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FUNDAÇÃO MONTESCOLA, com o número de identificação fiscal
G70572128, entidade sem fins lucrativos e fins de interesse geral
inscrita no Registo de Fundações de Competência Estatal do Reino
de Espanha com o número 2239 por Resolução de 24 de Setembro
de 2019, da Direção Geral dos Registos e do Notariado, neste acto
representada pelo seu Director, Xoán Evans Pin, cidadão do Reino
de Espanha vem intentar PROCESSO URGENTE DE INTIMAÇÃO
PARA  PRESTAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES,  CONSULTA  DE
PROCESSOS OU PASSAGEM DE CERTIDÕES (artigo 104.º  e
seguintes do Código de Processo dos Tribunais Administrativos)

Contra

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA TRANSICÇÃO ENERGÉTICA ,
Rua  de  "O  Século",  n.º  63  1200-433  Lisboa  na  qualidade  de
Ministério  com  a  tutela  sobre  a  AGÊNCIA  PORTUGUESA  DO
AMBIENTE, I.P.

O que faz nos seguintes termos:

1- No dia  07 de Janeiro  de  2021 a  Autora  requereu  à  Agência
Portuguesa  do  Ambiente  (APA)  que lhe  fossem facultados  os
documentos  elencados  no  DOC.  1  que  se  junta  e  dá  por
integralmente  reproduzido  para  todos  os  efeitos  de  Direito,
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pedido que foi feito no âmbito do procedimento de avaliação de
impacto ambiental (AIA) para ampliação da Mina do Barroso.

2- A  APA  nada  respondeu,  nem  forneceu  os  documentos
requeridos, dentro do prazo a que está obrigada no âmbito da
Lei n.º 26/2016 de 22 de Agosto.

3- Em 08 de Março de 2021 a Autora recebeu uma comunicação da
APA no âmbito da qual aquela agência responde da seguinte
forma ao pedido de documentos:
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4- Conforme  Doc.  2  que  se  junta  e  dá  por  integralmente
reproduzido para todos os efeitos de direito.

5- Por não se conformar com a resposta obtida, em 10 de Março
de  2021,  a  Autora  interpôs  recurso  hierárquico  para  o  Sr.
Ministro  do  Ambiente  e  da  Transição  Energética,  o  qual  se
junta e dá por integralmente reproduzido como Doc. 3.

6- Até hoje esse recurso hierárquico aguarda resposta.

7- Entretanto,  a  01  de  Fevereiro  de  2021  a  requerente
apresentou  queixa  à  Comissão  de  Acesso  aos  Documentos
Administrativos  (CADA),  a  qual  damos  aqui  como
integralmente  reproduzida  para  todos  os  efeitos  de  Direito
como Doc. 4.

8- Aquela Comissão respondeu e em sede de conclusões, referiu
o seguinte:
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9- A requerente foi notificada do Parecer n.º 102/2021 emitido
pela CADA no dia 26 de Março de 2021 (Doc.5 que se junta e
dá  por  integralmente  reproduzido  para  todos  os  efeitos  de
Direito),  sendo de supor  que a  APA terá  sido notificada na
mesma data.

10- Até ao presente momento e ainda que com o parecer da
CADA,  favorável  à pretensão da Autora,  ainda assim a APA
não disponibilizou os documentos solicitados.

11- O facto de a APA não fornecer os documentos solicitados
não é coisa pouca. É de uma gravidade assinalável.

12- Primeiro  porque  foram  requeridos  um  conjunto  de
documentos relativos a um projecto (ampliação da Mina do
Barroso) que, previsivelmente, terá um fortíssimo impacto no
ambiente.

13- Segundo  porque,  independentemente  do  processo  de
avaliação  de  impacto  ambiental  em  curso  e,  mais
especificamente, do procedimento de consulta pública que se
iniciou no passado dia 22 de Abril  de 2021,  para além das
circunstâncias elencadas no artigo 18.º da Lei n.º 26/2016 de
22 de Agosto, a Administração pública não pode negar, por
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acção  ou  por  omissão,  a  entrega  de  documentos  /
informações em matéria ambiental, a quem o solicite.

14-  Nos  termos  da  Convenção  de  Aarhus,  o  direito  de  cada
individuo a viver num ambiente adequado à saúde e bem-estar
e,  no  verso  deste,  o  dever  individual  ou  em  associação  de
protecção e melhoria  do ambiente em benefício  das  gerações
actuais  e  futuras  dependem  da  garantia  de  três  direitos  em
matéria ambiental:

- Direito de acesso à informação;
- Direito de participação pública no processo de decisão;
- Direito de acesso à justiça.

14- O direito de acesso à informação não se confunde com o
direito de participação pública no processo de decisão.

15- O que a APA fez através do ofício enviado à Autora no dia
08 de Março de 2021 é misturar os direitos, o de acesso à
informação e o de participação.

16- Aliás, a prova de que o pedido da requerente continua a
fazer todo o sentido1 é que no dia 22 de Abril de 2021 iniciou-
se o processo de consulta pública referente à AIA n.º 3353, o
qual  disponibilizava  um  conjunto  de  documentos  mas  não
alguns dos que foram requeridos pela Autora, mas que esta
reputa  essenciais  para  que  se  possa  concretizar  um  dos
pilares da Convenção de Aarhus, qual seja, o da participação
no processo de decisão.

1 Não que isso interesse para aquilo que nos traz aqui que é tão só a obrigação que impende
sobre a APA de entregar os documentos solicitados, à aqui Autora
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17- Acresce  que,  ainda  que  no  âmbito  do  processo  de
consulta pública tenham sido disponibilizados um conjunto de
documentos referente a este processo de AIA2, o certo é que
um conjunto muito assinalável  de documentos continuam a
não estar disponíveis, designadamente:

 EIA Anexos - Anexo I Clima e Alterações climáticas
 EIA Anexos - Anexo VI – Solos
 EIA Anexos - Anexo III - Recursos Hídricos
 Projeto - Anexo II - 24 – Floculantes
 Projeto - Anexo III - 1 – Mina do Barroso – Parâmetros 

– Escombreiras

Ou seja,  por erro fortuito ou de forma deliberada,  a
APA  continua  a  não  disponibilizar  documentos
fundamentais  para  uma  participação  informada  no
processo de consulta pública da avaliação de impacto
ambiental. 

18- Independentemente desta omissão, o prazo já começou e
continua a correr.

19- Pelo  exposto  deve  a  APA  ser  intimada  a  facultar  à
requerente os documentos elencados no DOC. 1 do presente
em prazo não superior a 10 dias cf. artigo 108.º do CPTA.

20- Caso  não  seja  dado cumprimento  à  intimação requer-se,
desde já, a condenação do Sr. Director do Conselho Directivo da
APA, Dr. Nuno Lacasta no pagamento de uma sanção pecuniária
compulsória à razão diária de 100,00 euros (cem euros) por cada
dia de atraso no cumprimento da sentença.

2 Os documentos disponibilizados na consulta pública, podem ser consultados através deste link:
https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3353  
| 

 
Rui Amores| Advogado
Mascarenhas,  Amores  &  Associados  -  Advogados
Sociedade de profi ssionais, RL

ZOOM | Reuniões OnLine ou através do WhatsAPP  
ruiamores@mac-lawyers.com 

 www.maa-advogados.biz  

https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3353


1

21- Para os efeitos do número anterior, o titular do órgão é: Dr.
Nuno Lacasta.

22- A  fundação  aqui  Autora  é  uma  Organização  não
governamental (ONGA).

23- Nessa medida,  aplicasse-lhe  o  regime jurídico  das ONG’s
contido na Lei 35/98 de 18 de Julho.

24- Nos termos do artigo 5.º da referida Lei, 
Artigo 5.º
Acesso à informação
1 - As ONGA gozam, nos termos da lei, do direito de consulta e 
informação junto dos órgãos da Administração Pública sobre 
documentos ou decisões administrativas com incidência no 
ambiente, nomeadamente em matéria de:
(...)
f) Processos de avaliação de impacte ambiental;
(...)
2 - A consulta referida no número anterior é gratuita, regendo-se o
acesso aos documentos administrativos, nomeadamente a sua 
reprodução e passagem de certidões, pelo disposto na lei geral.
3 - As ONGA têm legitimidade para pedir, nos termos da 
lei, a intimação judicial das autoridades públicas no 
sentido de facultarem a consulta de documentos ou 
processos e de passarem as devidas certidões.

25- E nos termos do artigo 11.º do mesmo diploma:

Isenção de emolumentos e custas
2 - As ONGA estão isentas de preparos, custas e imposto 
do selo devidos pela sua intervenção nos processos 
referidos nos artigos 9.º e 10.º
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Termos em que deverá ser dado provimento ao presente
processo e em consequência:

i) Ser a APA intimada a facultar os documentos
requeridos  através  do  DOC.  1  do  presente
articulado, em prazo não superior a dez dias; 

ii) Ser o Sr. Dr. Presidente do Conselho Directivo da
APA condenado ao pagamento de 100,00 euros
a título de sanção pecuniária compulsória, por
cada dia de atraso em relação ao prazo fixado
para o cumprimento da sentença;

Para tanto requer-se a V.Ex.ª que se digne ordenar a citação da
requeridas  para,  querendo,  responder,  seguindo-se  os  demais
termos até final.

VALOR: Indeterminável nos termos do artigo 34.º da CPTA, mas
que para efeitos do processo, se estabelece em 30.000,01 Euros

A Autora beneficia de isenção de pagamento de custas nos termos
da Lei  n.º  35/98 de 18 de Julho e do regulamento das custas
judicial,  nomeadamente na alínea f)  do n.º  1 do artigo 4.º  do
Regulamento das Custas Judiciais.

JUNTA: 5 documentos e procuração forense

Rui Amores
Mascarenhas, Amores & Associados
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Sociedade de Advogados R.L.
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