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S/ reÍerêncìa Data

Secretariado Nacional da Associação Nacionat de
Conservação da Natureza - eUERCUS

Apartado 4333

1508 LISBOA CODEX

AlA2444

Assunto: . Consulta Pública no âmbito do procedimento de Avaliação de lmpacte
Ambiental do projecto
íÍAmpliação da Pedreira n.o 2í93 Pedreira de Galcário - AlA2444r'

Está a decor rer no Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio,
o procedimento de Avaliação de lmpacte Ambiental do projecto acima referido, do qual faz parte a
Consulta Pública.

Assim, de acordo com o preceituado no no 2 do arto 14.o e nos arIs.24." e 26.o do Decreto-Lei n.o
69/2000, de 3 de Maio, com as alieraÇões introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 19712005, de 8 de
Novembro, o Estudo de lmpacte Ambiental encontra-se disnonível para Consulta Pública, durante
25 dias úteis, de 5 de Setembro a 10 de Outubro de2ú11, nos seguintes locais:

- Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal- Apartado 7585 - 2611 - 865"Â;v'iÂDüRA

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Rua Artilharia Um,

- Câmara Municipal de Alenquer

Nas Juntas de Freguesia de Meca,
consuìtado o Resumo Não..'Técnico,
(www.apambiente.pt).

Ota e Triana (Concelho de Alenquer) pode apenas ser
encontrando-se, também, disponível no site do APAlër.n

No âmbìto do procedimento de Consulta Pública, todas as opiniões e sugestões apresentadas por
escrito serãc consideradas e apreciaCas, desde que relacionadas especificamente com o projecto
em avaliação. Essas exposições devem ser dirigidas ao Director-Geral da Agência Portuguesa do
Ambiente, até a data do termo da Consulta Pública.

Para oualouer esclarecimento adicional é favor contactar:

Dr.u Cristina Sobrinho

Com os melhores cumprimentos.

CS/oc

Tel.21 4728200 Fax.21 471 9A74

\ttt O Director-Geral
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RuadaMurgueira,9/9A-Zambujal Ap.7585 12611-865Amadora-Portugal tel:(351)21 4728200 lfax:(351) 21 4719074 Iêmail:
geral@ apambie nte.pt


