
Betre : FW: Pedimento de informação ambiental "Mina do Barroso"
Von: "Recursos Geologicos (DGEG)" <Recursos.Geologicos@dgeg.gov.pt>
Datum: 26.03.21, 13:14
An: "nik@miningwatch.pt" <nik@miningwatch.pt>

Exmo. Sr. 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

O Secretariado da DSEF-RG
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Telef.: 21 792 27 00 
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