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Secretariado Nacional da Associação Nacional de
Conservação da Natureza - QUERCUS

Aoartado 4333

1508 LISBOA CODEX
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Data

Assunto: Reenvio de Documentação de Gonsulta Pública relativa à "Ampliação
da Pedreira n.o 2193 Pedreira de Galcário" (AlA 24441

A Consulta Pública da "Ampliação da Pedreira no 2193 Pedreira de Calcário" ìniciou-se no.
dia 5 de Setembro, tendo sido remetida, para os devidos efeitos, a respectiva documentação,
Tendo-se verificado a existência de algumas incorrecções, roga-se que a mesma seja substituída
pela que agora se remete.

Com os melhores cumorimentos.
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NOTA DE IMPRENSA

CONSULTA PUBLICA

. 6(Ampliação da Pedreira n.o 2193 Pedreira de Galcârio"

Determinados projectos que, pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam susceptiveis de

nrô\/nrìar efeiÌos significaiivos no Ambiente, estão sujeitos a um procedimento de Avaliação de
v' v v vvul

lmpacte Ambiental (AlA), prévio ao licencramento'

A Avaliação de lmpacte Ambiental e um instrumento preventivo fundamental da polÍtica de

Ambiente e do ordenamento do territorio, constituindo uma forma privilegiada de promover o

desenvolvimento sustentável, pela gestão equilìbrada dos recursos naturais e protecção da

qualidade do Ambiente e, deste modo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do

Homem. Das várias fases deste procedimento de AlA, destacam-se a apreciação tecnica do

Estudo de lmpacte Ambiental e a Consulta Publica'

A Consulta publica tem como principal objectivo proporcionar uma alargada participação das

entidades e cidadãos interessados na apreciação do projecto, antes deste ser licenciado.

o projecto acima mencionado está sujeito a um procedimento de Avaliação de lmpacte Ambiental,

conÍorme estabelecido do Anexo ln.o 18 do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio' com as

alteraçÕes introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 19712005, de B de Novembro'

Este projecto localiza-se nas freguesias de Meca, ota e Triana (Goncelho de Alenquer)'

Nos termos e para efeitos do preceituado no n.o 2 do ar|. 14.o e nos arls.24.o,25'o e 26'o do

Decreto-Lei n." 6g/2000, de 3 de Maio, com as alteraçÕes introduzidas pelo Decreto-Lel n o

jg7]2OOS. de B de Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade de

Avaliação de lmpacte Ambiental, informa que o Estudo de lmpacte Ambiental, incluindo o Resumo

Não Técnico, encontra-se disponível para Consulta Pública, durante 34 dias úteis, de 5 de

Setembro a21 de Outubro de2O11, nos seguintes locais:

Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da tr,,turgueira, 9/9A - Zambujal - Apartado 7585 - 2611 - 865 AMADORA

ComissãodeCoordenaçãoeDesenvolvimentoRegionaldeLisboaeValedoTejo
Rua Artilharìa Um, 33 - L269-145 LISBOA

Câmara MuniciPal de Alenquer

Nas Juntas de Freguesia acima referida, pode apenas ser consultado o Resumo Não Tecnrco,

encontrando-se, também, disponível no site do APA em (www.apambiente'pt)'

No âmblto do processo de Consulta Publica serão consideradas e apreciadas todas as

oynnciíìõoc anresentadas por escrito; desde que relacionadas especificamente com o projecto em
v/\P vu I Yvvu



avaliação. Essas exposições deverão ser dirigidas ao Director-Geral da Agência Portuguesa do
Ambiente a1e à data do termo da Consulta publica.

O licenciamento (ou a autorização) do projecto so poderá ser concedido apos Declaração de
lmpacte Ambiental Favorável ou Condicionalmente Favorável, emitida pelo Senhor Secretario de
Estado do Ambiente, ou decorrido o prazo para a sua emissão.

A Declaração de lmpacte Ambiental deverá ser emitida ate 16101120j2.

Alfragide, 5 de Stembro de 2011

tt o Director-Gera

Mário Grácio
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Gristínee R.uss+
*heíe de Diviséo


