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AIE - Atlantic lslands Electricity, S.A.

Central Térmica do Caniçal

Zona Franca lndustrial da Madeira, Plataforma l-2

9200 - 047 Caniçal

Encontra-se a decorrer na Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRARN), através da Direção

Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), o processo de renovação da Licença Ambiental
(LR) n.s 1,/2010lDRAmb, de L1,-0L-2010 da instalação acima identificada, abrangida pela categoria 1.1 do

Anexo ldo Decreto-Lei n.e I27/2013, de 30 de agosto e Declaração de Retificação n.e 45-A/20I3, de 29 de

outubro (Diploma REI).

Nos termos do artigo 39.s do Díploma REl, a Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente
(DROTA), enquanto Autoridade Competente na RAM para a tomada de decisão sobre o Licenciamento

Ambiental, informa que os elementos constantes do pedido de renovação da LA encontram-se disponíveis

para Consulta Pública, durante 20 dias úteis, de l-6 de outubro a L3 de novembro de 201-9, na DROTA, na Rua

Dr. Pestana Júnior, n.e 6,3.e andar Dto, 9064- 506 Funchal (de 2.a a 6.4 feira, entre as 9:00h e as L2:30h e

entre as 14:00h e as 17:00h) ou no Portal Participa (http://participa.pt/), podendo todas as observações e

sugestões ser apresentadas diretamente no referido Portal.

No âmbito do processo de Consulta Pública serão consideradas e apreciadas todas as observações e sugestões

apresentadas por escrito, desde que relacionadas especificamente com o Projeto em avaliação. Essas

exposições deverão ser dirigidas à DROTA, na morada supra referida ou através de e-mail

drota@madeira.gov.pt. até à data do termo da Consulta Pública.

Os interessados gozam da possibilidade de impugnação administrativa, através de reclamação ou recurso

hierárquico facultativo, nos termos do Código do Procedímento Administrativo, e contencio

samente, nos termos do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, de qualquer decisão, ato ou

omissão ao disposto no capítulo ll do Diploma REl.

A autorízação de exploração da instalação será concedida com a emissão da renovação da Licença Ambiental

Funchal, L4 de outubro de 201-9
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