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AC. EM CÂMARA 
(10) DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL 

– INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA A ESTAÇÃO 

BASE DE RADIOCOMUNICAÇÕES - LUGAR DA FOZ – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE BARROSELAS E CARVOEIRO – PROC.º 264/22 

ATELCOM - Pela Vereadora Fabíola Oliveira foi apresentada a proposta que 

seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA – DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

INTERESSE MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA A ESTAÇÃO BASE 

DE RADIOCOMUNICAÇÕES, LUGAR DA FOZ - UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARROSELAS E 

CARVOEIRO - PROC.º 264/22 ATELCOM - A MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia 

S.A, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo,  n.º 40, 1069 – 300 Lisboa, pretende instalar num 

terreno no Lugar Foz, Travessa do Sobreiro, s/n, na União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, 

4905–507 no concelho de Viana do Castelo (conforme a planta de localização que integra este 

projeto). A presente estação destina-se a responder às recorrentes solicitações dos habitantes da 

região designada que, de forma contínua ao longo do tempo, têm vindo a apontar deficiências na 

cobertura de telecomunicações móveis, limitando a qualidade das chamadas e o acesso aos 

serviços de dados. A implantação da estação no local assinalado cai dentro da mancha que foi 

definida nos estudos de rádio previamente estabelecidos para a respetiva localização, sendo ainda 

permitida pela inexistência para o local de quaisquer restrições específicas nomeadamente de 

ordem física e em especial de edifícios com maior altura, estando as restrições de ordem 

paisagística reduzidas ao mínimo que é possível para estas situações. Assim, proponho à Câmara 

Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para 

que a mesma possa declarar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal requerido. 
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(a) Fabíola Oliveira.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e remeter 

a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade estando presentes a totalidade de membros em efetividade de funções. 

Pela Vereadora Ilda Araújo Novo foi apresentada a seguinte declaração de voto: - 

“DECLARAÇÃO DE VOTO – Conquanto a instalação pretendida se localize em solo da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), é de considerar o interesse e benefícios que, para as populações da União de Freguesias 

de Barroselas e Carvoeiro, naturalmente decorrerão do reforço local da cobertura das redes de 

comunicações móveis. Acresce existir parecer favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola 
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Nacional (ERRAN). Perante tais pressupostos, justifica-se que seja declarado o reconhecimento de 

interesse público municipal que vem solicitado. (a) Ilda Araújo Novo. 

27.dezembro.2022 


