambiental», e cuja redação se transcreve:

«Artigo 18.º - Indeferimento do pedido de acesso

Quando o pedido se refira a um procedimento em curso, a entidade remete-o à entidade
coordenadora do processo, a qual informa o requerente do prazo previsível para a sua
conclusão, bem como das disposições legais previstas no respetivo procedimento,
relativas ao acesso à informação».

A referência ao procedimento em curso reflete uma valorização diferente daquela
informação que se encontra em momentos preparatórios de uma decisão ou constantes de
processos não concluídos (n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 26/2016). O procedimento,
administrativo, a que se refere a norma, no caso concreto, é o procedimento de Avaliação
de Impacto Ambiental, previsto no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 12 de novembro. A
entidade responsável pela coordenação do procedimento relativo ao pedido de atribuição
de direitos pela empresa é a APA, IP - Agência Portuguesa do Ambiente, de acordo com a
alínea f) do n.º 3 do artigo 8º da legislação invocada.

Apesar da DGEG poder, em teoria, estar na posse de documentação relativa ao processo
administrativo mencionado, conforme a legislação invocada, o procedimento devido é o de
envio do requerimento de acesso à informação indicada à APA, IP, servindo o presente
e-mail
para lhe dar conhecimento do devido envio.

Logo, e em cumprimento da norma indicada, somos a dar conhecimento ao Sr. º Nik
Völker do envio do pedido de documentação solicitada à entidade responsável pela
resposta a ser providenciada, a referida APA, IP.

Com os melhores cumprimentos

The Secretary of DSEF-RG

Direção de Serviços de Estratégia e Fomento dos Recursos Geológicos

Av. 5 de Outubro, 208 Ed. Santa Maria - 1069-203 Lisboa

Telef.: 21 792 27 00 

E-mail: recursos.geologicos@dgeg.gov.pt

We inform you that, as this is environmental information regarding a procedure in progress, the 
situation falls, in Portuguese legislation, under the rules of Law 26/2016, speci�cally, in Article 18(2), 
inserted in SECTION II of the mentioned law, whose title is "Right of access to environmental informati-
on", and whose wording is transcribed:

"Article 18 - Rejection of the request for access

When the request refers to a procedure in progress, the entity will send it to the entity that coordinates 
the procedure, which will inform the requester of the foreseeable deadline for its conclusion, as well as of 
the legal provisions provided for in the respective procedure, relative to access to information".

The reference to the procedure in progress re�ects a di�erent valuation of that information that is in 
preparatory moments of a decision or contained in uncompleted proceedings (paragraph 3 of art. 6 of 
Law 26/2016). The procedure, administrative, to which the rule refers, in the concrete case, is the 
Environmental Impact Assessment procedure, provided for in Decree-Law no. 152-B/2017, of 12 
November. The entity responsible for the coordination of the procedure regarding the request for 
allocation of rights by the company is APA, IP - Agência Portuguesa do Ambiente, in accordance with 
Article 8(3)(f ) of the invoked legislation.

Although the DGEG may, in theory, be in possession of documentation relating to the administrative 
process mentioned, in accordance with the legislation invoked, the due procedure is to send the 
request for access to the information indicated to APA, IP, serving this email to inform you of this fact.

Therefore, in compliance with this rule, we hereby inform Mr Nik Völker that the request for the 
documentation requested has been sent to the entity responsible for the response to be provided, 
the aforementioned APA, IP.

Yours faithfully


