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AC. EM CÂMARA 
(11) DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL- 

INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA A ESTAÇÃO 

BASE DE RADIOCOMUNICAÇÕES - LUGAR DA TERRONHA - UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE CARDIELOS E SERRELEIS - PROC.º 651/21 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 TERRONHA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARDIELOS E 

SERRELEIS - PROC.º 651/21 ATELCOM - A Meo Serviços de Cominações e Multimédia SA.  pretende 

a instalação de uma  infraestrutura de suporte para a estação base de radiocomunicações designada por 

Perre (20MN096) que a MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A , com sede na Av. Fontes 

Pereira de Melo, nº40, 1069 – 300 Lisboa, pretende instalar em Lugar de Terronha Sn – 4925-344 

Cardielos, do Concelho de Viana do Castelo (conforme planta de localização que integra este projeto). A 

presente estação destina-se a reforçar a cobertura da rede para as redes de rádio comunicações 

móveis que são exploradas pelo requerente, nomeadamente as que já se encontram a funcionar nas 

normas GSM, UMTS e LTE para uma área envolvente do respetivo  local  de  implantação,  assim  

como  todas  as  restantes  vias  e  os  demais lugares que se encontram num raio de 

aproximadamente 5kms da presente unidade.  Devido à situação presente no local na área de 

cobertura que é necessário assegurar, torna-se indispensável colocar um conjunto de antenas num 

ponto elevado acima do nível do solo, sendo para o efeito necessário garantir uma altura de 40.0 

metros para as antenas GSM/UMTS e LTE. Como não existe na área de implantação qualquer 

elemento construído com a altura anterior, é necessário montar uma torre metálica, sendo os 

restantes órgãos da estação aplicados em posição adjacente à torre e no interior de um conjunto de 

armários tipo outdoors, correspondendo a esta composição uma tipologia denominada de Rural ou 

Solução Integrada. 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 
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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 – É de relevar o interesse e benefícios que, para as populações da União de 

Freguesias de Cardielos e Serreleis, naturalmente decorrerão do reforço da cobertura das redes de 

comunicações móveis. No que à implantação diz respeito, há a considerar a exigência da prévia aceitação 

da ADAM e a do cumprimento das recomendações técnicas. Perante tais pressupostos, justifica-se que 

seja declarado o solicitado reconhecimento de interesse público municipal. (a) Ilda Araújo Novo. 
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